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Iš Darbo LaukoReikalauja tęst kare
Nor pergalė! Vakietiją orlaiviais ISPANIJOJ RAMU

Zeppelinai į Ameriką

darbo

mu

DARBININKŲ IVALES

PASKELBĖ “KARŲ

TOMSKE PASKELBTA 
KARĖS PApĖJ IMAS.

Taip sako Rusijos darbinin 
kų ir kareivių kongresas.

Paleisti iš kalėjimo krimina
listai pradėjo visuotinų 
plėšimo įrodymo darbų.

Trustai nebegauna pigiųjų 
Serbijos, Rumanijos ir ki
tų Balkanų valstijėlių da
rbininkų.

įgano gyventojai labai ne 
prielankiai pasitiko buvu 
sį^Sfltijbs karalių/ ’

BRAVORŲ DARBININ 
KŲ LAIMĖJIMAS.

Kiršanovo “respublika” atsi 
sakė pripažinti Petrogra 
do valdžių.

Atžagareiviai negalį pakęs 
ti, kad jame randasi sočia 
listas Stauningas.

Policija areštavo 17 vyrų bei 
moterų už dalinimų “mai- 
stiškos literatūros.”

14 žmonių sudegė, daugybė 
sužeista; nuostoliai siekia 
5 milionų dolerių.

vakarinėj 
paskelbta ka- 
^-Karėpadė-

Prieš karę
tamsiaisSUDEGĖ J APONŲ 

MIESTAS.

Chicago, Ilk, Pėtnyčia, Birželio (June) 22, 1917.

Padidino algas nuo 1 iki 
dolerių į savaitę.

pastatymui 100, 
versiąs Vo 
laikos.

ZEPPELINAI J AME 
RIKĄ.

Bando snmdyties mokinius 
streiklaužiautų.

Samdytojai pradeda 
nusileisti.

EMMA GOLDMAN IR 
BERK M AN AS AP

KALTINTI.

REIKALAUJA 80,000 
VYRŲ.

Perskrisią Atlantiką į ketu 
rias dienas.

Taip tikrina kardinolas 
Gibbons.

PASKANDINO 5 ITALŲ 
LAIVUS.

KOPENHAGEN, birž. 22. 
— Pranešama, kad Vokieti
jos valdžia rengiasi žymiai 

j sumažinti laikraščius delei 
stokos laikraštinės popieros.

Sako, kapitalistai daro 
suokalbiu.

NENORI DARBININKŲ 
UNIJOS.

prote- 
šalies 

pasta-

PRIEŠINASI MOTERŲ 
DARBUI.

Vienas miliardas dolerių, pa 
skirta 
000 orlaivių pr 
kieti jų pi^išyr

KARE TURI BUT 
TĘSIAMA.

kaltinių (dirbtuvių) apie 
000 darbininkų, nužiuriimį 
‘neištikimybėje.” Pavarytie
ji darbininkai mat agitavo 
tamsesniuosius savo drau
gus sutverti medvilnės dar* 
bininkų uniją. s

Į pavarytųjų darbininkų 
vietas samdytojai nori per- 
sitraukti mokinių-streiklau* 
žiu. Šiomis dienomsi viena

Samdytojai “bėdavoja” de
lei jų stokos, kad negali 
pasinaudoti jais uždyką.

NEW YORK, birž. 22. — 
Žydų socialistų dienraštis 
Forward, New Yorke, 
aplaikė iš savo koresponden
to, Petrograde, pranešimą, 
kad šiomis dienomis Kirša- 
nove (Tambovo gubernijoj) 
ištikęs ginkluotas susirėmi
mas tarpe valdžios kariuo
menės ir naujai įsisteigusios 
Kiršanovo “respublikos” ša
lininkų. Susirėmime užmu
šta astuoni žmonės, o daug 
kitų lengviau ar sunkiau ta
po sužeista.

į Susirėmimą iššaukė grie
žtas Kiršanovo “respubli
kos” atsisakymas pripažinti 
Petrogrado valdžią.

įsimaięė karėn prieš Vokieti
ją. delei dalykų, kurie yra 
remti teisingumo ir žmoniš
kumo principais — pasakė 
čia katalikų kardinolas Gib
bons. Todėl
kad dievas, šiur, busiąs su a- 
merikonais, kad padėjus 
jiems pergalėti Vokietiją.

YONEZAWA, Japonijoj, 
birž. 21. — Kilęs gaisras su
naikino veik visą Yonezawo 
miestelį, vieną svarbesniųjų 
Japonijos šilko pramonijos 
centrą. Sudegė virš 3000 
namų, jų tarpe, pačtos ir po
licijos budinkai, kelios liau
dies mokyklos, šeši pankai, 
250 budistų bažnyčių ir trjs 
teatrai.

Chicagoje ir apielinkej 
šiandie giedra 

si’au.

PETROGRADAS, birž. 22 
— Associated-Press prane
ša, kad TopO^e, 
Siberijoj, tąB 
rėš padėjimai 
jimas paskelbta tikslu užbė
gti už akių visuotinam plėši
mo ir žudymo darbui, kuris 
ten prasidėjo tuoj po to, kai 
buvo paliuosuoti iš kalėjimų 
įvairaus plauko kriminalis
tai. Iki šiol jau suareštuota 
virš 1500 paliuosuotų krimi
nalistų ir apie 800 naujų tos 
rūšies “paukštukų.”

iŠ jojo pasi- 
socialistų vadą

Mat atžagarei-

WASHINGTON, birž. 21 
— Ispanijos ambasadorius 
Juan Rano 
pasklydusios žinios apie ne
ramumus Ispanijoje esą ne
tikros. Kas nors panašaus 
ten, girdi, buvo. Bet visa tai 
jau senai praėjo ir nurimo.

LINDEN, birž. 21. — Iš
tikęs vakar rytą gaisras veik 
visiškai sunaikino mažutį 
Indiana valstijoj miestelį — 
Lindeną. Gaištą pagimdė 
ekspliodavę septyni aliejaus 
vagonai, stovlntįs pačiame 
viduryj miestbį ' Ekspl 
ja, sako, bu 
keturių myliifįstūmė

mėnesius. Ir laimėjo

KOPENHAGEN, birž. 21
— Vienas vokiečiu laikraš- v
tis išspausdino straipsnį, 
kuriame prirodinėjama, kad 
netolimoje ateityje vokiečių 
zeppelinai galėsią pasiekti

ROMA, birž. 22. -- Perei
tą utarninką minia Lugano 
Š v e i c a r i j o j, gy ve n t o j u už 
puolė buvusį Graikijos kara
lių Konstantiną tik jam at 
vykus iš Italijos.

Incidento smulkmenos lai
koma paslaptyj.

CHATTANOOGA, Tenn 
— Medvilnes dirbtuvių savi 
ninkai pavarė iš savo pra

siūlo jiems vietų
uždarbiu^
75 į dieną
mat norinti, kad vakacijų 
laikotarpiu mokiniai užsidi
rbtų šiek tiek ant “smulkių
jų išlaidų.”

Darbininkai betgi neišsi
gąsta ir dar sparčiau varo 
pradėtąją agitaciją.

La Grange sako, kad ši 
šalis būtinai turėtų pristaty
ti talkininkams bent 14,000 
orlaivių dar šiais metais.

DIEVAS SU AMERI 
KONAIS”

WASHINGTON; — Karė 
ir Burnett o imigracijos bi- 
lius padarė šiek-tiek blogo ir 
didiesiems šios šalies kapita
lo tūzams — veik visiškai 
sustabdė ateivystę iš Bulga
rijos, Serbijos^/Juodkalnijos 
ir Rumanijo 
trustaį naudojosi 
Balkanų tautelių darbinin
kais, išnaudojo juos kiek be- 
jgalėjo. DabaV toji melžia
ma karvutė užtruko. Perei
tą balandžio mėnesį iš ten 
atkeliavo vos penki žmonės. 
Tuo tarpu 1914 metų balan- 
dyj iš ten atvyko 2,799, arba 
per visus metus 142,207.

Viso nuostolių padaryta 
už penkis milionus dolerių.

Gaisre, be to, žuvo 14 žmo
nių, gi daugybė kitų sunkiau 
ar lengviau sužeista.

Rengkites visi išanksto in 
NAUJIENŲ BENDROVES

Streikuojantįs Western 
Cloth kompanijos darbinin
kai vakarykščiame savo ma
siniame susirinkime išsirin
ko komitetą vedimui streiką 
iš keturių žmonių: du lietu
viu ir du lenku. Streikieriai 
vėliau pasiuntė savo delega* 
ei ją prie bosų su išdirbtais 
reikalavimai. Bosai 4r kom-> 
panija sutiko priimt atggįjT 
darbą prašaintus darbinęF“ 
kus, bet kitų reikalavimų 
kol kas nenori išpildyta

ROMA, birž. 22. — Ofici
aliai pranešama, kad bėgiu 
pereitos savaitės vokiečių 
submarines paskandinę pen
kis Italijos pirklybinius lai
vus. Tuo pačiu laiku į įvai
rias Italijos priaplaukas at
plaukė 606 neutralių ir ka
riaujančių valstybių laivai. 
Išplaukė 531.

si vienybės kovoje prieš savo 
išnaudotojus. Pv., tik vienas 
italas ir šeši lenkai pasiliko 
skebauti.

Gėda tokiems savo kleso& 
draugų išdavikams. Drau
gai, nebūkite skebais 
kovojame ne tik už savo bū
vio pagerinimą, bet del laba 
visos darbininkų klėsos.

Streikierių Komitetas*.

WASHINGTON, — Ka
rės departamento apskiat- 
liavimu, greitu laiku federa
te valdžia turės pasisamdyti 
nuo 60 iki 80 tūkstančių dar
bininkų statymui šešiolikos 
naujų kariuomenės lavinimo 
stočių-lagerių, kuriose busią 
lavinamą, paimtieji konskri- 
pgįjos keliu rekrutai. , t

Taip tikina jos Mmbasado 
rilis Washirigtone.

Manoma, kad jos turėjo pa 
tekti į “baltosios vergijos’ 
namus.

AREŠTAI PHILADELPHI 
JOJE.

rbininkų susirinkimas pap
rastoj vietoj: 2643 Hillock 
*ave. • ' OSi!

UŽTRUKO MELŽIAMOJI 
KARVUTE.

DANIJOS MINISTERIŲ 
KRIZIS.

GRAND RAPIDS, y Mich.
— Organizuotieji darbinin
kai po neilgų derybų priver
tė samdytojus pasirašyti po 
nauja sutarčia, kuria padi
dinama darbinnikams algos 

nuo vieno iki dviejų dolerių 
i savaitę.

Pastebėtina, kad Baltojo 
Namo policija visuomet pa
sivėlindavo ateiti pagelbon 
užpultoms moterims. Ji “tva
rką” padarydavo tik tuomet, 
kada pakvaišusi minia atlik
davo savo darbą: sudrasky
davo drobulę. Vis dėlto ji 
įstengė pagauti vieną užpuo
likų vadą — ponią Du Ri
chardson.Tiek busią reikalinga staty

mui naujų kariuomenės 
lavinimo stočių.

WASHINGTONO PATRI
OTAI NESILIAUJA

bai “draugiškų laiškų” vie
tinės Central High mokyk
los mokiniams, kuriame

gera 
po $1.25 ir $L* 
Ji, kompanija.

1OZ1-

š girdima net

WASHINGTON, birž. 22 
Užpuldinėjimai ant sufragi- 
sčių nesiliauja. Pakvaišusi 
minia vakar atkartoti'nai už
puldinėjo stovinčias šalę Ba
ltojo Namo sufragistes. 
Kaip tik sufragistes iškelda
vo naują drobulę tokiu jau 
parašu kaip užvakar, minia 
užpuldavo ir sudraskydavo 
ją.- Užpuolikai — tai įvai
rių valdžios departamentų 
darbininkai.

SAN FRANCISCO, Cah- 
Vietos unijistų laikraštis La
bor Clarion išspausdino ilgą 
straipsnį, kuriame prirodi
nėjama, kad kapitalistinės 
spaudos šukavimas delei' me
namos darbininkų stokos y- 
ra išmislas. “Darbininkų 
čia ivales, sako Labor Clari- 
on, Jr jų gali gaut visi tie, 
kur nenori naudoties darbi
ninkų jiega uždyką.”

CARO BERNAI LAUKIA 
BAUSMĖS.

Laikinoji valdžia neketina 
pasigailėti jų.

PETROGRADAS J)irž. 22 
— Prasidėjo tyrinėjimas se
nųjų Rusijos viešpačių — 
Šturmerio, ščeglovitovo, 
.Protopopovo, Kurlovo ir ki
tų — nusidėjimų. O tų nu
sidėjimų jie esą papildę da
ug.-- Vienas jtj kaltinamas, 
vagystėje, kitas užslėpirpe 
savo draugo-vagies darbų- 
darbelių, trečias darbininkų 
skerdime ir tt.

Ypačiai skaudžių bausmių 
laukia buvęs ministerių pir
mininkas šturmeris ir jo sė
bras, vidurinių reikalų mi- 
nisteris Protopopovas. Pas
tarasis, sako, tarp kita nu
kniaukęs iš telegrafo archi- 
(vų svarbius dokumentus — 
iRasputino, buvusio caro Mi- 
įkės ir jo motinos Aleksand
ros telegramų originalus, 
kuriomis’ jie apsimainė dar 
prieš revoliuciją ir vos jai 
prasidėjus.KOPENHAGEN, birž. 22 

Danijos atžagareiviai grasi
na atšauksią “savo partijos 
žmones”' iš ministerių kabi 
neto, jei premieras Zahle ne 
pavarysiąs 
žymėjusį 
Stauningą. 
viai baisiai įniršta, kad Sta 
uningas yra vienu uoliausių 
jų rėmėjų busimosios tarp 
tautinės socialistų konferen 
cijos Stockholme.

TACOMA, Wash.—Vietos 
moterų organizacijos pra
dėjo stiprią kampaniją prieš 
samdytojų pastangas įstum
ti moteris į tas industrijos 
šakas, kur iki šiol dirbo vy
rai. Moters sako, kad toks 
samdytojų užsimojimas ant 
moterų stato didelin pavo
jui! busimąją žmonių gent- 
kartę. Jis lemia galutiną 
išsigimimą-panykimą 
žmonių eilėse.

Moters taipjau 
stuoja ir prieš šios 
viešpačių-kapitalistų 
ngas panaikinti esančius im- 
migracijos įstatymus, kad, 
naudodamiesi karės laiku, 
turėjus progos prisitraukt į 

šią šalį ivales pigiųjų darbo 
jiegų — aziatų/ Moters sa
ko, kad šios šalies kapitalis
tai daro slaptų suokalbių, id
ant įsigavus Baltąjin Na- 
man ir padiktavus ten “kam 
reikia.”

PETROGRADAS, birž. 22 
— Petrograde dabar atsibū
va didelis Darbininkų ir Ka
reivių Atstovų Tarybos sky
rių įgaliotinių kongresas. 
Vakarykštėje sesijoje kong
resas didele balsų didžiuma 
priėmė rezoliuciją; reikalau
jančią, kad urnai butų pradė
ta užpuolimas ant vokiečių, 
ir kad pati armija butų tin
kamai perorganizuota. Tuo 
tikslu įsteigta tam tikras 
karės reikalų kabinetas, ku
riu tarp kitų įeis žymiau
sieji armijos ir laivyno va

linga pakeist truputį dabar
tinių zeppelinų konstrukciją, 
padidinti juos. Ir naujieji 
zeppelinai'be vargo galėsią 
pasiekti šią šalį — į keturias 
dienas.

PHILADELPHIA, birž. 
22. — Pereitą naktį čia tapo 
areštuota 17 jaunų vyrų ir 
moterų už dalinimą žmo
nėms “maištiškos literatū
ros,” kuri, kaip policija tvi
rtina, gali iššaukti Philadel- 
phijoje... riaušių.

Visa tai, žinoma, busią pa 
daryta po karės. Ir zeppe 
linai tuomet tarnaus ne mie 
stu naikinimui, bet susinėsi 

nimo tikslais.

NEW YORK, birž. 24. — 
Pereitą subatą čia tapo are
štuoti paskilbusieji anarchi
stų vadai — panelė Emma 
Goldman ir Dr. Alexander 
Berkman. Vakar prisaikin- 

’tieji federalės valdžios teisė
jai pripažino juos esant kal
tais — už kurstymą “jaunų 
vyrų” priešinties verstino 
kareiviavimo įstatymui, ko- 
nskripcijai.

Abudu kaltinamieji užsi- 
statė po $25,000 parankos.

Kokią bausmę teismas pa- 
skrs tiems “tėvynės išdavė
jams”', dar nežinia.

WASHINGTON, birž. 22 
— Talkininkai lengvai per
galės Vokietiją orlaiviais. 
Taip vakar užreiškė United 
Press korespondentui pasi
žymėjęs franeuzų orlaivini- 
nkas La Grange. Jisai sa-

NEW YORK, birž. 21. — 
New Yorko poliicijos komi- 
sionierius, Arthur Woods, 
tvirtina, kad nuo sausio 1 d. 
1917 iki šiol viename New 
Yorko mieste prapuolė virš 
800 jaunų mergelių — nuo 
19 iki 20 metų amžiaus. Sa
koma, kad jos turėjo patekti 
į slaptus “baltosios vergijos” 
— paleistuvybės namus.

Francijos talkininkė, Suv. 
Valstijos, šimtą kartų ge
riau patarnaus savo ir talki
ninkų reikalui, jei ji pasirū
pins pristatyti *Francijos 
frontan tiek orlaivių, kad 
jais, butų galima netik gin
ties nuo priešo ir šnipinėti 
jo pozicijas, bet svarbiausia 
— užpulti jį. Ir užpulti taip, 
kad visi jo amunicijos san
dėliai, karės pabūklų dirbtu
vės, submarinų stotis ir visa 
kita liktų tik krūvomis griu
vėsių. Reikia tik atkirsti 
priešui tuos šaltinius ir jis 
norint-nenorint bus privers
tas prašyti taikos.

Suvienytosios Valstijos to
dėl privalo pasirūpinti, kad 
toji valanda prisiartintų 
kuoveikiausia. Tai yra tie
sioginė jų pareiga — išlaiky
ti “pasaulio demokratiją.”

Šimtas tūkstančių orlai
vių, kurių pastatymui rei
kės išleisti vieną miliardą 
(1,000,000,000) dolerių, atli
ksiu tai, ko nepajiegtų nei 
milionąs naujų kareivių su 
moderniausiais karės pabu-
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NEPAKLAUSĖ GE- 
KIJOJU—

Privertė streiku. J?'
GAGERSTOWN, Md. — 

Western Maryland geležin
kelio karų taisytojai paga
lios privertė kompaniją išpil
dyti jų reikalavimus. Pabai
goje kovo mėnsio darbinin
kai įteikė kompanijai reika
lavimą padidinti jiems algas. 
Samdytojai betgi nenorėjot 
nei girdėti apie tai. Darbi- į 
ninkai metė darbą ir laikėsi

Ad rcMt ->r / -v

OVJIENOS, 1840 SOOTH HALSTEB STREET 
CHICAGO, II-JL.INOIS 
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Senas Vincas

ABLAVAS

men

inanios

PASPORTŲ REIKALU

3 SANKROVOSJuodašimčiai nesiliauna

Nelaikyki! Pinigus Namie

Central Manufacturing District

Provokacija

Jus Niekuomet Nematysite
Geresnių Siutų Kaip l ie

Kadangi galima tikėtis kožmi laiku 
pražmlimo jų per plėšikų ar ugnį.
Saugiausia vieta padėti pinigus į

Milwaukee ir
Chicago Ave.

gai ] 
kad 
kas 
rnai

Niekuomet 
Ne?...

vo tėvas!?...
- atsakiau jam
. ^Tikrai?...
— atsakiau, 

parodysiu!

Smuklininkas virto 
arkimandritu.

Lietuvis “ochranikas

grūmoja priešo 
Ceretelli — 

turi but pri- 
Musų

nepuolus 
pe laikraštį 

užtai buvo iš- 
Revo-

įsvaziuo- 
ga, kad

Tik-kd 
iMjo 1A spaudos 

Gerhard Hauptmanno
PA8KENDU9IS VARPAS 

Penkių aktų pasakos drama 
A. Laito vertime

Valstybes Departamento 
paaiškinimas.

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas 902-904 National Life B Id g., 
29 So. La Salle St.. Chicago. Ill.

Tel. Central 6390-6891. Atdara: Utar- 
ninko. ketverge ir. subatos vakarais nuo 

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu:
1566 MILWAUKEE AVK„ Chicago, UL 

TeL Humboldt 97.

Draugai maskviečiai privalo 
kuogreičiausia išaiškinti to nie
kšo asmenį ir musų visuomenei 
pranešti.

(Trzeciako kilme čia klaidin- 
paduota. Galima manyti, 
“ochrankoj” tarnavo M-i 
(Treigys, Trzeciak), kur pe- 

i numirė Naskvoje. Plačiai 
apie jį galima pamatyti 39 “Tė
vynės” numeryje, 1916 m. Kast. 
Norkus).

NAUJIENOS
THE LITHUANIAH BAILY HEWS

Published Daily except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co., Inc.
1810 SO. HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

Dr. ML Stupnicki
3109 So. Morgan SL, Chkag*. 

VALANDOS: nuo 8 iki 11 W- 
ryto, nuo 5 iki 8 vakare.Naujoji Lietuva < praneša 

Kad ir lietuvių tarnayd “ochran

"Nuošaliai nuo augsią randų apielinkes 
Van Suren ir 
Halsted gtv.

North Ave. ir Larrabee (iat.
Atdara Subatvakariais iki 10; Nedėliom iki piet

Kaina 7Sc.
lilaido J. Klevas ir J.Sirutis

Kadangi Šis veikalas tilpo 
"Naujienose," tai jų skai
tytojai turėjo progos su juo 
susipažinti—pasigerėti kaip 
Jo turiningumu, taip ir gra
liu vertimu. Mes tik pri
dursime, kad PASKENDU- 
SIS VARPAS pilnai atsi
tarnauja vietos tarp geriau- 
•igjų lietuvių kalboje knygų 
—kiekvieno apsiivietusio lie
tuvio knygynėlyje. Norintis 
Įsigyti Šj puikų veikalų 
kreipkitės sekama adresu:

J. Sirutis,
1840 So. Halsted S t., 

C h i c • r o, 11L

Žemutiniam Naugarde, keletu 
varstų nuo miesto, yra turtingas 
rusų vienuolynas, kuriame ran
dasi Dievo Motinos paved 
Žmones tą paveikslą labai 
bia, kas metais todėl suplaukia 

Idininkų ir su- 
Tuo budu su- 

g 27 tu
pi n i gaiš

(A 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 drūčiausią 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.

ko j”, senai žinoma ir tuo niekas 
nesistebi, tik sunku buvo visus 
juos sužinoti. Bet štai rusų 
laikraščiai paskelbė tokią žinią: 
“Mikas, Vasyliaus sūnūs, Trze
ciak (Matyti, Trečiokas ar Trei
gys S.), Suv. g., Ukmergės (pa
klaida, tur būti — Vilkaviškio. 
S.) apskr., valstietis. Ochran- 
koje tarnavo iki paskutiniųjų 
laikų, ne mažiau, kaip 6 metus. 
Būdamas studentas, pranešdavo 
apie studentų judėjimą, ypač 
apie lietuvių ir lenkų organiza
cijas. Gan 
Nesurastas

Praslinkus penkiems mėne
siams, gimeir mirė kūdikis. Po 
to, negelbėjo nei kunigo tarpi- 
ninkystė, nei gązdinimas pekla, 
nes mano vyras-pradėjo nerties 
iš kailio: turbut numanė, kur y- 
ra kaltininkas. Uždraudė man 
vaikščioti pas kunigą ir bažny
čion. Pats atsisakė nuo kolekto
riaus urėdo ir pasileido gerti.

Vieną subatos vakarą parėjo 
gerai įkaušęs, atrėmė revolverį 
man į krutinę ir suriko buliaus 
balsu:

Užsisakomoji kaina:
Chicagoje, nešiotojams kasdien pri
statant į namus, moka:

Savaitei .................... 12 centu
Mėnesiui .................... 50 centu

Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa
siekia, dienraštis siunčiamas pačtu, 
ėmėjams išanksto užsimokėjus: Me
tams $6.00; pusei metu $3 50.
Kitur, ne Chicago], metams $5,00; pu
sei metu $3.00; trims mėnesiams 
$1.75. Kanadoje metams $7.00. Vi
sur kitur užsieniuose $8.00 metams.

laikas pietų 
kiau ir
rengiamą j į ka mbarėlį 
paskui
pradėjo bučiuoti. Aš jam su 
kumščiu į žandą, jis mane per 
vartus lauk, ir pavarė.

Paskui gavau darbo didelia
me departamente. Algos dar 
mažiau, tik šeši doleriai savai
tėj, bet bosas pasakė, kad čia 
galima užsidirbti iš šalies ir pa
daryti apie 15—20 dolerių savai
tėj. Kokia ta pašalinė parama, 
jis man nepasakė. Pasakė tik 
tiek, kad bedirbdama, viską pa
tirsiu. 

I

Kaip tik pristojau prie darbo 
ir pradėjau pardavinėti kakla
raiščius, tuoj priėjo prie manęs" 
prižiūrėtoja ir sako:

—Aš tamstai net pavydžiu... 
Puikų darbą gavai.

—Darbas nieko, bet alga ma
ža, — atsakiau jai. i

— Alga maža?... Ha, ha, ha... 
Čia galima padaryti po penkis 
dolerius kas vakaras, be algos.

— Kokiu budiu?
—O, čia kvailių tiek ir tiek... 

Pabaigi darbą, tuoj automobi
lius ir laukia tavęs. Sėdai, ir 
marš į otelį. Ten turi gerų lai
kų ir pinigų užsidirbi...

Tik prižiūrėtoja atsitraukė, 
tuoj priėjo jaunas vaikinas ir 
pradėjo rinklios kaklaraištį.

—Visi geri, gražus ir negaliu 
žinoti, kurį merginos labiau my
li. Ar negalėtum, tamsta, iš
rinkti man tokį, prie kurio mer
ginos kibtų, kaip musės prie me
daus? — paklausė jis, šaipy da
mos.

Anarchistai užvaldę 
laikraštį.

LONDONAS, Birž. 20. — Ga
utos čia žinios iš Petrogrado 
skelbia, kad kuopa “anarchistų” 
užgrobus į savo rankas laikraš
čio Russkaja Volia redakciją ir 
spaustuvę.

Laikraštį Russkaja Volia bu
vo įsteigęs buvusis vidaus reika
lų ministeris Protopopovas, o jo 
redakcija buvo pavesta žino
mam literal. Amfiteatrovui. Bet 
dar senajai valdžiai 
Amfiteatrovas pakrei 
prieš valdžią 
tremtas iš Petrogrado 
liucijai .prasidėjus, Russkaja Vo 
lia stojo naujosios valdžios pu 
sen.

•—Tiesą sakant, 
leiskite paklausti, 
juo gyvenote, ir kur jis dabar 
yra?

—Gyvenau tik devynis mėne
sius. Jis dabai’ sėdi kalėjime.

—Kaip tai atsitiko?
—Buvo taip: kaip aš jo ne

kenčiau, tai toks buvo ir gyve
nimas... Juo tolyn, tuo labyn 
pradėjau jo nekęsti. Visus rū
pesčius, susikrimtimus, skandy- 
davau pas kunigą degtinėj ir tik 
gerai {kaušus atsiguldavau pas

igo iNaroua <ia- 
Rusijoje, varo 

nauja tvarka ir

oa daugybes m a 
deda daug aukų, 
dedama metais nuo 
Ilstančių rublių. 1 
iki šiol “rūpindavos 
gardo vyskupas Joakimas, ku
rio žmonės labai nekentė del jo 
juodašimtiškų darbų.

Valstybes Departamentas pa
skelbia šitokių taisyklių užsienio 
pasportų reikalu:

Norintieji iškeliauti svetur ir 
gauti užsienio pasportą, turi pa
duoti Valstybes Departamentui 
prašymą iš anksto, kokias dvi 
ar tris savaites prieš 
siaut, Tatai reikal
Valstybės Departamentas turėtų 
laiko padaryti, reikalui esant, 
atsakomų tyrinėjimų apie apli
kuota.

šio laiko, kol tęsis karė, 
pasportai visai nebus 

naturalizuo-

—Tas tamstai.
—Ačiū — atsakiau jam.
—Klausyk, tamsta. Aš turiu 

du bilietu į operą, o neturiu 
merginos. Ar negalima pasi
kviesti tamstą?...

—Ne, — atsakiau jam, su
pratus jo liksią.

—Tai gal kitą vakarą galėsi-

slalo.
į par- 

vieloke pa- 
. Netrukus 

riu, ku- 
ant stalo, 

man ir sa-

—Man atrodo, šitas dailiau 
sias, — atsakiau j arti.

—Kad taip, tai meldžiu suvy 
nioti. Kiek kaštuoja?

—Septynios dešimts
< / tcentai.

Jis pamote dolerį ant 
Aš suvyniojau tą dolerį 
davimo raštelį ir 
siunčiau kasieriui 
sugrįžo dėžute su kvote 
rį pastūmiau jam 
Jis pastūmė kvoterį

vo programą su talkininkų 
dilų programa.

“Mes neturime užmiršti, 
atskira taika su Vokietija 
duotų sunkų smūgį Rusų revo
liucijai ir taqdautinei demokra
tijai. Atskira taika su Vokieti
ja turėtų tokių pasekmių, kad 
Rusija butų priversta kariauti 
išvien su Vokietija. Atskira tai
ka su Vokietija reikštų ne ką 
daugiau, kaip tik perėjimą iš 
vienos koalicijos kiton.”

Toliau Ceretelli užreiškė, kad 
Laikinoji Valdžia rengiasi su
šaukti konferenciją pemagrinė- 
jiniui visų padary tų su talkini
nkais sutarčių, išskiriant tik Lo
ndono sutartį, kurioj sakoma, 
kad nei viena talkininkų valsty
be neturi daryt atskiros taikos 
su priešu. Ceretelli pilnai pri
taria visam karės m misterio Ke
renskio darbui.

“Kada ši 
įsiveržimas 
revoliucinė armija 
sirengus užpulti priešą, 
kariuomenės neveiklumas 
ktai nesustiprino revoliucijos 
bet atbulai, jis revoliucijos jie-

Gaunama žinių, kad, ir seną
ją tvarką nuvertus, juodašim
čiai, tai šen, tai ten savo tamsią 
agitaciją minių tarpe varo. De
šinieji Durnos atstovai Novickis, 
Gorodilovas, daugelis popų ir 
buvusieji vadai ir juodašimčių 
“Sojuza Russk 
lyviai važinėja 
agitaciją prieš 
siundo nesusipratusius žmones 
prieš žydus*. Lietuvių klerikalai 
taip-pat nesnaudžia: įkūrė savo, 
taip vadinamą, “Liaudies Sąjun
gą” ir nesusipratėlių tarpe dar 
.drįsta rodyties. Petrapilyj 
jiems, djeja, nesiseka.

minas aštriai kritikavo Lai- 
ji^ios Valdžios vidaus ir už

sienio poltiką, ypatingai jis daug 
šunų karste 
vadindamas 
{daviku.

Jam atsakydamas, Kerenskį; 
prikiša Leninui, kad jis klaidin 
gai suprantąs Markso teoriją, ii 
kad skelbdamas broliaviinos ka 
reivių apkasuos Leninas losią: 
tik Vokiečiu generalio štabo na

A u o 
užsienio 
duodami naujiems 
tiems Amerikos piliečiams šešių 
mėnesių bėgiu nuo gavimo pi
lietybės popierų, išskiriant ne
bent nepaprastus atsitikimus, 
kur toks naujas pilietis butų 
neatidedamų ir svarbių Reikalų 
verčiamas išvažiuoti. Išėmimų 
betgi nebus daroma tiems, kurie 
norėtu keliauti užsienin komer- 
ei jos reikalais.

Ponija arba buržuazija šiuo 
metu be galo susirupinusi, ma
tydamos augant liaudies įtaką. 
Kad darbo žmonių galę susilpni
nus, buržuazinė spauda nori 
pasėti tarp kareivių ir darbinin
kų vaidų. Ponų leidžiamieji 
laikraščiai rašo, kad darbininkai 
fabrikuose nedirbą, o del to ka
reiviai “okopose”, reikalingų ka
rui daiktų neturėdami, labai 
vargstą, dažnai, girdi, be reika
lo savo gyvybės nustodami. 
Prieš tokius buržuazijos kalti
nimus reikėjo atsispirti, nes ne
susipratėliai kai kuomet tam ir 
patikėdavo. Kareivių komisija, 
apžiūrėjusi fabrikus, atrado, 
kad darbininkai noriai dirba, 
Ik*t fabrikantai neduoda jiems 
darbo,'nes užtektinai medžia
gos neturi. Kitose vietose ponai 
nenori darbininkams algos pri- 

įs gi aruodus pinigų 
l iems dalykams paaiš- 
ilima tikėti, kad šiuo 
buržujų noras darbo 
supjudyti — nenusise-

—Gūdį bai...
Numetė ir lik-ką nupirktą 

kaklaraištį, kažką Sumurmėjo 
ir nuėjo prie kilo stalo nosinių 
rink ties.
/Tam atsitraukus, priėjo kitas, 

po tam trečias, ketvirtas, ir tt. 
Visi su dviems bilietais į ope
ras ir neturi merginų. Atėjo ir 
storų, pilvotų senių, kurie tie
siog siūlė pinigus ir vadinosi į 
otelį. Aš nuo visų atsisakiau. 
Po tam prisiartino prižiūrėtoja 
ir tarė:

—Na, o ką, ar aš nesakiau... 
Pasirinkai gražų, ar ne?...

—Visiems atsakiau.
—Atsakei?!...
—Aš ne paleistuvė.
—A... Taip... Tai geriau pa

lik tą vietą tai, kuri mokės pa
sinaudoti.

Ji kyštelėjo galą liežuvio, su
rauko nosį ir nuėjo. Aš savaitę 
iškentėjus visokių nesmagumų, 
apleidau vietą. ,

—Ar daug yra tuose departa
mentuose merginų, kurios tran
kosi su, tais padaužoms po ote
lius? — paklausė, braukdamas 
augštyn plaukus, vyras.

—Ar daug yra? — lyg pamėg
džiodama atkartojo moteriške. 
— Iš dešimts viena to nedaro. 
Pamislyk, tamsta, ar gali mer
gina pragyventi su šešiais'dole-

JEIGU jus nenorite mokėti už juos $20 arba 
daugiau. Šios trįs pinigų taupymo Yon- 
dorf sankrovos specializuojasi nuo pat pra

džios, duodamos geriausias vertes, kokias ga
lima gauti šiame mieste už $15. Ir šiuo paau- 
kavimu siutų po $15 mes sumušame visus mu
sų pirmesniuosius rekordus. Šie talpina suk
tų gijų, ševitų, flanelių, maišytų ir serges, su 
diržais arba paprastų modelių, dviem arba 
trim guzikais, ant vienos arba abiejų pusių 
susegami, su įskipiais, išvirs prisiūtais arba 
paprastais kišeniais. NeLurie pa-' 
mušti, kiti gi be pamušalo, 
bėtinos vertės, po..............

šiaudinės Skribclės
JUS tikrai rasite sau geriausiai tinkamą 
skrybėlę pas Yondorf’ą. Jus čia turėsite 
ne vien didžiausj pasirinkimui įvairumą, 
bet ir didelę vertę. Randasi naujausios 
mados ir daugiausia pageidaujamų šiau
dinių—Sennits, perskirtų šiau-ęi :l: ęp 
dų ir puikių Panamas po....... vi IKI vu

ūdai.
“Mes turime parodyti, — sa

ko Kerenskis, — kad mes nesa
me dar taip silpni. Mes nega
lime leisti, kad nedidelė neorga
nizuota kuopelė turėtų įtakos į 
musų sprendimus.”

Bet štai Joakimas vienuolyno 
perdėtiniu pastatė savo vienmin
tį, aršų juodašimtį ir buvusį 
smuklininką, Serafimą, kurs 
vienuolynan įstojo slapstydama
sis nuo teismo už savo krimina
lius darbus, ir kurį Joakimas 
paskui padarė arkimandritu. 
Tuo pastatymu juodašimčio 
perdėtiniu vienuolyno baisiai 
pasipiktino kaip vienuoliai taip 
plačiosios žmonių minios. Tarp 
juodašimčio perdėtinio ir vie
nuolio ėjo nuolatiniai nesutiki
mai ir vaidai, bet ką tu padary
si su perdėtiniu: jis vijo laukan 
senuosius vienuolius ir priiminė
jo naujus, tinkamus sau sėbrus.

Suplaukiančiais kasmet tūks
tančiais pinigų darė dabar ką 
norėjo patsai vyskupas Joaki
mas išvien su savo sėbru juoda
šimčiu arkimandritu Serafimu.

Kiek laiko atgal buvo surin
kta 15 tūkstančių rublių varpui 
įtaisyti. Bet varpo dar ligšiol 
nėra, nei pinigų nėra. Buvęs 
smuklininkas, o dabar arkiman- 
dritas tais pinigais stato namus, 
kuriuose laiko moteris...

Paskutiniais betgi laikais vie
nuoliai ir šiaip žmonės taip įtū
žo ant to savo “dūšių ganytojo”, 
kad arkimandritas, bijodamas 
galo, pabėgo iš vienuolyno.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Pullmano Streikieriui 

la, bet tamstos raštelio negalime 
įdėti, dėlto kad šalia slapyvar
džio nepadėjai savo tikro vardo 
ir adreso Redakcijos žiniai.

PETROGRADAS, Birž. 18. — 
Visos Rusijos Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Tarybų suva
žiavimas svarstė karės ir taikos 
klausimą. Kalbėjo Ceretelli, 
Leninas ir karės ministeris Ke- 
renskis. Ceretelli savo kalboj, 
tarp kitko, pasakė:

“Mes stengiamės padaryti na- 
susitarimą su savo talkinin- 

kais, Anglija ir Franci ja, kuriuo 
butų pripažinti Rusų demokra
tijos iškelti principai kaipo išlau
kinės talkininkų politikos pama-

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ Ir MOTERIŠKŲ APRfeDALŲ 

Musu sistema ir ypatiSkas mokinimas 
darys jus žinovu j trumpų laiką.

Mes turime didžiausius ir geriausius kii 
mo-deslgning ir siuvimo skyrius, kur mes 
teiksime praktišką patyrimą kuomet jus i 
kysites.

Elektra varomos mašinos musų siuvimo « 
riuose.

Jus esate užkvieščiami aplankyti ir pa.) 
tyti musų mokyklą bile laiku dieną ir 
karais ir gauti speciuliškai pigią kainą.

Patrenos daromos pagal Jūsų mūrą 
stailės arba dydžio, iŠ bile madų 

J. F. Khsnieką, 
1J8 N. La Baile gatvė 

prieš City Hali 
Kambarys 416-417.

—Tu tokia ir Jokia, pasakyk, 
kas to vaiko b

—Kunigas,,
—Kunigas?!
—Prisiekiu!
—Aš tam rup
Jis, kaip perkūnas, išsigriovė 

per duris laukan. Nubėgo į 
kleboniją ir griebęs kunigą už 
gerklės, pradėjo smaugti. Tuo 
tarpu, kitame kambaryje, pas 
kunigą buvo į svečius atėję du 
policistai, kuriuodu vaikydavo 
nuo bažnyčios plekatų dalinto- 
jus-socialistus
Per kunigo pasidarbavimą, kad 
uždarius jam burną, liko nutei
stas septyniems metams kalė- 
jimo... ;

Taip ir pasibaigė mano šei
myniškas gyvenimas. Aš pra
dėjau labai neapkęsti vyrų ir 
nusprendžiau pelnyti sau duoną 
rankų darbu.

Pirmiausia gavau darbą dė
žių fabrike ir maniau ramiai 
dirbti, bet kur tau... Kuomet 
negalėjau pragyventi su astuo
niais doleriais savaitėj ir parei
kalavau draugiau algos, bosas 
tuoj pasakė: “Jeigu busi gera 
man, tai pakelsiu algos. Su

dera” man... Buvo jau 
nieko nešą

li nėjau pietauti į persi- 
ir bosas 

is mane pasigavo ir 
bučiuoti

riais savaitėj? O vienok 3GS 
pragyvena ir puikiai apsirėdė. 
Iš kur jos ima tuos pinigus pa
rodams?... Tai prostitute, tokia, 
kaip ir aš dabar esu, tik prisi
dengus tarnaitės, ar pardavėjos 
rubais.

Buržuazija ne juokais išsi
gandus, darbo žmonių galės au
gimą matydama. Kad sumažin
ti demokratijos reikalavimus, 
vyriausieji karo vadai, savo 
pranešimuose, ir melų nesidrovi. 
Jie pradėjo skelbti, kad vokie
čiai -Rusijos “netvarka” džiau
giasi ir tikisi, kad Rusus lengva 
bus sumušti... Reiškia užmiršk, 
žmogau-darbininke, savo reika
lus, dabar, mat, ne laikas. Ar 
neprimena tai senosios valdžios 
lementaciju?

pasargos žodis
! IOWA STATL į 
J SAVINGS BANK | 
i Kapitalas ir Perviršis— X 
| $120,000.00. I
j S. E. Cor. Fourth and f 
? Jackson Sts.
I SIOUX CITY, IA. |
W )»l 1111
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SKAITYK IR PLATINK

“NAUJIENAS

Protingam žodžio pakanka.
Pirkite dabar ir jums nereikės mokėti 
vėliaus karės laiko kainas.

dirbtuve 
darbininkes, 

laisves bondsus”.
ir į angliškų modelių; 

kaip 20 įvairių petrenų 
Vasarinių Siutų.

kių pasaulis nėra matęs! Kur 
milionai jaunikaičių, tų žmoni
jos žiedų, žuvo baisiausiose kan
čiose, atskirti nuo 1 
seserų ir mylimųjų

Pasirodo, kad “bedievių 
kai nepapuola į tokias kompani 
jas. Tad aišku, kur to priežas

Kada ta mergina taip karšiai 
kalbėjo, bosas paraudo, lyg vir
tas vėžys ir nudūlino toliau. 
Bet ir su kitomis panašiai buvo.

ciuųse žmonėse

bos ir, kaip jisai teisinosi prieš 
publikų, nebūdamas gerai pri
sirengęs, nepadare į klausyto
jus nei jokio įspūdžio. Beveik

Viena žydėlkaite, kada jai pa
siūlė pirktu bondsų, atkirto: 
“Jus drįstate imti iš musų varg
šių darbininkių pinigus tęsimui

Jeigu jaunuolis ar jaunuo 
tąrpe socialistų — 

tada iš jo vargia

nei pačios merginos 
Iš 388 merginų-dar 

bininkių, pirko bondsus tik še v • | Xstos!
Tas parodo, kad minėtos dir 

bluvės darbininkės, pilnai su

gyrimui vien tik tų draugijų, 
kurios apsitverę katalikiškaja 
tvora ir nupeikimui tų draugijų, 
kurios pasiliuosavę iš po globos 
Romos t rus to agentų pasekmin
gai sau gyvuoja. Jeigu tikėti 
kalbėtojo žodžiams, tai viskas,

S
Dr Povilas Žilvitis 1
Lietuvis Gydytojas, Chirurgai I 
3203 S Halsted St., Chicago. I 

Tel. Drover 7179. 2

qELPIA Našles, Našlaičius 
nius, Imigrantus ir remia 

kus ir kulturiškųs reikalus.

kė: “Ne”, o kitos karštai išme
tinėjo bosui, kad jis imasi ne 
savo darbo.

u z vagystes ir apgavystes, di
desnė dalis iš tų trylikos vaikų 
greitu laiku prisipažino prie 
kaltės. Didžiuma buvo lietuvių 
katalikų vaikai. Kili taipgi ka-

įmokėjo būdami drs-tės nariais. 
Bet nieko nepešę. Mat jie ne
turėję kitokių prirodymų kaip 
tik lai 
prakalbas Mockui.. Tos prakal 
bos buvo surengtos didžiuma 
nariu nutarus. Dėlto Įnik ad c
vokalas atsisakęs užvest bylų.

L. B. D. Narys.

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

kybės skraiste pridengtuo 
džiuose yra ne kas kitas 
tiktai‘noras sukelti aklai tikin- 

talikuose

D R
GYDYTOJA# IR CHIRURGAS 

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

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

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

dabartinės karės, nereikėtų 
mums einant kur nors iš namų 
arba nakties laike užrakinėti 

nereikėtų statyti

gyvenimas ne
jus norite, kad 
savo kruvinai 

kurių taip 
prisidėtume 

tų baisių žudy-

S LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 

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

Lurbut niekur parapijonai ne
i tiek vargų, kaip pas mus

ii keletas atsitikimu reikaluof

su kunigu.

Moksleivius, Politiškus Kanki 
visus prakilnius lietuvių tautiš

Jei tvarkos palaikymo, gaujos 
sargybinių, nes tada tvarka pati 
per save užsilaikytų.”

Girdėti tokias nesąmones iš 
lupų žmogaus, kuris yra lankęs 
aukštesnes mokyklas — stebėj

Tas visas būrelis buvo susi
organizavęs plėšikais. Vogdavo 
kaimynų daržoves, nunešdavo 
varinius rakandus ir parduoda
vo. Lobaus jie sumanė nudras-

S JUTAI VYRAMS IR 
VAIKINAMS

Čia jus rasite tokius puikius 
rinkinius Pavasarinių ir Vasari
nių Siutų ir Overkotų, kokius tik 
galima rasti bile kur Chicagoj— 
puikus rinkinys siutų nuo pagar
sėjusių kriaučių, priskaitant įžy
mias Hart, Schaffner and Marx 
Drapanas, kurie bus parduodami 
už pusę ir, daugume atvejų, ma
žiau negu už pusę jų reguliarės 
pardavimo kainos.

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co.

J. PESHEL 
vice-prez. Nat. City Bank. sekr. Turk Mnfg, Co.

GEO. C. WILCE OTTO KUBIN
vice-prez. T. Wilce Co. prez. Atlas

JOZEF SIKYTA [Brewing Ce
kasierius.

PERVIRŠIJA $6,000,000.
KALBAMA LIETUVIŠKAI

Kada bosas kiekvienų darbi
ninką atskirai prisispyręs kalbi
na pirkti bondsus, bailesni dar
bininkai, bijodami netekti dar
bo — nusiperka. Bet yra drą
sių darbininkų, kurie vieloj pir
kti bondsus išrėžia pamokslus 
siuly tojams, nepaisydami, kas 
juos laukia už tai.

Už $16.85 mes pasiūlome Jums pa
sirinkimų iš dąugelio Importuotų 
materijų 
daugiau' 
Pavasarinių
Mes supirkome šias drapanas par
davinėjimui po $27.50, ateikite ir 
patįs jas pamatykite; jos yra ver
tos ir daug daugiau, bet mes par
duosime Jųsų pasirinktą siutą iš 
šio skyriaus musų dideliame Pi
nigų Taupymo Išpar- M C CĘ 
davime už » P«UV

Vienas skyrius Vyrų ir Vaikinų 
Siutų, puikiai austų; nekurie dai
liai dryži, tamsios spalvos; par
siduodantis po $12; Pinigų Tau
pymo Išpardavime $fį 

tiktai Vnvv
Kitas skyrius Vyrų Puikių Siutų 
naujausių modelių, .Hart, Schaff
ner and Marx siutai; neparduo
dami pigiau kaip $18, ir daugiau; 
Jųsų pasirinkimas iš šio skyriaus, 
musų Pinigų Taupymo $Q O C 
Išpardavime tiktai

Kaip parapijonai nesurado 
nigo, tai buvo pasklydę viso- 

ų gandų, buk kunigas pabė- 
s ir tt. Ant nedėlios jis at-

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

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

TEISINGIAUSIA IK GERIAUSIA
LIETUVIŠKA

švęsdami po kelis puslapi 
tais apgarsinimais
vežimai, ga tvekariai
t L, bet dar ir darbavietėse “be 
sai” agituoja savo darbininkus 
kad pirktų “laisves bondsus” 
siūlydami ant lengvų išmokės 
čių: po dolerį į savaitę.

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

nųs čeverykai, visokio $*> J|C 
dydžio, išpard. kaina WmRrO 
Vyry R eg. $6 puošnus čeverykai 
juodi, rudi, angliški arba su kny- 
pkiais; išpardavimo kai,$*J "QK 
na OhwCj
Vyrų puikus čeverykai, verti $7 
ir $7.50; su knypkiais arba raiš
čiais; juodi arba rudi; $4 fiQ 
pardavimo kaina

175 Poros Vyrų Tyrų Vilnų ver
ptos kelnes; visos naujausios ma
dos; naujausios materijos; jokia 
krautuvė Chicagoj ar kitur ne
pardavė jas pigiau kaip $4; mes 
jų turime visokio dydžio; Pini
gų Taupymo Išpardavi- $p A. R 
me lik
Musų visas sandėlis augs tos ry
šius kelnių, kokias mes pardavo- 
jome po $5, visos šiame pinigų 
taupymo išpardavime OQ 
parsiduos tik po CiOv 
Siutkėsiai, kelionei krepšiai, visi 
už nupigintą kainą laike šio Pi
nigų Taupymo Išpardavimo.

VYRŲ APRĖDALAI
Vyrų šleikos, reguliarės OQą 
parsiduoda po 19, 39, 49 irfc«vU 
Vyrų Naklaizos, Visokios Mados, 
vertos iki $1, visos parsi 
duoda po 19c, 29, 39, 49 ir vvG 
Vyrų Mėlyni Darbiniai Marški
niai; reguliarė kaina 75c;
šiame i.špąrdavime vvG

VYRŲ ČEVERYKAI
Vyrų darbiniai čeverykai, regu- 
1 i arės $4 vertės, specialiai. Pinigu 
Taupymo Išpardavi- $ 

m c 1
Vyrų Paprasti, tvirtais 
darbiniai C .
Pinigų Taupymo Išpar- g g

BntmbaH cu rtldžlftusja Mtycfa,
nežiūrint, ar ti« receptai Lietuvon a> 
Amerikon daktaru. Tai vienatini lie 

tiivlika aptiekn Bostene Ir Mascache 
ectte valstijoj. Gydaolią ffaiit gaut ko 
klos tik pasaulyj yra vartojamos. Ga 
lit reikalaut per laikus, * ai prijslqr 
siu per express.

K. Sidlatxskifii
Aptlekorlua ir savininkas 

SOUTH BOSTON, MASS.

“Neklausykite tų cicilikų, kurie 
atkalbinėja jus nuo registrą vi
lnos ir stojimo į kariuomenę; 
valdžia ims visus, ir niekur nuo 

Čia tai ir 
Pasirodo,

Teko girdėt iš ištikimų šalti
nių, kad kaip kurie Lietuvoš 
Brolių Draugystės nariai darę 
pienus, kad sugriovus L J B. D. 
Jie buk buvę-nuėję pas advoka
tą ir bandę • užvest bylą prieš 
draugystę, kad draugystė atiduo
tų jiems pinigus, kuriuos jie

pras, ant kiek panašus jssireis 
kiniai sutinka su teisybe.

Liktai prie progos galinu
pastebėti, kad tokiuose, katuli

Bukite tikri, kad jus esate tik= 
rojo vietoie. Jicškokite užraše?

CHICAGO CLOTHING COMPANY

so su savo “mylimaisiais” pava
pi jonais, deki išrišimo nesusi
pratimų. Vargšai žmogeliai 
bei žmonelės užsimokėjo pa
baudos po kelioliką dolerių...

Tie visi kunigėlio “atsižymėji- 
mai” atgrąsino daug žmonių 
nuo parapijos, o daugumas žmo
nių neduoda nė kolektos. Ku
nigėlis už žmonių “atšalimą nuo 
parapijos” verčia visą bėdą ant 
bedievių ir bedieviškų laikraš
čių. Kiekvieną nedėlią “bedie-

amziaus. Jis prigulėjo ir prie 
parapijos, lai jam numirus buvo 
ateita pas kunigą, kad sulygus, 
kiek ims už laidojimą. Bet jo
kiu būdu negalima buvo suras
ti kunigą ir nieks nežinojo kur 
jis yra. Buvo j ieškota per te
lefonus ir kitokiais budais, bet

Birželio 16 d. š. m. apsivedė 
A. Vėgėla. Nors j auna ved is 
skaitomas vienu didžiausių Ra
cine laisvamanių, bet šliuby ė- 

laisvamanių, bet šliubą ą- 
mc bažnyčioj ir vestuvės ir-gi 
buvo triukšmingos.

datas į “tėvelius” nei nerausda
mas skelbia žmonėms savo rų- 
šies teoriją, manydamas, kad 
klausytojai taip jau nieko ir 
nesupranta, kaip jam atrodo.

Užsiimti tas jo nesąmones 
kritikuoti, butų tuščias darbas, 
todėl aš nei jokių išvadžiojimų 
nedarysiu, nes, manau, kad kie-

kaip “Dievo žodžio” skelbėjai 
pildo jo prisakimus.

Pečiaus yra nemažai davatkų, 
kurios muša delną į delną, kad 
net sienos dreba.

Anykštietis.

CLEVELAND, OHIO.
Darbininkų susipratimas.

Pastaruoju laiku visur varo 
nia smarki agitacija už taip va

si rado.
Kiek laiko atgal buvo išvažia 

vus viena Šeimyna. Gabriai, i: 
Trevcskyn’o į Greensburg, Pa. 
ir jiems tenai begyvenant pasi 
mirė Ona Gabrienė. Jos vyra:

i e f l
A PIRK SAU visas PlumbavojimuI reik
li menis tiesiai už * “wholesale" 
X Mes parduosime visiems.
I I evinthal Plumbing Supply Co., 
4* 1637 W. Division St.. Chicago,,
A < IX r 11 )i! icld Ave.

Kalbama lietuviSRai.
f 1 O I O fl

I
 Miegok bile kur, bet valgyk

METROPOLITAN
\J RESTORANE

C. J. SMERLIN, Sayinkikas
Atdaras visą naktį. Telefo

nas: Canal 2309.

22nd sL and Western AveL?.,

vi us keikia.
Vargšas tas mitsų kunige] 

pats muša savo galva į sieną 
pats rėkia. Bridgevillietis.

su visa savo šeimyna nutarė 
velionę palaidot Bridgeville, ka
dangi daugiau jų giminių Brid- 
gevilleje randasi palaidotų.

Tam žmogui atvažiavusį 
Bridgeville, kelionė lėšavo virš 
poros dolerių, o atvažiavus vėl 
negalima buvo surasti kunigo. 
Beikėjo laukt dvi dienas, kol su
rado tą kunigėlį, ir lai su pagel- 
ba graboriaus. Tam žmogui 
buvo labai brangus laikas. Na
mie verkė visa jo šeimyna prie 
numirusios molinos, o jis negal 
surasti kunigo!

Galima but ir daugiau pana
šių atsitikiu priskaityl.

'Lik norėčiau priminti

Štai pavyzdys. Ant Oregon 
Avę. yra Schaffner Brothers 
dirbtuvė, kur dirba 388 mergi
no. Vieną dieną, minėtos dir
btuvės bosas, pasiėmęs pagelbon 
kokią tai moterį, ėjo 
agituodamas savo 
kad pirktų
Bet bosas laimėjo, kaip Zabloc
kis ant muilo. Darbininkes 
merginos, vietoj pirkti bondsus, 
kritikavo bosą, pasmerkdamos 
kares. Kaip kurios ant užklau
simo nė neatsigriždamos atsa-

kis turbūt bijodamas, kad kas 
nors iš klausytojų tarpo nepa
tartų jam pačiam pasinaudoti 
pasitaikiusiomis progomis, įgy
ti tokį “augštą. oficieriaės ciną”, 
apreiškia: “Aš į kariuomenę 
stoti negaliu, nes turiu užtekti
nai priešų čionai ant vietos, įro
dei mano privalumas yra ka
riauti prieš juos namie.”

Kas tie jo priešai nepasakė, 
bet gailina numanyti, kad tai 
nenuolankios avelės — pirmei-

l'ankiai man tenka skaityti 
“receptus” katalikų laikraščiuo
se, daugiausia “Drauge”—“Kaip 
auginti vaikus.” Tuose recep
tuose nupiešiama, kad vien ka
talikiškoj dvasioj auginamas

Ž LIETUVIŠKAS KRIAUČIUS
S N. L1DZIUS f
A .Valo, dažo ir prosina a 

visokius drabužius
Ž 3231 S. Halsted St., Chicago t
” Tel. Drover 4899 w

CHICAGO CLOTHING COMPANY 
1922 S. Halsted St. Chicago, III.

Didelis išpardavimas perviršio sandėlio dabar eina visu smarkumu.

Nelaukite. Ateikite šiandien.
Tokios tikros vertės nebuvo niekuomet pirma paaukauta Chicagoje augštos rū
šies drabužių, parėdalų, čeverykų ir skrybėlių vyrams, vaikams ir kudykiams. 
Jus čia rasite visus pagarsėjusius tavo*rus, kaip Hart, Schaffnerio ir Marx’o, 
Wilson Bros., parėdalus ir Douglas čeverykus.
Musų visas $50,000 sandėlis dabar yra malonėj publikos ir yra parduodamas už 
taip pigiai, kad jums apsimokės ateiti iš visų Chicagos kampų atlankyti šį dide
lį išpardavimą. Tik keletą iš daugelio pigumų mes aukaujame.

bloga, tai tiems, kurie 
nuo tikybinių prietarų, ii 
nors ir tiki, bet nešok: 
Romos pučiamą dūdelę.

visų geni 
tėvų vai! c 

pavardėmis.
Katalikams reikėtų mokylies 

iš susipratusių žmonių, bet ne
iš girtuokliaujančių klebonų, nie 
ko nežinančių ir nesirūpinančių 
apie šeimynišką gyvenimą.

Klerikalams levams reikėtų 
daugiau draugaut su savo vai
kais, o ne su karčiamninkais.

.Jau kas praėjo, to nesugrą
žinsi m, nors lietuviams toje apy
linkėje buvo labai nemalonu, s 
kad ir lietuvių vaikai dalyvavo 
lokiuose darbuose su svetimtau
čiais. Ateičiai gerinus paimki
te mano receptą. Štai jis: skai
tykit laikraščius ir knygas viso
kių pakraipų; supraskit ką reiš
kia klebono draudimai nuo 
“bedieviškų” ir social istiškų 
knygų ir laikraščių, kuriuose 
randasi labai geru 
ir patarimų

t /.baigus pirmajam kalbėto
jui prieš publiką atsistojo vie
tinis kun. Cibulskis, kuris pasi
gyrė, kad esąs miesto valdžios 
įprašytas pakalbinti lietuvius 
stoti į dėdės Šamo armiją liuos- 
noriais.

Sulig miesto valdžios nurody
mo busią taip: kurie dabar pa
siduos liuosnoriais, tai bus mo
kinami ant ofičierių ir gaus 
dauginus mėnesinės algos, todėl 
sulig jo nuomonės, galima esą 
stoti. Bet čia kunigas Cibuls-

viai.
Veltui ponas Cibulski rengie

si į karę prieš nelygias sau jie- 
gas. .Juk pasaulis vis žengia pir
myn, o ne atbulai, kaip kad po
nas Cibu iškiš nori.

Vėliaus aiškino apie “laisvės 
paskolos” bondsus, kurių liepė

brolis žuvo karėje, mano myli
masis atimtas nuo manęs, kurio 
mano akįs jau ne 
be kurio man 
įpielas, ir... ir da 
mes darbininkės 
uždirbtais pinigais 
mažai gauname 
prie palaikymo 
niu!”

1900
M. KASPAR 

prezidentas
DTTO KASPAR 

vice-prezidentas
WILLIAM GETTING 

prez. Getting Bros. Ice Co
CHARLES KRIJPKA

▼ice-prezidentas
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

Čia Jus rasite kelnią departa
mentą, pripildytą įvairios rūšies 
kelnėmis Kelnės visose naujau- 

si>alv°se, visokio dydžio. 
p°rŲ iš kurią galima pa

sirinkti. Čia paminejame keletą 
IS daugeho bargeny, kurie but 
parduodami.
Vaiką Trumpos Kelnės; visą Vil
nų materiolai; vertos 75c 
special e kaina "I v G
Vyry Verptą Vilną Kelnės; taip
gi puošnus cheviots ir cassime- 
res; vertės iki $3.50; Pinigų Tau
pymo Išpardavime tik- $ ir‘

kyt varinius 
nuo gatvek 
laukuose. Tenai pridarė 
daug bledies. Suklaidina 
karius taip, kad tie susimuša. 
Keliaujančius žmones sutrukdy
davo ant kelio. Susinešinėjimų 
drains sunaikino - kas darė jiem 
buvo prieinama. Traukuose įsi
laužę į s usi neši nė j i,mo stoteles
(bud'ukes) duodavo paliepimus 
karams, kur laukti ar važiuoti. 
Kada paliepdavo Jaukti, tada 
jaunikaičiai skubiai lupdavo 
varį. Nulupę vėl paliepdavo ka
rams eiti. Pavogtą varį par
duodavo vienam žydui.

Tame skaitliuje nesirado nė 
vieno socialisto ar kokio nors 
“bedievio” sūnaus. Ten buvo 

tikinčių bažnytininkų 
i. Lai galiu prirodyl

dabar tęsiasi

Nedūlioj, birželio 10 d., pas 
mus įvyko prakalbos, kurias, 
kaip manoma, surengė vietos 
klebonas, kun. Cibulskis. Kal
kėtoj um buvo tūlas divasiškos 
seminarijos mokinys-klierikas.

- Kalbėjo apie draugijinį gyve
nimą, prilygindamas prie jo da
bar gyvuojančias lietuviškas 
draugijas, išskirdamas “kvie
čius” nuo “kūkaliu.”

mi
lė pasimaišo
“bedievių
gali išeiti doras žmogus. Pa
žiūrėsime faktiškai, kurių vaikai 
yra doresni.

Birželio 11 d. čia policija areš
tavo trylika vaikų, tarpe 10 ir 
to metu amžiaus, kaltinamų

visi j ieškojimai nuėjo niekais ir 
per porą dienų negalima buvo 
surasti kunigo. Ant galo reikė
jo kreipties prie airišių kunigo, 
kad palaidotų. A i riši s ir palai-

VAIKŲ IR PAAUGUSIŲ MOKYK-f 
LOS IR PAPUOŠIMO SIUTAI

Musą Vaikų ir Paaugusią skyriu
je jus rasite surinkimą Vaikų ap- 
redalų del Pavasario, kurie pir- 
miaus nebuvo parduodami Chi
cagoj, ir bus Varduodami už kai
nas, kurios w)s tik padengs iš
laidas jų pagaminimo, neskaitant 
materijolo. Čia Jus rasite moky
kloms siutų, visokios gerai nešio
jamos materijos. Pamatykite juos. 
Vaiką Norfolk Siutai Pavasario ir 
Vasaros nešiojimui; dailių pelre- 
nų; $6 vertės; Pinigų $*| Jį j* 
Taupymo Išpardavime
Vaikų siutai vėliausių modelių; 
tamsiai maišyti; reguliariai $4.50. 
vertė; Pinigų Taupymo 
Išpardavime kaina tnOJJ 
Vienas Skyrius Vaikų Siutą, vyro 
darbas, vėliausių petrenų, geriau
sios tvirčiausios petrenos; extra 
stailės kišeninis, nauji pavasari
niai modeliai; puikiausios mate
rijos; niekuomet neparduota jo
kio pardavėjo už mažiau kaip $10, 
jųsų pasirinkimas Pinigą Taupy
mo Išpardavimo tiktai $1? tY F“ 
už $7.45 ir O.OO

VYRŲ, VAIKINŲ IR VAIKŲ

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE.

sauktoje ir tikroje Bankoje. .28 metus teisingai vedamoje Banko Ja. 
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) deposit^ 

ir taupymo padėjimų.

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

pirklys

Kiekviena moteris, apart kitų 
laikraščių privalo skaityt “Mo
terų Balsą.”

A. J. Mainieris.

keletą iš jo prakalbos sakmių: 
“Jeism oasaulvie visi žmonės 

neturėtume

2.45
-padais

čeverykai; $1.50 vertės,

t
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DELEI TAUTINIŲ 
LIETUVOS REIKALŲ

į 
i;

t.

DEL MUSŲ RAŠYTOJŲ ŠERNŲ 
IR ŽEMAIČIŲ LIKIMO.

tų is vyčių ir kitų gerų “patrio
tų" 30,000 žmonių, tai tada vy
čiai pamatė, kad juos nori nu
vesti visai į kilų pusę, ir jie per-

Fint Lithuanian Daily in America 
Published Dailę Except Sunday

LffldUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

to žodžio, mes lietu- 
dar neturim — visur 
mus yra darbo žmo-

Vox Populi judina opų 
klausimų musų visuomenėje. 
Jis svarsto nuopelnus p. šerifo 
bei užmokėsiu, kurį mes jdm 
mokame.

Padėjimas liūdnas. šernas

tūkstančių iki 1 miliono dolerių, 
o 120 žmonių turėjo metinių 
pajamų nuo milijono ir daugiau 
dolerių.

Kadaise buvo kalbama apie 
neatimamas, nepalieliamas Ame

VYČIAI NEŽINOJO SAVO 
TIKSLO!

guoja žmonės
mokslo nei rimto apsiskaitymo.
Jie negal užimti nei socialistinės
nei tautinės pozicijos. šernas

Užsisakomoji kaina:
Olcagoje — per išnešiotojus 12 

savaitėje. PaČtu siunčiant, 
oje metams $6.00, pusei me-

žiuoja į svetimas šalis ir tų to
limų šalių labdariais, gerada
riais, filantropais tampa. Tie 
kapitalistai rūpinasi tuščia gar
be, mums ji nerupi. Kada pa
saulio darbininkai kįla, reikia 
mums kilti; kada Rusijos darbi
ninkai šelpia savo revoliucionie
rius, reikia šelpti mums savuo
sius: tik tokiu budu mes su pa
saulio darbininkais tegalime su-

kur link jie eina. Keleivis ap
rašo, kaip Braitono vyčiai sunai
kino kuopų. Jis rado:

visiems apšvieta teikė, kaiku- 
riems dargi lobį, vien tik, idant

Bet vienam 
’ paaiškinus, 
J‘pasihoviji- 
“exercise’o.”

me savo straipsnyje, kurį ci
tuoja ir mėgino sukritikuot 
minėtasai tautininku laik- u
rastis. Jisai tarp ko kita ra

Žmonėms, kurie savo paja
mas metais skaito tik šimtais do
lerių, sunku dagi suskaityti to
kias skaitlines, kurias Suv. Val
stijų vidaus pajamų (internal 
revenue) komisorius paskelbia 
savo pranešime apie 1916 metais 
surinktus nuo atskirų žmonių ir 
korporacijų mokesčius nuo pel
no.

Terms of Sabscrlpttoa!
Ib Chlciro, by carriers, per week.

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

Outside Chicago, by mail, one
year................ :..............

Six months........................
Three months ................ .
Canada, one year ........

European countries, 1 year

F Lietuviu Dienrdtii Amirikoji
Mrfčta NAUJIENŲ BENDROVE inc.

Kasdien, išskiriant nedėldienius

... i*.eo
..11.00 

.. $1.75 
... 16.00 
.. 17.00

kad: 
sin 2x plus cos 2x lygu 1, Viena 
gal pasakoti apie momentus 

"le

durti adata centą“?;
“Laisvoji Mentis” but galėjus 
iki šiol prirodinėti,

šoną nežiūrint to, ar tai butų 
teisinga ar ne. Bet nežiūrint 
tokios kazarmiškos ir žmogžu- 
dingos agitacijos, da vyčiai ne
pamato tikrojo kunigų tikslo. 
Bet štai, kada vyčių, militariš- 
ka komisija mušė telegramą 
prezidentui siūlydama jam “lie-

Bcl ne tik laikraščių redakci
jose butų jam vieta. Prie svar
besnių darbų jau laikas mums 
imties. Lietuvių Encyklopedija 
yra neišpasakytai mums reika
linga. “Lietuva“ gal niekad

lų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraŠ- 
rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 

Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
it platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 
iraščtus taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 

■K arba gražinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
Sir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

Toki priekaištą mes šimtą 
artų teisingiau galėtume

tris tūkstančius dolerių ir todėl 
turėjo mokėti taksas, buvo viso 
374,652 žmones — tai yra, vie
nas iš kiekvieno 300 šalies gy
ventojų. Didele tų žmonių di
džiuma — apie 250 tūkstančių, 
turėjo mažiau kaip 10 tūkstan
čių dolerių ptfjamų metais. 
84,432 žmones betgi turėjo paja
mų metais tai'p 10 tūkstančių ir 
100 tūkstančių dolerių. 3,704 
žmonės turėjo pajamų nuo 100

' A 1 * : 1 ‘ ’’ L'

Kitur, ne Cihcagoje, metams $5.00 
ei metų ................... $3.1)0
mėnesiams.................... $1.75

i mėnesiam.....................$1.00
adcųe, metams .............. $6.00
opoje, metams .............. $7.00
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Musų tautininkai atrado 
Ameriką: atrado, kad lietu
viai socialistai, “kuriems pir
ma tautiniai lietuviu reika- v
lai visai (nerūpėjo) arba la
bai mažai rūpėję,” — dabar 
“pradedą” rupinties tais rei
kalais. Ir prirodymui to, 
kad socialistai šiandie jau 
ištiesų pasidarę kitokie, ne
gu buvo, vienas tų tautinin
kų organų cituoja “Naujie
nų” straipsnį, kuriame buvo 
gvildenama darbininkiška 
ir nedarbininkiška pažval- 
gos į Lietuvos klausimą. ■

Mes turime tam musu 
“broliui iš dešinės pusės” 
pastebėti, kad jo darbas, su- 

gas, — kadangi Amerika 
jau keletas šimtų metų at
gal kaip atrasta ir, ačiū die
vams, mes joje šiandie lai
mingai gyvename.

Socialistai taip-pat jau se
nai rūpinasi tautos reikalais. 
Jie rūpinasi jais nuo to lai- 

• ko, kaip jie atsirado; ir rū
pinasi dar geriau, negu tūli 

'diplomuotieji “tautos mylė
tojai.” Iš paskutinių laikų, 
kur lietuviai socialistai pa
rodė savo tikrą susirūpini
mą tautos reikalais, pažy
mėsime tik dvejetą stambes
nių faktų: socialistų darbą 
Lietuvos sušelpimui ir Lie
tuvos laisvės naudai.

Ne tik musų oponentas, 
bet ir visi žmonės žino, kad 
Lietuvos šelpimo Fondo įs
teigimui ir jo palaikymui 
daugiausia pasidarbavo so
cialistai. Daugelis žmonių 
tą fondą paprastai net “so- 
cialistišku” vadina. O tas 
fondas surinko nukentėju
sioms nuo karės lietuviams 
apie trejetą kartų daugiau 
aukų, negu tautininkų Gel
bėjimo Fondas!

Dabar imkime 
‘ laisvės klausimą.

Augiau rūpinosi
Vfus socialistus? Kas dau- 
giaus už juos rėmė ją pini
gais, darbu ir pasišventimu ? 
Juk kuomet socialistai dėjo 
visas pastangas, kad sustip- 

. rinus Lietuvos laisvės padė- 
| jimą, tai klerikalai ir tokie 

tautininkai, kaip šliupas, 
Balutis, Sirvydas, net šmei
žė ir dergė juos, kiek pajieg- 
dami. Ir po to visa vienas 
3 tų šmeižikų ateina dabar 
'ir sako: “Socialistai iki šiol 
nesirūpino lietuvių tautos 

M
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inercija, kil

mesti į akis pačiam ponui 
socialistų kaltintojui ir jo 
bendraminčiams. Bet mes 
ir to nedarome. Mes nesa
kome, kad tie, kurie yra mu
sų partijos priešai, nesirū
pina Lietuvos reikalais. Mes 
sakome: jie rūpinasi kitaip, 
negu mes. Mes žiūrime į 
tautos reikalus darbininkų 
akimis, o musų priešai — ki
tu klesu akimis: klerikalai—V 
kunigu, o tautininkai—bur-

Tautininku sriovė susi- v
deda iš tokių pat darbini
nkų, kaip kad ir socialistų 
srovė; jų vadais yra inte
ligentija toki pati, kaip ir 
socialistų srovėje; prie jų 
priklauso taip pat biznie
riai, kaip ir "prie socialistų 
srovės. Todėl vieną vadi
nti darbininkiška srove, o 
kitą — “buržuazija,” neiš
laiko rimtesnės kritikos. 
Buržuazijos, tikroj pras
mėj 
viai

nes.
Kad tautininkai rūpina

si pakėlimu pramonės (bi
znio) tarp lietuvių — tas 
tiesa, bet tame jų yra tik 
nuopelnas, o ne pasmerki
mas. Lietuviai neprivalo 
nešti savo centų svetimta
učiams, o patys būti amži
nais vergais ir baudžiau
ninkais. Juo daugiaus 
pramonės platinsis, juo 
mažesnis bus skaitlius su
nkiai dirbančių lietuvių, 
juo Lietuva ir lietuviai bus 
turtingesni; gi pakilus ša
liai ekonomiškai, turi pa
kilti ir gerbūvis visų tos 
šalies gyventojų. Darbi
ninkų gerbūvis nepasige
rins nuo vienų žodžių ir 
kalbų apie “rojus”; plati
nimas pramonės šiose ga
dynėse yra vienas iš grei
čiausių ir geriausių būdų 
pakėlimui ir darbininkų 
gerbūvio.

Kad tautininkai butų 
priešai tautinės lygybės— 
tas yra pilnas apsurdas ir 
neteisybė. Tautininkai, 
reikalaudami savo tautai 
lygybės ir teisių, negali 
nepripažinti teisių ir kitų 
tautų žmonėms — ar jie 
gyventų Lietuvoje, ar kur 
kitur.

Aršiausia užmetimas—[ turto ir biznierių lobimas. 
tai paskutinis: buk tauti- Kad biznio augimas yleštų

ninkams nerupi darbinin
kų reikalai ir gerovė. Ta
utininkams visų labiau
siai rupi, kad visos Lietu
vos gyventojai džiaugtųsi 
kuodidžiausia gerove. Da
rbo žmonės sudaro pas 
mus 99% visų gyventojų. 
Kaip-gi tautininkai, geis
dami visai savo tau
tai gerovės, negeistų jos 
99% tos tautos? Jie nebū
tų tautininkai, jeigu jie ki
taip geistų. Skirtumas 
tarp socialistų ir tautini
nkų šiame atvėjyj yra tas, 
kad mūsiškiai ’ socialistai 
pirmon vieton stato viso 
pasaulio darbininkų gero
vę, rūpinasi svetimų tau
tų darbininkų gerove, o 
lietuvių tautos darbinin
kų gerovė pas juos yra jau 
tik kaipo uodegaitė prie 
tarptautiško vežimo. Kuo
met tautininkai stato s a- 
v o tauto s—taigi ir 
jos darbininkų — gerovę 
ant pirmo pliano, o apie 
kitų tautų darbininkus te
gul rūpinasi kitos atutos.

viu darbininkų gerovės 
klausime tautininkai uži
ma pirmesnę ir Rūgštesnę 
vietą negu musii socialis
tai. Sulyg tarptautiškkų 
socialistų recepto lietuviai 
darbininkai susilauktų ge
rovės tik kuomet ant viso 
pasaulio įvyktų socialisti- 
škas “rojus.”. Sulyg tau
tininkų recepto, lietuviai 
darbininkai gali susilaukti 
pagerinimo savo būvio 
greičiaus: kuomet musų 
tauta gaus neprigulmybę, 
pasiliaus bernavus ir dir
bus kitoms tautoms ir pati 
galės užvesti pas save de
mokratišką tvarką.

v t

Imsime musų oponento ar
gumentus paeiliui.

Pirmiausia apie sroves. 
Jisai sako, kad tautininkų 
srovė susideda iš tokių-pat 
elementų, kaip ir socialistų. 
Bet tatai yra toli nuo tiesos. 
Socialistų ir tautininkų sro
vėje rasi beveik tokių pat 
elementų, bet jų proporcija 
yra visai kitoniška. Pas so
cialistus biznierių yra ma
žai, o pas tautininkus jų 
daug, ir jie tenai lošia vado
vaujamą rolę. Tautininkų 
inteligentai yra ne kas kitas, 
kaip tų biznierių tikslų ir 
idėjų išreiškėjai, — ką pui
kiausiai parodo ir augščiaus 
paduotoji ištrauka iš straip
snio, kurį parašė vienas tų 
inteligentų.

Tik biznieriaus protu mą
stantis žmogus gali tvirtinti 
tokį dalyką, kaip musų kri
tikas: kad platinimas pra
monės (biznio) esąs vienas 
greičiausių ir geriausių bū
dų darbininkų būvio pageri
nimui. Tegul tik jisai pa
žvelgia į faktus. Štai, Ame
rika paskutiniais dvejais- 
trejais metais taip “išplati
no” savo pramonę, kaip nie
kuomet savo istorijoje, o da
rbininkų būvis Amerikoje 
šiandie yra blogesnis, negu 
buvo pirma. Imkite biznio 
plėtojimąsi visose kapitalis
tinėse šalyse paskutiniais 
keliais .dešimtmečiais: jisai 
buvo nuostabus, o darbinin
kų padėjimas (išimant nedi
delės dalies gerai susiorgani
zavusiųjų “amatninkų”) per 
tą laiką beveik nepagerėjo.

Taigi išeina, kad biznio au
gimas anaiptol nebūtinai ve
da prie darbininkų būvio 
pagerinimo. Butina jo pa
sekmė yra tiktai ši: augimas

Musų oponentas labai pik
tinasi, kad “Naujienos” pri
kišo tautininkams priešin
gumą tautų lygybei. Jisai, 
matoma, nedaug tenusima
no apie dalyką, delei kurio 
stojo į ginčą. Bet tegul ji
sai prisimena, kokią rezoliu
ciją Lietuvos klausime pa
siūlė Brooklyno seime tauti
ninkų vadas Dr. Šliupas. Jo
je tarp kitko randasi toks 
punktas: “Kalba administra
cijoje, teisme, mokykloje, 
.šalies universitatėj bus lietu-1 
viška, nors neskriaudžiamos 
kalbos nė mažumos kitų gy
ventojų.”

Kokiu budu p. Šliupas ke
tino apsaugot nuo skriaudos 
mažumos gyventojų teises 
Lietuvoje, jisai nepaaiškino. 
Bet kad jisai reikalavo lie
tuvių kalbai privilegijuoto 
padėjimo, tai iš augščiaus 
paduotojo punkto išeina be 

i jokios abejonės. Betgi prieš 
tą Šliupo reikalavimą nė vie
nas tautininkų neprotesta
vo nė seime, nė vėliaus. Jo 
rezoliuciją jie labai gyrė ir 
socialistus, kurie savo bal- 
sais atmetė ją, jie niekino, 
kiek drūti. Na, o reikalaut 
lietuvių tautai privilegijų, 
ar tai nereiškia priešintiės 
tautų lygybei ?

Taigi “Naujienų” išva
džiojimų apie tautinius Lie
tuvos reikalus tasai kritikas 
nesumušė nė vieno. Bekri
tikuodamas juos, jisai tiktai 
parodė, kad nemoka pager
bti tiesos. O tai turėtų but 
bloga ir jo tautišku žvilgs
niu, nes tiesos iškreipimas 
neneša tautai naudos.

t

Miliūnai, ir kiti 
galai.

gerovę ne tik biznieriams, o 
ir darbininkams, tai reikia, 
kad darbininkai kovotų už 
savo gerovę.

Vadinasi, kas rūpinasi da
rbininkų gerove, tas turi pa
dėt kovot jiems už savo reL 
kalus. Tą ir daro socialis
tai. O tautininkai ne. Jie 
ne tiktai nesistengia 
jiems padėt tame dalyke, bet 
da ir smerkia juos už kovą 
prieš išnaudotojų klesą (nes 
tai esąs “tautos vienybės ar
dymas,” “klesų kėlimas prieš 
viena kitą” ir tt.), tai jie ne- 
gąlr skaityties darbininkų 
draugais. Jie yra jų prieši
ninkai.

Pas lietuvius-gi but prie
šininku darbininkų klesos, 
kuri, pasak paties musų o- 
ponento, sudaro tokį milži
nišką tautos nuošimtį, reiš
kia beveik tą-pat, ką būti 
priešininku tautos.

Dabar dar apie internaci
onalizmą ir tautų lygybės 
klausimą.

Tautininkų organas “aiš
kina” socialistų poziciją tau
tų klausime: jie, girdi, ma
ną, kad lietuviai darbininkai 
sulauksią gerovės, kuomet 
viso pasaulio darbininkai 
jgysią “rojų.” “Rojų” jisai 
pasiskolino nuo kunigo Ke
mėšio ; “rojaus” socialistai 
nelaukia. Bet tiesa, kad jie 
mano, jogei lietuviai darbini
nkai turės gerovę, kuomet 
ją turės viso pasaulio dar
bininkai, nes jie yra viso pa
saulio darbininkų dalis. Tai 
yra aišku, ir kitaip manyti 
gali tiktai tas, kas neturi lo
gikos. Klausimas tečiaus: 
!ar socialistai, manydami, 
kad lietuviai darbininkai tu
rės gerovę, kuomet ją turės 
visi darbininkai,—mano taip- 
pat, jogei iki to laiko jie ne
privalo nieko daryt tiesiogi
niu budu lietuvių darbinin
kų labui ?

Musų oponentas sako, kad 
taip — tokia esanti socialis
tų nuomonė. Bet tai yra 
prasimanymas.

Socialistai veikia lietuvių 
darbininkų labui jau dabar; 
ir veikia jie, ne tiktai rem
dami kitų šalių darbininkus, 
bet ir Įdėdami savo jiegas Į 
lietuvių darbininkų kovą už 
geresnį būvį. Tiesą pasa
kius, tai šitas lietuvių darbi
ninkų kovos rėmimas yra ir 
buvo jiems visuomet’arti- 
miausis ir svarbiausis užda
vinys ; o Jei tų tautų darbinin
kų rėmimas buvo jiems an
traeiliu reikalu. Mes nekal
bame apie tai, ar tatai yra 
gera ar bloga, bet tai yra 
faktas, ir tik žmogus neno
rintis matyt ir girdėt, gali 
tvirtinti priešingai.

Socialistai skiriasi nuo ta
utininkų visai ne žeminimu 
savo tautos darbininkų,'pa
lyginant su kitų tautų dar
bininkais, o tuo, kad jie ti
kisi savo tautos darbinin
kams pagelbos visų-pirma iš 
kitų tautų darbininkų, kuo
met' tautininkai pagelbos 
“tautai” jieško pas kitų tau
tų darbininkų skriaudikus: 
karalius, diplomatus, popie
žius ir tt. Tautininkų atsto
vas Yčas “darbavosi” savo 
tautai, bučiuodamas carie- 
nės ranką ir popiežiaus pan- 
Itaplį, o socialistai sako, kad 
musų darbininkams.— taigi 
ir musų tautai — bus geriau, 
kada visi svietiški ir dvasiš
ki valdonai nudardės nuo sa
vo sostų.

Šiandie užtenka primint 
Rusiją, kad kiekvienam pa
sidarytų aišku, katra tų 
dviejų pozicijų yra teisinges- 

taksų (mokesčių) nuo savo pa
jamų, mokėdamos tik vienų nuo 
tų savo pelnų nuošimtį. Tai 
reiškia, kad 190,911 korporaci
jų, kurios tiek taksų sumokėjo, 
apmokėjusios visas savo biznių 
išlaidas, 1916 metais turėjo dar 
gryno pelno 5% biliono dolerių 
— skaitmenomis tai bus 
$5,500,000,000!

Pajamų komisorius pastebi, 
kad jeigu palyginus šias skaitli
nes su pereitų 1915 metų skait
linėmis , tai pasirodysiu, kad 
1916 metais korporacijų paja
mos, daiktai! paėmus, padide- 
jušios 43 nuošimčiais.

Tai parodo, kad karė buvo la
bai didelis ir pelningas daiktas 
korporacijoms, ir jų dalininkai 
niekados dar Amerikos istorijoj 
neturėjo tokių milžiniškų divi
dendų, kaip kad šiais karės me
tais.

Kaikuric atskiri žmonės taip
jau turėjo didelės laimės ir dar 
didesnių pajamų 1916 metais. 
Koinisoriaus pranešimas parodo, 
kad atskirų žmonių, kurių pa

siekties laimės. Mes džiaugė
mės, kad visų tų palaimų turime 
savo gražioj, didžioj respubli
koj. Reikia betgi but nepatai
somam optimistui, kad mačius 
visa gera ten, kur to gera reikia 
su žiburiu j ieškoti. Kuomet 
skaitome’ šitokias milžiniškas 
korporacijų ir atskirų žmonių 
pajamų skaitlines vienoj pusėj, 
tai antroj pusėj Suv. Valstijų 
Sveikatos Biuras skelbia, kad 
iš visų 20 milijonų šeimynų A- 
merikoj, apie penki ar šeši mi
lijonai šeimynų gyvena neturte.

Tai parodo, kad “neatimamos 
piliečių teisės, lygybe gyventi ir 
laimės siekties” Suvienyt. Vai-

Skaitytoju Balsai
Už išreikštas šiame skyriuje 

 

nuomones Redakcija 

 

neatsako.

Jo padėjimas turėtų mus su
judinti tuo labiau, kad ne vie
nas šernas randasi tokiame pa
dėjime: tolygiame padėjime at
siduria visi musų kultūros atstos 
vai — visi šernai, visos žemai
tės, visi Jovarai.

Dar už tąjį jų padėjimą mes 
negalime kaltinti tų ar kilų as
menų musų visuomenėje. Jųjų 
darbais mes visi naudojamės. 
Jeigu mes neparupiname jiems 
už jų darbą pilno užmokesnio, 
tai mus pačią kaltė. Mes nega
lime tenkinties vien tik pamok
slais kapitalistiškiems musų 
tarpe siurbėlėms, bet turime 
imties rimto darbo, idant jų 
ten* kur galima, prasilenkus. 
Mes galėjome jau nuo senai tu
rėti savo kooperatyvę spaudos 
įstaigą ir per ją užtikrinti musų 
kultūros dirvoj dirbantiems 
darbininkams prideramas sąly
gas. Ret ir dabar ar mes nega
lime surasti tinkamo užsiėmi
mo tiems musų darbininkams? 
Re abejonės, taip! Tik čia, sa
kyčiau, pažvelgus į musų netur
tą, reikia, kad minthnalės išlai
dos atneštų mums maksimalį 
jų darbais pasinaudojimą. Ki
tai]) sakant, reikia juos kviesti 
ten, kur jie labiausia reikalingi. 
“Naujienose“ bei “Laisvėje“ 
rastųs jiems išsyk vieta. Bet, 
stovint tiems laikraščiams jau 
ant tvirtų pamatų lietuvių judė
jime, šaukdami juos sandarbi- 
ninkauti, taptume veiklaus lab
dariais, negu pasinaudolojais. 
Yra “Kova.“ Šiandie ji reorga
nizuojąs. šernas padėtų jai 
prasitobulinti. Toliau, yra 
“Vienybė Lietuvninku.“ Ta 

traškąs funkcijas be jokios pa
baigos. Encyklopedija užbruk- 
tų duris į laikraščius tiems pi
giems mokslinčiams. šerną 
mes, susiorganizavę, galėtume 
kviesti organizavimui tokio dar
bo.

Bet dar, kol tas ar kitas dar
bas bus pradėtais, šernai ir Že
maitės vargsta musų tarpe, o 
mes su išdidžia širdžia renkame 
aukų Rusijos revoliucionie
riams! Sakykite, meldžiu, ar 
tur Rusija didesnių revoliucio
nierių už musų žemaites ir Šer
nus? — Ne! Rusijos darbinin
kai šelpia savo vadus. Mes gi, 
prikelti Šernų bei Žemaičių dva
sia, jų darbais pasinaudoję, ap
leidžiame juos, paliekame var
guži ir patįs bėgame šelpti toli
mesnius. Darome it milionie- 
riai. Tie irgi išnaudoja vieti
nius darbininkus, skriaudžia

Kada kun. Kemėšis, ir kiti 
dvasiški bei svietiški gizeliai 
pradėjo organizuoti “Lietuvos 
vyčių“ armiją, tai jie nesakyda
vo tikslo tos organizacijos, Bet 
jie kalbėdavo, kad darbinin
kams reikia vienytis, kad page
rinus savo būvį. Socialistai, 
girdi, negali pagerinti būvio, nes 
jie esą bedieviai ir 11. Už tai 
reikia organizuoti krikščionišką 
organizaciją, kuri kovotų ne tik 
už tautą, tikėjimą, bet ir už dar
bininkų reikalus., žodžiu sa
kant, tie agitatoriai, kurie orga
nizavo vyčius, kalbėjo veidmai
ningai, t. y. jie sajeė ne tai, ką 
jie mano atsiekti tverdami vy

Ir ačiū tokiai veidmainiškai 
kunigų agitacijai ir darbininkų 
tamsumui-nesupratiinui tikrojo 
dalyką stovio, tai kunigijai ir 
pasisekė suorganizuoti virš po
ros tūkstančių darbininkiškos 
jaunuomenės ir pasenusių. Bet 
štai, peniai, kada buvo vyčių 
suvažiavimas, taqi kitų priimtų 
nutarimų, nutarė įvesti milita- 
rizmo skyrių — tokį skyrių, 
kur. but galima lavinties karei
viško amalo, panašiai, kaip len
kų sokolai. Tada nekurios vy
čių kuopos ir pavieniai nariai 
pradėjo abejoti, ar tik jas ne
bando paversti kapitalizmo ap
gynimo įrankiais, 
ir kitam “vadovui 
kad tik esą taip 
mas“ ir darymas
Ir tuo vyčiai vėl aprimo.

Bet štai, kada Suv. Valst. pa
skelbė Vokietijai karę ir pradė
jo reakcija siausti, tai ir vyčių 
vadovai pradėjo rodyti tikrąjį 
savo veidą. Jie pradėjo viešai 
skelbti, kur link jie eina. Ir 
vyčių organas “Vytis“, taipgi 
“Draugas”, “Darbininkas” ir ki
ti jiems lygųS laikrašUai, pra-

B
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Pradžia 9:30 valandą ryteAtgimimas

neissiza

•Vardas

Vai MStreet

nuo čia
Ant u-

jeigu 
iaus

aušimą, ( 
savo žinio

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

Vesk nors į tą kelią 
Kurį š5riesi saule 
Savo spindulėliais 
Dailiai apšviečia.

Mažam kambarėlyj prie mažo 
staliuko, sėdėjo dvi merginos. 
Marytė buvo labai nubudus. Ji 
pasirėmus ant rankos sėdėjo, 
lyg kad apmirus paskendus min-

Garsusis Charles Darwipas 
padarė tikrų revoliucijų prigim
ties moksluose. Jo genia lis pro
tas išrišo tų klausimų, kuris nuo 
senai kankino gamtos tyrinėto
jus.

Darwinas priparodė, kad tarp 
visų gyvūnų yra mažesniame ar 

I didesniame 1 
mas. Kitais 
pradedant nuo

A. B. visai teisingai pas 
ui apie 

pakalbėti
u reikėtų nm- 
Ir nėra kalbos

Vėl pradedama kelti seną 
amžinai naujų klausimų — < 
sivedimo klausimą.

Drg 
tebi, 
čia u 
jaunimas butų dėkingas tiems, 
kurie patiektų rimtų straipsnių 
tame dalyke.

Mums re 
viems tatai 
via tįsia, Ji 
ną-kitą v 
gvildenančias tų 
paskui pasidalinti 
mis su jaunimu.

Nauda 
gal ir žena

Ne... jis sugrįš... Jis taipunane 
mylėjo, jis tiek daug bučkių 
man nepasigaileje 
jaučiu jo bučkius 
kini guli, ant lupų ant skruos 
tų, ant kaktos, aftt rankų. Ji 
negalėtum nei suskaityti. Ne., 
jis manęs

L ai nėra 
paprastos 
čia išlieka 
pritaikinti 
e, kuriuos

bario. Tuoj pasklydo 
kad Marytė mirė. Su 
nių pasižiūrėti, ar teis 
uos moterėlės verkė, kitos taip 
sa-u stovėjo nusiminusios, kad 
Marytė taip dar jaunose dienose 
persiskyrė su šia ašarų pakalne.

F. J. Zick.

Karė padaro gyvenimų labai 
sunkiu, bet tuo pačiu laiku ap
šviečia žmones; jie pasidaro ki
tokiais, — tampa protingesni.

Los permainos ypač pastebia- 
mos rusuose.”

Ir tai buvo kalbama tuo laiku, 
kada rusuose dėjosi tiesiog ne
tikėtinu dalykai — išdavystės, 
parsidavimai ir sauvalis valdžios 
elgimos, kuris privedė prie da
bartinės revoliucijos.

Eikime toliau. Visai nesenai 
garsus franeuzų filosofas Henri 
Bergson iškėlė Suv. Valstijas į 
padanges užtai, kad jos stojo 
karėn talkininkų pusėj. Esu

Nes
Erškėčiais iškloti;

Čionai mes nematom 
Laimingų dienų.

O. Kai Vaičiūtė

kus jausmus, — 
žvėriškai... čia 
kurių aš ir mano 
tavo sūnūs turi mirti... Pasku 
tinį katrų sakau — Lik sveikas.. 
Tu prakeiktas apgavike... Veid 
maini... Niekše... Bu-k pra-pra 
keiktas...

fu esi beširdis., 
pasigai 

gyvo 
Tu nepra 

Tave žmones ger

butų didelė. Tuosyk 
tvė nustotų buvus lio- 

terija, kurioj iš šimto tik penki 
laimi. Ar šiaip ar taip — lai
mėtojų skaičius visgi pasididin
tu. K. A,

įgis, kad
padaryti butų leng
gali pasirausti vie

Vesk kur musų širdis 
Atrastų ramumų, 
Kad 
Mes

tų kokių vaikinų gražiems žo
džiams, visokiems
kad paskui nesigailėtų po laiko 
apviltos, nuskriaustos, kokio be
širdžio vaikino.

Verutė išmetinėjo savo sesy
tei, kad ir jai dabar busią sarma
ta nuo žmonių. Jinai žadėjo jų 
apleisti ir niekados neatlankyti.
—Tu manęs neklausei, kuomet 

aš tau sakiau, kad neklausyk 
Prano, nedraugauk su juo, nes 
iš jo akių buvo matyt, kad jis 
veidmainis. Bet tu manęs nei 
klausyti nenorėjai, tik atšauda
vai, kad tu nenori nedraugauk, 
o man tu neužginsi ir nepasaky
si su kuo draugauti...

Eik dabar padraugauk su juo. 
Jis juokias iš tavęs, o tu verki. 
Tai tau ir gerasis Pranas.

Marytė, rodos, kad visai ne
girdėjo ką Verutė kalbėjo. Ji 
sėdėjo visai nekrutėdama, savo 
juodas akis laikė žemyn nulei
dus, tiktai jos augšta krūtinė iš- 
palengvo kilnojos.

Už lango klevo šakos lingavo, 
lyg Gyvijos iš Verutės, kad jinai 
taip barės ant savo sesytės.

Mėnulis liūdnai per langų žiu
rėjo į kambarį ir lyg rodos ap
gailestavo Marytę.

Į naują pasaulį, 
Kur laisvai kvėpuotų 
Vargdieniai žmonės.

Sis yra Areli 
Rėmas Raugei 
Vienas pagar
sėjusių “44”' 

modelis

ji nepriv 
winizmas su Rare 
liūčiai nieko bendra 
karė yra 
mokslui, 
žmonijos 
kova už būvi 
skerdynės 
gy vais ne i 
prie aplinkybių, bet t 
aplenkė karės rykštė.

Aiškus daiktas, kad kiekvie 
nas, kuris tik blaivai žiuri gy 
venini an, — pamatys, kad ka 
rė nėra žmonijos gerųjų ypaty 
bių atgimimas, bet jų degenera 
ei j a (išsigimimas).

visi mane 
nęs matyti 
kias iš manęs be jokio pasigailė
jimo, tai geriau mirti...

Tik mirtis man atims kan
čias... jinai man suteiks pagel- 
bą... jinai mane paguos... jinai 
žmonių neapykantą prašalins...

Pranai!... Pranai!, 
girdi mano dejavimus 
Tu negirdi 
Tu neturi nei krislelio 
Įėjimo... Tu sau linksmai 
ni. Tu neesi kaltas, 
sižengiai 
bia, tu ir kitų suviliosi 
busi nekaltas 
kaltins, kaip 
Pranai!

International Harvester Company of America
(l»e«rp«rttc<O

CHICAGO USA
McCormick MUwaukee Osborne

Verutė parėjusi 
apsiįverkė, nes jai 
savo sesytės 
rodė savo gailesčio, kuomet bu- Į 
vo pas savo nelaimingą sesytę.

I

Jinai viena sau mąstė, kad ji 
pasistengs sujieŠkoti, Praną ir 
kaip nors sugražins jį atgal su 
valdžios pagelba. Atsisėdo prie 
staliuko, parašė į laikraštį pa- 
jieškojimą, kad jeigu kas užtė- 
mys kur tokį ir tokį vyrą, kad 
duotų jai žinoti...

Praslinko keletas mėnesių. 
Marytė gulėjo lovoje, išblyšku
si, nusilpnėjusį. Niekas jos ne
atlankė, niekas jai nenorėjo pa
gelbėti, tik dar pasijuokdavo, 
kuomet Verutė kiek galėdama 
rūpinos savo sesytės likimu,

Ir taip slinko diena po dienai, 
o Marytei nebuvo vilties atsikel
ti iš lovos, nes jau jos sesytė iš
leido visus pinigus, kuriuos bu
vo sutaupius sunkiai dirbdama, 
bet jų dar buvo mažai, nes Ma
rytei buvo labai reikalinga gy
dytojaus pagelba...

Verutė stovėjo šalc-lovos ir 
niekur akių nenuleido nuo savo 
sesytės, tik retkarčiais pažvelg
davo ant kūdikio, kuris šalę sa
vo motinos gulėjo, tai nusišyp
sodavo, tai vėl susiraukdavo, tai 
suvirkdavo, lyg norėdamas pa
guosti savo mamą ir tetą. Ve
rutė atidarė savo piniginį ma- 
kinką, pažiurėjo, kad jame tik 
keli skatikai tėra. Apsiverkė, 
pabučiavo savo sesytę į žandą, 
pabučiavo tą taip linksmą mažy
tį kūdikėlį ir išėjo per duris. 
Jinai ėjo pas žmones prašyti 
pasigailėjimo, kad suteiktų se
sytei pa geibų.

Marytė nubudo, kuomet jos 
mažas vaikutis pradėjo verkti. 
Jinai paėmė jį, pabučiavo, pri
spaudė prie savo krutinės ir 
pradėjo verkti.

“Ar-gi ant tiek jau aš prasi
žengiau, kad visi manęs išsiža
dėjo?.. Ar-gi tik aš viena esu 
tokia kaltininkė?...

Jeigu jau taip prasikaltau ir t įjfsįĮ^

itimsi- 
Pasakysime lik tiek, kad 

nesenai tas ponas neįsileido 
į Princetono universitetą vieno 
įžymiausių Amerikos mokslinin
kų Dr. David Starr Jordano. 
Mat Jordanas, bestudijuodamas 
per metų eiles karės klausimą, 
priėjo prie išvados 
veda žmoniją prie 
jos, o ne prie atginė

Ng tik Jordonas, bet daugybė 
ir kitų mokslininkų, — kurie 
bešališkai studijavo kares, ■— 
pripažįsta, jogei kares yra ken
ksmingos žmoni jai visais atžvil
giais. Vernon Kellogg savo 

Beyond War” sako, 
laukinių žmonių 

1 )a ba r t i n ė j (Irau gi j o j 
ilo turėti vietos. Dar- 

neturi abso- 
. Atpenč — 

priešinga Darwino 
Karėj žūna stipriausi 
elementai, 

o tik 
i. Vadinasi 
geriausiai

tgimimas. Reikia 
kad nemačius to. 

magiškos paikutės da- 
si lytėjimas 
jaunuoliai 
me 
nuosakiai.

Prie Hibbeno žodžių mes nie 
ko nė pepridėsime 
me. 
visai

Herbert cspencer apskiembe 
tą dėsnį trumpiau ir aiškiau — 
"the survival of the fittest” — 
išlikimas gyvais geriausia pritai
kintų prie aplinkybių.

Kažkurie, tyčia iškraipydami 
Darwino mokslą, ėmė aiškinti, 
kad ir karės yra niekas daugiau 
kaip tik kova už būvį. Didžia u-

Marytė pakėlė savo galvą, 
kurią visą laiką laikė nuleidus 
žemyn. Nušluostė ašaras nuo 
skruostų, atsikėlė, priėjo prie 
lango ir nedrąsiai pažiurėjo pro 
langą, pro tą patį langą, pro 
kurį ir pirma žiūrėdavo, Prano 
laukdama. Ji ir dabar laukė 
Prano kas valandą ir kas mi
nutę mistino apie Praną, vis dar 
tikėjos, kad dar jis aplankys ją. 
“Jis nėra lokis beširdis, kad jis 
paliktų, apleistų mane ant vi
sados...

buvo gaila
nors jinai ir nepa-

Speciališkas Išpardavimas Marškiniu
Šitą mėnesį $1.25 Marškinius parduosim po 85c. 

■ Taipgi kituose departamentuose yra daug bargenų.

The Bridgeport Clothing Company,
3248-3250 So. Halsted Street, Chicago, III.
A. MASULIS J. PETROWSKI

1 ik j į žmones 
mane kaltina. 

Lik sau linksmas, gy- 
iš mirsiu, mirsiu tik 

dėlto, kad tavęs klausiau, kad 
patikėjau tavo gražiems žo
džiams, manydama, kad tu turi 

- turi žinogiš- 
tu nepasielgsi 

nuodai, nuo

Programa^ įvairių-įvairiausias, kuriame dalyvaus ir “Naujienų” par
davinėtojų Armija su savo triksais. ' ; .
r ''<1 .■; i Smulkmenos bus paskelbta vėliau. f

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.

i laiku pribusi dar- 
on, sutarus su drau- 

iŠ darbo va- 
pėkšti.

palvų ir dydžio

(gKik Nežiūrint kas iš kares virstų. 
H K arė a r ramu, 1 UFfck Ranger 

dviratį, ia 
ban, bažnyči

gaiš, mylimąja is giminėmis, 
žinosi, kada kiti lauks ar eis

Pasirink iš 44 ruši
’'RANGER" dvir

yra natumliškom spal- 
v.’iih d\ iničių paveikslai. Pilniau- 

|i'W ■ 1 dvir.-Uh) pasaulyje, už Dir 
į /hiiiv<-'~. I\ainas, nuo $15.50 augštyn. 
M 30 dienu išbandymui

W sb’ii)ktą Ranger dviratį savo ka- 
t! ši ais. 30 dienų bandymams, iš- 

/ 'A S \ azni<-j)jiiu)5 dykai.

Nesiusk piningu t 
/ \ IY (D-lio kai;U I'ai n Dirbtuvės kaino 

' \ m'S SU ^a°Uynnu.

M LA D CYCLE CO.
CHICAGO ’
DEFT. D 12

siu tos rųšies eksponentu buvo 
prof. Treitschke. Jisai stengėsi 
priparodyti, kad karės yra ne tilc 
neišvengiamos, bet ir būtinai 
reikalingos. Girdi, pastovi tai
ka reikštų degeneraciją tautoms. 
Tik ačiū karėms žmonijoj apsi
reiškia pirmyneiga. Reikia ži
noti, kad Treitschke buvo karš
čiausiu pasekėju ir rėmėju Bis- 
mareko “kraujo ir geležies” po
litikos.

Musų laikuose taipgi atsiran
da nemažai karės garbintoju. 
Jie, žinoma, remiasi ir-gi Dar
ysi n o mokslu. Maža to, jie ir 
(dvasiniu žvilgsniu atranda ka
res reikalingomis.

Porą metų atgal mirusis Har- 
wardo u n i versi fe to profesorius, 
Hugo Muensterberg, rašė savo 
straipsnyj “Psychology and 
War”, kad karė daranti nepap
rastą in taiką į žmones. Esą 
žmonės, gangreit, atgimstą. 
Girdi, niekuomet pas žmones 
neaps i reiškia tokiame laipsny j 
jų gerosios ypatybės, kaip kares 
metų. Iš saumylių-egoistų jie 
virsta altruistais. Visi spiečiasi 
daiklan ir padeda vieni kitiems 
nešti sunkią gyvenimo naštą.

Žinomas franeuzų “pigiosios 

filosofas Charles Wag-

lai psny j bendru 
žodžiais sakant

• augščiausiai išsi 
vysčiusio gyvūno ir laipsniš 
kai žengiant prie žemiausiai iš 
sivysčiusio, mes galime pa 
stebėti, jogei tarp jų yra bend 
ras ryšis.

ju nupirksi pigiu inžiną, pa
ti metu o paskui visados turesti koki 

Pirkdamas geresni inžina, nusipirksti pajiegą 6 arkliu ant amžiaus 
8 vienas ne žiną koks amžius yra Mogul inžino. Nekuri iš musu 

iažinu, po vartojimo par keturiolika metu, turi savą pilną lapsni arklo 
pajiegą pri kožna darba.

Kita slcirme ir dideli yra kuros iškaščei. Mogul inžinas 
varytas su pige kerosiną ne tik ilgiau laikys ir dirbs daugiau negut P'^is 
inžinas, bet atliks darbą su mažesniais iikaičeis kuros. o tas neilgu laiku 
sulygis prekę inžino. Apart to, tie inžinai duos jums neapiprekioujimo 
užganedinimo per turėjimo nuolatini ir užtekimą pajiegą kur nors jums 
bus reikalinga.

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

BUK PATS SAVO PONU

PUSK C

nėr
rusų padėjimą karės metu:

rė nėra suvis bloga. Ne- 
t, kad ji a įnešė daug ne- 
;, bei tuo pačiu laiku ji 
e daug ir gero. Tarytum, 
do dumblynų išsikėlė le- 

jos gerieji rezultatai.
Ls darosi mažesniais gyve

ninio materialistais. Jie prade
da daugiau rupinties dvasiniais 
reikalais; jie darosi kiltesniais. 

Jokis žmogus, pergyvenęs ka
rę, negali pasilikti tokiu, kokiu 
jis buvo prieš karę.

Verute jnego linKsma, norė
dama pasakyti savo sesytei, kad 
ji gavo žinią, kur Pranas gyve
na...

Pribėgo pne lovos, šaukdama, 
Maryte! Maryte 1 Apkabina, 
mislydama, kad jinai miega... 
“O Jėzau, negyva!.... Jėzus, Ma
rija!.,. Ir mažytis negyvas!...” 
Verutė išėjo raudodama iš kain-

Maža to, Darwinas išdėstė 
evoliucijos mokslą ir išreiškė 
jos dėsnius. Pasak jo, vienu di
džiausiu faktorium evoliucijoj 
yra kova už būvį (a struggle for 
existence). Toj kovoj visuomet 
žūna silpnesnieji. Vadinasi, tie, 
kurie atlaiko kovą, yra stipres
ni, geriau pritaikinti prie aplin
kybių. Tuo budu gyvulių veis
le tobulinasi. Suprantamas 
daiktas, kad tas pats dėsnis gali 
būti pritaikintas ir prie augme
nų.

Verute sėdėjo priešais savo 
sesytę ir iš jos veido buvo maty
li, kad jinai buvo pikta.’

Verutė pyko ant savo sesutės, 
kad jinai neklausė mamos pata
rimų.

Kuomet dar mama gyva bū
dama sakė savo dukrelėms, kad 
jos visuomet elgtųs padoriai, 
gražiai. Kad butų visų guodo- 
jamos, gerbiamos. Kad ne
draugautų su nepadoriomis 
merginomis ar vaikinais; pelike- z . • •• r- ' .-f . c
r*’ .A'- ' ši \

IŠKIRPK KUPONĄ IR SIUSK TUOJ I. . ................. . .........c... ........ .....1 savo naują didelį dviračių katalogą dirbtuvei kainom. JO <!<■■■ 
niį llmcglnlmo propoxJokios atsakoniybCu tame ant savęs neimu.

Nekurie musų draugų sako, 
kad baisa vi nm nesą gulima nie
ko atsiekti, ypač dabartiniame 
momente ir socializmą tokiu ke
liu negalima greitai įvykinti.

Sulaikyk inžino kaštus
Daugelis žmonių ikišiol rodos mana, idant 

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

Viena skirme yra ta, kad jei 
įtegft 6 arkliu bus tik kokius metus ar < 
Idapata. P' *

žiną koks amžius 
keturiolika metu

tas faktas parodo, jogei Ameri
ka, ant galo, suprato, kad vo
kiečiai gręsia pasaulio civiliza
cijai....

Kokis “komplimentas”! Su
prato vokiečių “barbarizmą”...

Ar senai amerikiečiai lenkda
vo galvą prieš visa, kas vokiška? 
“Taip vokietis pasakė” — būda
vo didžiausiu argumentu.

Ir aplamai — ar Suv. Valsti
jos savo kulfura gali prilygti 
Vokietijai — tai “barbarų ša
liai”... Dviejų atsakymų, rodos, 
negali būti tam, kuris turi nors 
šiokią-tokią nuovoką apie Vo
kietijos ir Suv. Valstijų dvasinį 
gyvenimą.

John Grier Hibben, Princeto
no universiteto prezidentas, 
taipgi gieda himnus karei. Gir
di, šios karės paskelbimas — tai 
jaunimo 
būti aklam 
Tarytum

permaine viską: 
staigu surimtėjo, ė- 

yveninio klausimus rišti

greita i įvykinli. i
t
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Ką mes galime parodyti jums už $20 yra tikrai stebėtina

Roselando Geriausias ir Didžiausias Aprėdalų Namas
Copyright Hart Schaffner & Marx

BACH BROS
Oxfordu $2 iki $8.50nemano

susi*

Skaitytojų Balsai

visiems

Iš MOKYKLŲ GYVENIMO
Ada, Ohio

PRANEŠIMAS

čia yra Siutai del kiekvieno 
amžiaus, skonio ir figūros.

kad 
jau-

LSJL. lavinimus susirinkimas 
atsibus nedelioj, birž. 24 d., 9:30

tusius vyrus 
išleis tokius 
bus tinkami

tit‘3, kontroliuoti ir 
vaisiais savo darbo 
žavus 
ją visi

kad musų val
ia vinti /liaudį, 

kitus, kad

yr.” bendradai
S. Pašulnietis.

irba jeigu ir 
d yra nu puo
lia alsikratv-

Pradekime mes tankiau 
minėtas 

ru

sei m y 
jis tikisi surasti 
m et u troško ir

pečių ir sudegino, sunaikino jk 
protokolus ir visus kitus raštus 
taip, kad nebūtų jokio ženklo 
kad tenai buvo vyčių kuopa.”

Vadinas, lig šioliai 
žinojo kunigų tikslo,

isokiomis gėrybėmis”! 
gaila, kad tokių šei- 

mažai. Nors 
tikisi būti lai-

“Socializmo programas” ir dg. 
P. Budrikas “Didžioji Francijos 
revoliucija.”

Visų lygiečių ir nelygiečių 
prašome kuoskaitlingiausiai at
silankyti. Rengėjai.

mes socialistai gerai žinom ir 
tai, kad tie žmones, kurie pri
sidėjo prie' vyčių, jie sykiu pri
sidėjo ir prie savo klesos priešų.

galima karštai 
lietuviams.

savo budeliais. Ir tai supratę 
atsimes nuo jųjų vyčių šaikos 
ir prisidės prie tikros darbinin
kų partijos — socialistų parti
jos, kuri kovoja prieš darbinin
kų pavergimą, aklą patriotizmą 
brolžudingą militarizmą ir daug 
kitų blogumų, kokius tik darbi
ninkams tenka pergyventi. Ir 
tas faktas jau reikšdinasi iš 
lirai ton iečių vyčių pasielgimo.

M. Funis.

VYRAI NEPAPRASTO SUDĖJIMO: Nežiūrint ar jus 
esate augštas, sunkus, žemas, arba storas, mes galime 
iritaikyti jums Hart Schaffnerio and Marx’o stailiš- 
kas drapanas; kokį tik modelį jus norite.

Hart Schaffner and Marx paskyrė šias drapanas teisin
gam pritaikymui; nurodymui naturalės figūros; apart sutei
kiančių smagumą — naujausios mados drapanų.

115-ta Gatvė ir Michigan Ave.
Namas Hart Schaffnerio ir Marx’o Puikių Aprėdalų.

Florsheim čeverykai Stetson Skrybėlės

naudos musų 
jeigu jauni- 

atkreiptų daugiau atidžios 
tuomet

pradeda interesuoties mokyklo
mis. Begiu pastarųjų poros 
metų lietuvių moksleivių skai
čius žymiai padidėjo.

Pirma, kaipo taisyklė, lietu
viai ėjo pramintais keliais — 
skverbėsi j vieną ir tą pačią mo- 
kyklą 
sklaidyties: vieni važiuoja šian, 
kiti ten.

Priepuolamai užkliuvo keletą

industrijos spėką, 
a rekonstrukcija 
pienas, kaip kiti

Nėra ir negali būti svarbesnio 
klausimo žmogaus gyvenime, 
kaip ženatvė. Nuo ženatvės pa

pe per- 
g šita sistema toliai 
toliai darbininkai 

koliai jos ran-

uereikalaujamc 
donai, vietpje 
kaip žudyti\vieni 
pradėtų tyrinėti, kame priežastis 
to suirimo, o suradę stengtųsi 
pagerinti ir patobulinti.

Tam nenusisekimui priežas
čių randasi labai (king, ir kadir 
žinant jas visas, be abelno visos 
liaudies mokinimo šio klausimo, 
bet išvengti vis vien butų negali
ma, jei 
mažinti 
nepadorios ypatybi 
rėdyme daugiausia 
kių gyvenimo aplinkybių, ku 

delei darbi

NE VISI LAIMINGI, KURIE 
APSIVEDA.

ir paversti ant
» 

pačių ateities.
m as
į apsivedime^ klausimą, 
tas nuošimtis nelaimingųjų bu 
tų labai sumažintas 
Cleveland, Ohio.

ų vergijos, nerodo 
teisingu keliu 

prie pergalės, kaip tik socialistų 
partija, šiandie darbininkai 

dabartine kapitalis-

Kvatieros del 
ŠIAUDINIŲ SKRYBĖLIŲ 

$2 $2.50 $3
PANAMAS

gas, vietoj 
pataria sutverti 

organizacijas,

tinka kapitalistų klesai 
si tikrino, j 
viešpataus 
bus išnaudojami
koše bus visos šalies j s ta tvindą

mens
liet liktai žiuri
arba graži pažiūrėti
žinome, kad jeigu

bent tiktai kiek su- 
Kaip paprastai visos 

šiame su
la iš sun

kia žinoti, kaip tiktai apsivesti, 
6 šeimyniško gyvenimo likimas 
eis be musų pagalbos. Taip vi
sai nėra ir būti negali, nes mes 
esame žmones, kuriems yra 
duota visa valia kaslink nusta
tymo musų pačių gyveninio. 
Mums gamta tarnauja, kaip ge
riausia motina, tikrai mokėki
me kaip ją išlavinti patįs savyje

ka socializmas galįs kur kai 
greičiau įvykti. Jie daro prie 
kaiŠtus socialistams vietoj skai 
čius laikraščius, kny 
apsišvietimo, 
kokias tenai

džiaugties priklauso abelnai žmonijos ge- 
blogosios pusės. Bet 

šitaip dabartinę industri-’.per labai ilgus šimtmečius drau- 
viliugingi darbininkų ■ gij

L. M. A. S. I kuopos susirinki
mas įvyks nedelioj, birželio 24 

išros” sve- 
Valdyba.

čioji baimė plutokratiškų plė 
šiku darbininkų klesos. /

Visa m e pasaulyje dabartinia 
nu* laike socialistų partija yn 
stipriausia apsišvietimo agentu 
ra darbininkų klesos.

bet atsiduoti vien tiktai ant akių 
išžiuros yra skaudus apsigavi
mas, kadangi skaistus veideliai 
po apsivedimui labai greitai nu
vysta ir tuomet tarp vyro ir mo
ters kįla smarki opozicija, kuri 
pagimdo šeimynos griuvimą.

Gaila, kad musų jaunimas 
taip mažai rūpinasi apie Ženat
vę, kuomet kiekvienas tikisi su
laukti 
paimti tas augščiau 
skaitlines ir kiek galėdami 
pinkimes, kad neprisidėtame 
prie devynios dešimtis penkių 
nuošimčių, kurie vaitpja nesura
dę ta i Į) trokštančios laimes ap- 
sivedime. Negalime manyti,

į šalį ir užleisti vietą neapykan 
tai. Antra priežastis yra ta 
pavėlinama vesti visai 
niems tebesant.

PASKANDINO VOKIEČIU 
SUBMARINĄ.

S. V. LAIVYNO STOTIS 
ANGLIJOJ, birž. 22. —Pra
nešama, kad šiomis dieno
mis tūlas Su v. Valstijų ka
riškas laivas — torpedų nai
kintojas — paskandinęs vo
kiečių submarine netoli An
glijos pakraščių.

DUBLINE NERAMU. 
Valdžia ir vėl pradėjusi are

štuoti “neištikimuosius.” 
DUBLIN, birž? 22. — gi

nu Fein organizacijos pase
kėjai bėgiu kelių pastarųjų 
dienų surengė visų eilę de- 
ihonstracijų Dubline. Vakar' 
apie penki šimtai tos orga- 
nizacijos pasekėjų buvo už
puolę kelis anglų valdžios 
pasekėjų namus ir iškūlę la
ngus.

Valdžia ir vėl pradėjo a- 
reštuoti dalyvavusius demo
nstracijose ir šiaip neištiki
mus asmenis.

MUSŲ BENDRADARBIO 
LAIŠKAS.

kaip tiktai supuviniiną 
niško gyvenimo.

Trečia priežastis, tai 
jaunimo puses, kad

atkreipia atidžios į as- 
gyveninio dorą ir vertybę, 

kad butų gražus 
Mes gerai 
nepatinka

PASITIKIMAS KRO- 
POTKINO.

PETROGRADAS. — At
vyko veteranas rusų revo
liuciniame judėjime, anar
chistas Petras Kropotkinas. 
Gelžkelio stotyj pasitiko jį, 
minios žmonių ir visų radi
kalių partijų atstovai. Ne
buvo tik anarchistų atstovų. 
Kropotkina sveikino Keren- 
skis socialistų revoliucionie
rių vardu, Skobelevas — so
cialdemokratų vardu ir Ne- 
karsovas — konstituciniu 
demokratų vardu.

ma lietuviams. Mokslas taipgi 
gan gerai pastatytas.

Negalima taipgi nepaminėti

Boone County Jail. 
Gerbiamas Drauge: —

Esu už geležinių krotų. Bir
želio 6 d. areštavo apie 200 vy
rų, priešingų konskripcijai, 
Rockforde, III. Iš ten išvežio
jo į kitus kalėjimus, čia esam 
35 vyrai. Kaliniai savo darbi
ninkiškomis dainomis žavėja vi
są miestelį. Pasiklausyt dainų 
kožnas vakaras susirenka nema
žas būrelis žmonių. Didžiuma 
klausosi su liūdnais veidais.

inkluota v 
žmogžudystes 

socialistai 
paniekina visas žmogžudystes, 
kokios jos nebūtų ir visokius 
pasikėsinimus ant žmogaus gy
vasties. Vienintelis kilias, ku
riuo socialistai žengia prie per- 
galės^prie atsiek i mo savo idėjų 
- balsavimas už socializmą

progreso, šiandieninėje žmoni
joje nupuolimas moralybėje ir 
šeimyniškas suirimas pačiame 
žydėjime.
. Nors kiekvienas žmogus apsi- 

vęsdamas svajoja, * kad sutiks

dynių, kurios nuskriaudžia dar
bininkų klesą užvis didžiausiai. 
Mes matome prie ko šiandie 
ginkluota spėka mus privedė ir 
galime sakyti, kad t kiekviena 
karė yra ne kas kitas, kaip tik 
besiginklavimo produktas, kuris 
visokiems fabrikantams ir spe
kuliantams neša didžiausius pel
nus, o darbo žmoi 
siaus į skurdą.

Socialistai netiki 
spėka ir jie niekad nemanė

žmogui supratimą ir 
o gi ženybinis klausimas 
visai guli neliečiamas, 
(limo ir lytiška 
vedama pačiam 
save išmokti, 
inonės, kurios j 
turi su kasdieniniu liaudies gy 
venimu visose mokyklose yri 
kalama per ištisus metus, kuo 
met šie du klausimai, kurie kie

kaip nekalti vi- 
žaidzia ant jų 

laimė ir džiau- 
kurių aprašyti jokiu bu
dima. Toje šeimynoje 
kas, kas priklauso žino- 

irba tariant 
kunigo žodžiais, “šeimy- 

kur tarp vyro, moters ir

politiška partija absoliutiškai 
atsižymėjusi savo mieriais: ap
gynimu ir paliuosavimu darbi
ninku klesos. c

Perdėm viso pasaulio, socia-

“Bel pasirodo, kad vyčiai a- 
pie tuos kunigų pienus nieko ne
žinojo. Pasirodo, kad jie nie
ko nežinojo ir apie tą telegramą 
prezidentui. Visa tai buvo pa
daryta Darbininko redakcijoj 
visų vyčių vardu, be vyčių ži
nios.

“Vyčiai sužinojo apie tai tik 
tuomet, kuomet Keleivis pas
kelbė lą telegramą. Kada bos
toniečiai vyčiai tą telegramą 
perskaitė, jie persigando. Jie 
tuojau savo narių knygą įkišo į

Jus Jausite Namuose “Dixie Audimą”
Hart Schaffner and Marx yra išradėjai ir dirbėjai 

šių stebėtinų populiarių naujų audinių. Viename tų siu
tų jus jausitės smagiai laike khrštų vasaros dienų.

Šie siutai yra populiarių spalvų abiem pusėm suse; 
giami, pinch-back siutai ir daugiau konservatyvių stai- 
lių. Šie siutai yra apart to labai mierniai apkainuoti.

‘Dixie’ Audimo Siutai $10 $12.50 $15 
Pamėginkit vieną—tuo j aus.

ras ypatingai
ateiviams. J
kreipties į jį visokiais reikalais 
ir jis
jiemjį

Apskritai imant, šią mokyklą 
rekomenduoti

Adietis.

Abelnas apskaitliavimas pa
rodo, kad daug daugiau randasi 
santaikoje gyvenančių iš tų, 
kurie apsiveda senespio am
žiaus. Nekuriose vietose yra 
pavėlinama apsivesti net prieš 
penkioliką metų amžiaus, kuo
met galima sakyti žmogaus te
bėra nekalta “kūdikystė.” Ve
dantieji asmenįs prieš dvide
šimtį metų amžiaus senumo 
papildo prasižengimą, kas jokiu 
būdu negali būti daleistina civi
lizuotoje draugijoje. Atsiranda 
daug lokių merginų, kuriose ly
tiški jausmai nepabunda prieš 
dvidešimtį metų, ir tokiame pa
dėjime apsivediino pasekmės 
negali nieko daugiau atnešti, 

šeimy-

Todel visi susipratusieji dar
bininkai, kurie trokštate įvykin
ti fundamentališkos permainos 
draugijoje; kurie trokštate pa
naikinti dabartinę kapitalistų 
sistemą ir jos vieton įvesti to
kią, prie kurios nebūtų dale.ista 
darbo žmonių išnaudojimas; 
prie kurios visi draugijos nariai 
turėtu lygias tiesas, prie kurios 
butų visi darbininkai ir atliktų 
naudingą darbą. Jus turite ir 
galite legališkai paimti į savo 
rankas ir operuoti šalies įsta- 
tymdystes įstaigas, kuriose jus 
galėsit pastatyt tinkamus, teisin
gus, darbininkų labui pasišven- 

, kurie diktuos ir 
įstatymus, kokie 

gyvuojančiai drau- 
bus sociališkai pri

taikomi prie gyvenimo sąlygų ir, 
po įtekme kurių nė vienas drau
gijos narys nebus išnaudojamas.

Užbaigdamas turiu pasakyti, 
jog socialistų judėjimas yra or
ganizuota mokslinė ir politiška 
spėka darbininkų klesos, spėka, 
kuri stengiasi paliuosuoti darbi
ninku kl( 
plėšimo

cialistai paniekiu 
spėką ir visas 
ginklais atliekamas

lavinti”, tuomet užpuolus ant 
valdžios ir ją apgalėjus, busią 
galima socializmą įvykinti ir 
tokiu bildu suteikti visuotiną 
laisvę žmonijai.

Į tokius priekaištus ir užme- 
tinėjimus labai lengva atsakyti.

Socialistai netiki į ginkluotą 
spėką, kadangi su ginklu nega-

visai mažai atkreipė ati
džios ir liktai pastaruoju laiku 
pradedama kiek plačiau svars
tyti apie ženatvę ir daugiau stu
dijuoti jos procesą. Bet dar 
toli gražu nėra bandoma kalbė
li apie šį klausimą, kaip ištikro 
jis turi būti apkalbamas ir dis- 
kusuojamas. Mokyklose, pap
rastai, kur mes sakome teikia 

ipšyietą, 
beveik 

Apsive- 
klausimai pa- 
as meni ui per 

Visokios nesa-

mumis visur ir visuomet palie
kama išmokti ant gatvės arba 
tuščiam kambaryje, kur pasau
lio akįs negali matyti. Tokia 
gi sistema žmonijos gyvenime 
yra palaikoma, kuomet istorijos 
puslapiai aiškiai yra pripildomi, 
kad dvidešimtas šimtmetis-civi- 
lizacijos šimtmetis. Pdfcideka- 
vojant tam išmetimui šių s var

yčiai ne- 
kur link 

juos veda. Kada jie dažinojo, 
kad iš jų nori padaryti maisto 
kanuolėms, del apgynimo kapi
talistų rinkų, tai jie taip pasi
piktino, kad net ir knygas sude- 

I gino ir paliko prielankus socia
listams, kurie tikrai kovoja už 
darbininkų gerbūvį. Žinoma, 
mes tik turim žinių iš vieno 
miesto, tai butų nesąmonė juos 
visus pripažinti už susipratu
sius. Bet mes žinome iš to fak
to, kad kitų vielų vyčiai da ne
žino savo tikslo 
žino, tai ant tiek

linai karabinų ir “lavinti” savo 
narius, kaip juos vartoti. Tik
tai tada, kada panašių organiza-

ir šeimynų sugriuvimai gimsta 
iš supuvusio ‘surėdymo. Nors 
geriausia ir tvirčiausia meile 
viešpatautų tarp vyro ir moters,

sius |iam tikslui; nors jie be
keikdami socialistus ir iš kailio 
išsinertų, nors jie ir visą savo 
tulžį ant musų išlietų, tas mums 
nei kiek nekenks ir nekenkia; 
mes savo darbą kaip varėme, 
taip ir tebevarome pirmyn ir tas 
musų darbas atneša kasdieną 
vis didesnius ir didesnius vai
sius: musų partjja nuolat didėja, 
ypač dabartiniame laike, žmonių 
susipratimas nuolat auga ir mu
sų idėja randa vis platesnį ir 
platesnį pritarimą, užuojautą 
darbininkų miniose.

Pasaulio proletariatas šiandie 
persitikrino, jog nėra jokio ki
to, absoliutiškai jokio, išsigel
bėjimo, pasiliuosavimo iš po

Kaip matote, visi klerikalų 
tvirtinimai ir tam panašus skel
bimai, kad socialistai esą bai- v 
siaus! žmogžudžiai; kad jie tiki 
į kruviną revoliuciją; kad jie 
kurstą žmones prieš valdžią, y- 
ra neteisingi, nepamatuoti ir 
kiekvienas sveikai protaujantis 
žuogus spjauna ant tokių kleri- 
kališkų šmeižimų.

Nors klerikalai mus baisiausiai 
apšmeižia, išniekina; nors jie 
paaukauja kiekvieną nedėldienį 
ir šventadieni po kelis ‘‘pamok-

yvenimą, kuriame 
tai, ką daug 

jo mintims ne
buvo pabaigos, bet kuomet pa
žvelgiame plačiau į šio amžiaus 
šeimynišką gyvenimą, suranda
me visai kitką. Jeigu ypata sva
joja, kad šeimynoje randasi jo 
laimė ir gyvenimo džiaugsmas 
nėra ko stebčties arba pasijuok
ti, nes šeimynoje, kurioje vyras 
gerbia moterį, 
vyrą, kūdikiai 
suomenės žiedai 
baltų rankų, yra 
gsmas 
du ne£ 
yra vi 
gaus gyvenimui 
vieno 
noje, 
kūdikių viešpatauja sutikimas ir 
meilė, tenai yra dangus pri
pildytas v 
Tik labai 
mynų randasi visai 
visi, kurie 
mingais, bet labai daug jų skau
džiai apsivylė. Abelnai /imant, 
kiek yra vedusių žmonių ant 
žemes kamuolio, o vos tiktai 
įlenktas nuošimtis sutveria lą 
dangų savo šeimyniškame gy
venime, kuomet devynios dešim
tis penktas nuošimtis keikia sa
vo ženatvę ir šeimynišką laimę, 
kurios pageidavo. Reiškia devy
nios dešimtis penki iš kiekvie
no šimto vedusių veda nedorą 
arba visai suirusį šeimynišką 
gyvenimą. Kuomet mes paima
ine' šias skaitlines ant rankų ir 
pamatome prieš savo akis tokį 
milžinišką skaitlių nelaimingų-

tranai, dykūnai ir despotai, tu
rės išnykti nuo žemės kamuolio; 
turės visi eiti dirbti arba badau
ti. kada darbininkai, pagamin- 
tojai visų gerybių, galės laisvai 
išdirbinėti turtus ir jais laisvai 
naudoties; kiekvienas darbinin
kas bus laisvas, galės laisvai 
stovėti ir dirbti dirbtuvėje, ka
sykloje arba kokioje kitoje iš 
dirbystės įstaigoje ir nesibijoda
mas žiūrėti i akis kitam darbi- 

k

ninkui ir visiems žmonėms, 
nes tada jo gyvenimas bus sau
gus ir užtikrintas.

Nežiūrint visokių draugijos 
elementų užsipuldinėjimo ant 
socialistų ir niekinimo jų skel
biamųjų žmonijai idėjų, darbi
ninkai persitikrina, jog jokia ki
ta partija nesirūpina taip dar
bininkų būvio pagerinimu, jų 
ateitim, kovoja taip narsiai, su 
tokiu pasišventimu už jų kon
stitucines tie 
liuosuoti jų 
talistiškos ai 
ir neveda tokiu

kų klesai rubezių, koks kada 
nors buvo pirmiau nustatytas.

Socialistų partija trokšta gy
venimo, gausaus gyvenimo del 
visų (kirbininkų.

Socialistų partija yra vienin
telė politiška partija, kuri rupi-* 
naši plačia, moksliška literatū
ra delei darbininkų klesos.

ko jungo, kaip tik soči 
dabartinę 
Industrial išl 
nėra tuščias 
kad mano, bet logiškas reikalin
gumas. Fundamentališkos per
mainos, perbėgusios musų drau
giją šiandie reikalauja funda- 
mentališko patvirtinimo. Pa
imti galingą spėką, esančią šian
die rankose kelių valdančiu 
privatišką nuosavybę ir priva- 
tišką kontroliavimą visų šalies 
resorsų, išduodančių žmonijai 
turtus, atimti šita milžiniška 
spėką nuo kapitalistų klesos ir 
socializuoti šilą industrijos spė
ką, pavedant ją visų žmonių 
savivaldai ir duoti jums naudo

rolę lošė ir da dabar tebelošia, 
ginkluota spėka ant žemės ka
muolio: viena ginkluota spėka 
gimdė antrą - dvi ginkluotos 
spėkos pagimdė trečią ir tų gin
kluotų spėkų konkurencija nuo
lat plėtojosi, jų susikirtimas 
privertė visą pasaulį apsigink
luoti. Toks



TURĖKITEMusu Aukščiausios RųšiesCHICAGOS ŽINIOS
Pritaikyti Siutai. Vyrams ir Vaik

MELROSE PARK, ILL

MAM.

Slackeriai

15'18-20'25

Nupuolė elevatorius

AUKOS DIKAI

COFFEE
SVIESTAS

DR. G. M. GLASER

UR. W. VUSZKIEWICZ

Mano ofiso valandos bus tokios

Darbininkų vado T. Mooney 
bylai vesti prieš kapitalistus,

1378
2054
1045
1510
2830

WEST SIDE 
Milwaukee ’Av. 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av.

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

Geras 
•talavaii 
sviestas

koks yra jųsų ūgis, 
jums lengvai pritai-

Surinkta Hart Schaffner and 
Marks dirbtuvėje Chįcagoje.

neužmiršta 
patekusio į

Best a

Apiplėšė Adams Express 
kompanijos žygūnus; lai
mėjo $25,000.

16,000 šįmet baigia 
mokyklas.

Trįs plėšikai atėmė iš Chas.
W. Gauzerio, saliunininko, 815 
W. 74th St, $48.

Garsinkitės 
NAUJIENOSE

RYŽIAI
Geriausios 

rųšies 12c. n 
vertės par-n 
siduoda už^J

W. North A v. 
So. Halsted St. 
So. Halsted St.
W. 12th St.

simu 
kios frazės ne 
simo kraujo

Telephone Drover 9691

A. A

Puikus Drabužių 
šepetys sukiek= 

vienu Siutu.

Dien 
socialist

8102 W. 22nd Street.
SOUTH SIDE 

8032 Wentworth 
3427 So. Halsted 
4729 S. Ashland

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

ARBATA
Priimniau- 

»ia, gvaran- « .. 
tuota, vertčai fj 8j 
70c parsidu-( ■'ly 
oda čia po. •>

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

Nedėldieniais ir Seredomis pagal sutartį
Taipgi laikysiu ofise nursę. >

Frank McDonald nubaustas 
$100. Kišenių j rasta revolveris, 
o kambaryj anti karinės litera
tūros.

Prof. Harper prisiuntė tele
gramą, kad jisai laimingai pa
siekęs Norvegiją. Jisai važiuo 
ja Rusijon,.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina: 
Panedčlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedėliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c.

HALSTED ir 32-ra GATVĖ

D. Jurevich, J^ Moskow, C. J. 
Miller, J. Milauėkas, J. Sobaitis, 
M. Valūnas, G. Kozorky, A. Zas- 
kcvicz, M. Povilaitis, J. Paulius, 
P. Pockorius, A. Gudelis, J. Vai- 
svilla, J. Witold, R. Smalalis, J. 
Bražinskas, J. Žilinkaiče, A. 
Janušis, J. Tarvidas

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudamas arba silpnas akis, t 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas

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

9 ryto iki 1 po pi«L

Nežiūrint 
mes galime 
kyli.

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

nosr 
ro 

popteras.
Miesto Ofhas:

127 R. Beirtam St. 
MIMS Unity BMg.

Tel. Central 4411

DR. K. DRANQELIS
3261 SO. HALSTED STREET 

Tel. Drover 5052 Chicago

1644 W. Chicago Av.
1836 Blue Island Av.
2612
1217

1882
1818

gyvenime j is išvažinėj o visą pa
saulį skersai ir išilgai.

Valdžia spėja, kad) tasai “gra
fas” yra niekas daugiau, kaip 
lik vienas įžymiausių pasaulinių 
vagiu.

gyit, pnegtam žiauriai su ja ap 
sieįnąs.

Tečiaus, dabar jinai pareika 
lavo, kad byla butų panaikinta 
Tai buvęs lik mažas nesusipra 
timas ir daugiau nieko.

prakal
ti rest uosi te, mes 
į augščiausį tei-

Boban, N. Gasiunaitė, A. Schultz 
K. Valentinienė, M. Mačyte, N. 
Modini, P. Narkaitė, JrJankaus- 
kas, J. Pečikenas, F. Labanaus
kas, J. Dovnis, F. Jenilionis, F. 
Jokovicz, J. Nukaz, B. Juknia- 
viče, M. Polsinckis, B. Kuzmic
kas, J. Verbickas, J. Gubavičius,

C. Moįsevicz, S. Galeckas, F. 
Juzapavich, V. Schultz, K. Ja
mon tas, D. Mironas, J. Pilipavi- 
če, J. Silvinsky, J. Arneff, P.

Sankrova 
part Seredos ir Pėtnyčios. Taipgi 

atdara Nedėliomis iki Pietų.

kuliantams už kalnierių.
Visa eilė Chicagos spekulian

tų liko patraukta atsakomybėn. 
Prasėdėjo tardymai. '

Kol kas dar. nežinia kuo ta

Miesto vadžia uždraudė socialis
tam laikyti prakalbas ant gat

vės. Socialistai nepasidavė

atvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas. I
) ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dienų. |

Tel. Canal 5335 J

Policija areštavo vieną rusą 
už laikymą anti-militariškos 
prakalbos. Pas jį 
ir priešingos karei

Aukavo šie draugai ir d ra u 
ges:

J. Vaišvilla $1.00; K. Karpa 
vice 50c; M. šluževičiute 40c.

Po 25c aukavot

P. S. Kurie turite nusipirkę dova
nom tikietus, jie bus geri įeit daržan

E. Naudžius, A. Dianowsky, E 
Mizariutė, T. Sadman, A. Bur
bai lė, P. Galskis, J. Kalaina, I 
Sinkevicz, V. Mankus, M. Zabe
lin, J. (i el fa nd, V. Livd, Š. Grėsli 
H. Liporin, A. Hoppe, E. Simon 
L. As teis, J. Acibman, E. Sehetz

PIRMAS PIKNIKAS 
Su Keturiomis dovanomis 

Rengia
Lietuvių Tautiška Dr-stė 

“Vienybė”
Nedėlioj, Birž.-June 24,1917

Geo. Chernaucko Darže, 
LYONS, ILL.

Pradžia 9 v. ryto. Tikietas 25c porai.

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

Arthur von 
Mainhold. Valdžios agentai a- 
reštavo jį, kaipo vokiečių šnipą. 
Tuo tarpu Mainhold su šnipinė
jimu neturi nieko bendra. Tai 
paprastas apgavikas. Chicagoj 
jis išgyveno keturis metus ir iš
mainė netikusių čekių už $7,000. 

Mainhold sako, kad savo gy
venime jis praleidęs 60 darbų. 
Pasitaikydavo taip, jogei jį pa
varydavo iš kokios nors istai-

Dovanos: 1) $1(1 auksu*, 2) Laikro 
dėtis gvarant. 20 metų vertas $10; 3) 
Branzalietas, gvarant. 20 metų, ver
tas $5; 4) Rašoma plunksna verta $5.

vardu vėl gaudavo toj pačioj 
įstaigoj darbą.

Mainhold yra nepaprastai ta
lentingas žmogus. Sakoma, jo-

Liuleronų kunigas Manges 
už reiškė, jog tie, kurie garbina 
vėliavas ir šūkauja apie patrio
tizmą. yra tikri “slackeriai.” 
Girdi, tegul jie eina kariauti 
tuosyk mes patikėsime, kad jie 
ištikrųjų tai mano, ką sako.

<vakar- Bradner Smith and 
namuose nupuolė clevato-

Frank Audei, 2903 South 
■n St., užsimušo ant vietos, 
o, tris liko sunkiai sužeisti.

Teismas perkratinėja grafie
nės Gizyckos bylą, kurioj jinai 
reikalauja perskyrų. Esą vyras 
apleidęs ją ir nesirūpinęs jos 11-

Apskaitluojama, kad šiais me
tais baigs pradines liaudies mo
kyklas 13,000 ypatų; gi vidu
rines mokyklas (high school) 
baigia 3,000 su viršum.

60 darbų; 14 kalbų 
Šiomis dienomis 

liko ' areštuotas 
‘ ‘ n' ra f as ’ ’ F rede riek 

Valdžios

Po 10 c. aukavo 165 žmones. 
(Pavardes apleidžiame. — Red.)

Smulkių aukų surinkta $4.00.
Viso aukų surinkta $46.40.

Visiems, kurie 
darbininkų vado, 
žiaurias kapitalistų žabangas, 
pridera padėkos žodis.

J. Vaišvilla.

apiplėšė A 
dams Express kompanijos žygū
nus, kurie važiavo traukiniu ii 
Chicagos į Burlingtoną, Iowa 
Piktadariai laimėjo $25,000 st 
viršum.

prakalbų parduota daug 
r gauta prenumeratorių 

del “American Socialist.”
Draugai, daugiau tokių susi

rinkimu.

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

I O I
t" ’elephone Humboldt 1278.

f M . S A H U D M. D. 
& Benas Rusas Gydytojas Ir ChLrurtaa. 
™» Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir
i Vaikiškų, taipgi ChroniAkų Ligų.

OFISAS: 1579 Milwaukee Ava.
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto;
Kampas North Ave., Kambarys SM 

1:30 iki 8 ir 7 .30 iki 9 vakara.
IO i O1 i I

Max Holtz, turtingas Chica- 
gos spaustuvininkas, numirė 
Netw Yorke.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliŠk 
taip ir civiliškuose teismuose, Da 

visokius dokumentus ir
Nnmų Ofisas :

1129 S. HiUted SI
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis egzaminuoja dykai

Gyvenimas yra 
\ tuščias, kuomet

K pranyksta regėji-
■Ui 111:1 s'Mes vartojam pa-
Jf gerintą Ophthal- 

yIL Kr mometer. Ypati- 
jpWkJrfB nga doma atkrei- 

® pi am a į vaikus.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va
karo; nedėliomis nuo 10 iki 11 
dieną.

U ta minkė įvyko susirinkimas 
Meldažio salėje Lietuvių Drau
gijų Sąjungos delegatų. Tame 
susirinkime buvo svarstyta, kaip 
pasekmtingiau apvaikščioti Lie
pos 4 d., Neprigulmybė 
Čia dalyvavo ir nuo 
Rajono atstovai.

Nutarta surengti prakabas į- 
vairiose dalyse miesto. Del su- •z
rengimo prakalbų likosi išrink
tas komitetas iš šių ypatų: P. 
Galskis, J. Burogas, A. B. Liut
kus, P. J. Petraitis ir J. Petro
šius.

Kadangi šis momentas yra 
svarbus, kuomet ši šalis atvirai 
rengiasi į karę, tai tokie susirin
kimai del paminėjimo neprigul- 
mybės dienos ir palaikymo 
liuosybės šioje šalyje, turi but 
plačiai skleidžiama tarpe žmo
nių. Visos draugijos turėtų at
kreipti į tai atidą, kad susirin
kimai but pasekmingi.

Buvęs.

REIKALAUJAMA vyrų 
mokyties barberystės amato. 
Pigios kainos, lengvi išmo
kėjimai, mokinama dienomis 
ir vakarais, viskas puikiai,

Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

H)-.-, i«! iri f,» Mol• i i«¥ ų \ , t Ūkų V»Ori 
ir visų chroniškų lutų.

Valandoe • 10—11 ryto, 4—5 po plvtų. 7—1 v«h 
karo. Nodėliomiju 10 -1 po plotų.
3354 S. HALSTED 8T„ arti 34 S1\ 

CHICAGO, ILL.
(ĮIr—mirr įE'im—Tfį-

Trustees Dantei protestuoja ir 
duoda įnešimą, kad neleistų pra
kalbų. Trustees Geory parėmė 
įnešimv. Prezidentas, C. J. 
Wolf, klausimą pastatė balsavi
mui. Prieš davimą leidimo bal
savo šie trustees: Heartel, Geo
ry, (ilose, Contore ir Jeodiky. 
Už, kad butų duota permitas 
prakalboms, balsavo tik vienas 
trustees Koreli. Prezidentas 
C4. J. Wolf, visai nebalsavo nė 
prieš, nė už. Tokiu budu socia
listams buvo uždrausta laikyti 
prakalbos gatvėje.

Tuomet socialistai 
“Mes vistiek laikysime 
has ir jeigu 
eisime kad 
smą.”

Porą savaičių atgal 
Cambell užvedė bylą prieš savo 
vyrą, kad gavus perskyras. E-

PRANEŠIMAS DRAUGAMS
Turiu už garbę pranešti lietu
vių progresyviškai visuomenei, 
jog aš—vienas jos narys atida
riau vyriškų ir moteriškų dra
panų ir čcverykų Krautuvę šio
je apiclinkejc dėlei progresy- 
viškų lietuvių visuomenės su 
teisingu patarnavimu. Todėl 
kviečiu visus savo draugus ir 
drauges, su kuriais sykiu daly
vauju lietuvių progresyviškose 
draugijose ir kuopose, ypačiai 
kviečiu atsilankyti pas mane 
visus Naujienų skaitytojus ir 
Bendroves narius, nes ir aš esu 
jos narys. Tikiuosi, jog neuž
miršite pas mane atsilankyti, 
pasilieku draugiškai,

A P I E L I S,
1745 So. Halsted Str., Chicago.

Jus rasite čia tuksiančius ap- 
rčdalų- visų naujų spalvų ir pet- 
renų ir modelių del konservaty
vių ir aųgščiausios rųšies mėgs
tančių puošties. Kaip lik dabar 
mes parodysime keturias geriau
sias vertes Chicagojc po

Jus galite juos turėti. Kiekvienas 
gali juos turėti, $5 iki $200.00. ' 
Moters ar merginos, ar vedę ar 

pavienios, senos ar jaunos.
Mes skoliname del Stockyardų į 

šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padaroma į 5 
minutes.

Paskola ant rakandų — į 2 va-1 
landas.

Mes taipgi suteikiame paskolą 
ant pianų, sankrovos įrengimų, 
arklių, vežimų, apdrauaos pall- Į 
šių 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 musų pranešimus.

LOCAL LOAN
COMPANY

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

Telephone Drover 2116.

l>k>. M. HliRZMAN
I Š R U S I J O S

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų,
6 8 vakarais. Telephone Canal
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai. 2 K ?Subatoj, birželio 16 d. įvyko 
socialistų prakalbos Broadway 
ir Lake St. 8 vai. vakare. Žmo
nių susirinko daug ir visi laukė, 
kada socialistus areštuos. Visi 
ramiai užsilaikė. Kalbėtojai, 
dd. Dirbi ir Hardy iš Chicagos, 
kalbėjo nuosekliai apie karę, į 
kurią ši šalis yra įvelta. Jums 
darbininkai vienas išėjimas yra 
stoti socialistų partiją, kuri 
kovoja prieš karę.

Pasipylė griausmingi aplodis- 
)os pasibaigė 
'. Buvo ir šni-

W. Sinks, 
Kozak, M. 

Bedniuk, A. Sztein, H. Krutens- 
kis, J. Sirutis, J. Anuškevičius, 
J. Mickuta, A. Doff, B. Goldberg, 
D. Pilame, H. Belousow, S. Hil- 
ko, W. Fedotow, D. Truszins- 
ky, A. Drcndoaf, J. Dzendolef, T. 
Reker, D. Ketz, J. Lipsky, M. 
S tr u po Iki n, H. Grendberg, E.
Staskevicz, J. Mo toner, A. Doč- 
kienė, E. Lorenzi ir J. Reuhman.

Po 20c aukavo:
K. Andriukaitė, K. Zimbulis, 

F, Januškeviče, J. Račiūnas, P. 
Stanišauskis, J. Romeikiutė, S. 
Mikčiainas, P. Kaminsky, J. 
Meglen.

Po 15c aukavo:
S. Matekonaite, A. Butko, A. 

Aidokevičiutė, V. Mickevičiūtė,

gu bus pražudyta nors viena 
gyvastis, trokšta žinoti delko 
mes privalome kariauti. Tiesa, 
prezidentas sąryšyj su tuo klau- 

šį-tą pasakė, bet jo heaiš- 
gali pateisinti bu- 
praliejimo. Dau
bai’ nežino, kodėl 

S u v. Valstijos apskelbė karę 
Vokietijai.

O tuo tarpu tatai turi apeiti 
kiekvieną. Kad supažindinus 
žmones su šiuo taip svarbiu klau 
simu, sekamą savaitę įvyks ke
turi masiniai susirinkimai skir
tingose miesto dalyse. Kalbės k o
įžymiausi socialistų ir ne socia

lių, bet nieko neareštavo, nes 
negavo progos prisikabinti, mat 
visti žmonės labai ramiai užsi-

apaireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir žarnų, gcr~ 

aBi klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
jį J skaudėjimo, nustojimo apetito, 
■ H šalčio galvoje, ed., ect., Sutai- 

somas išdirbOju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per puse šimtmečio—25c. 
Už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš 

« F. AD. BICHTFit co> 
M—80 WashlMglM JUraot

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 akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

reikalingas akinių. e ,
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi la metų pa- 
tyrimo Sv. Vaitckaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsij akiu ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

TfiMYKIT MANO UŽKASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos
Valandos: nuo

Pirmas susirinkimas įvyks 
šiandie, birž. 22 d., 8 vai. vaka
ro, Wicker Park salėj, North 
avė. (netoli Milwaukee ir Ro
bey). Vyriausiais kalbėtojais 
bus aldermanas John C. Kenne-r 
dy, Elizabeth Freeman, Herman 
Newman ir Catherine Waugh 
McCullach.

Antras susirinkimas įvyks ne
dėlioj, 2 vai. po pietų, “K. of P. 
salėj”, 11037 Michigan avė. 
Kalbės h*win St. John Tucker, 
Thomas ir Freeman.

Tuo pačiu laiku, t. y. nedėlioj 
2 vai. po pietų, bus laikomas su
sirinkimas West Side Auditori- 
uine. Čia kalbės Seymour Sted
man, Rev. Jenkins, Lloyd Jones, 
Elizabeth Freeman, Win. Kru
se ir M. Bačkai.

Gi paskutinis susirinkimas į- 
vyk-s birželio 26 d., 8 vai. vakar 
ro, Carl Schurg Hjgh Schoolėj, 
Milwaukee avė., arti Addison 
St. Apart kalbų bus taipgi ir 
muzikos.

Susirinkimų vyriausias mieris 
yra sužadinti žmones, parodyti 
karės pavojų ir duoti jiems pro
gos išreikšti savo nuomonę ta
me klausime.

'»alų gale valdžia pamatė, 
kad tuščiais žodžiais negalima 
padaryti jokios intakos į maisto 
spekuliantus. Ir patriotiški 
graudenimai ir grūmojimai nie
ko negelbėjo.

I uosyk liko vienintelis ir ge
riausias ginklas — paimti spe-

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka visiem* tini amu* akiniiM, «CRHMk« 
nuojH i» palai įminu <)o<xla dykai.
7M. Milv>auke« Avr.. »rU ( hieaara Ava. 8-m 
luLpu VALANDOS Nuo k išryto Dd
rui NenUbomi* nuo P ikryto iki 2 V *M|k

T t-l. Ilaymarhet i!4b4

Tečiau, jo gyveninio rekor
dai beveik “čysti.” Tik kartą 
Chicagoj jis buvo kaip tai per 
klaidą papuolęs į pataisų na
mus,.

oro
UTAISYTAS iš fprmutos- 
recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

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

Geriausios
Smetonos ge- u 
resnis, negu M 1 » 
kur jus ga- I i 
lite gauti .. ■ ■ '

Gyvenimas ir Ofisis 
3149 S. Morgan St. kertė 32 bL 

Chicago, 111.
SPECIALISTAS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų I-igų 

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

Telephone Yards 687.

Birželio 11 d. vietiniai socia
listai buvo padavę prašymą 
miesto valdžiai, kad leistų lai
kyti prakalbas gatvėje birželio 
16 d. Prezidentas ir trustees 
pradėjo klausinėti, apie ką kal
bės socialistų kalbėtojai?

Soc. sekretorius, S. Kaplan, 
į tai atsake: “Socialistų kalbėto
jai, žinoma, nekalbės už karę, 
bet greičiau prieš karę.”

Prezidentas atsakė, jog jis 
manąs, kad dabartiniu laiku 
taip kalbėt yra uždrausta,.

S. Kaplan atsako: “Mes, so
cialistai, turime pilną tiesą lai
kyti prakalbas, nes Suvienytų 
Valstijų konstitucija suteikia 
pilną žodžio laisvę visur ir apie 
viską. Musų kalbėtojai nekal
bės, kad sukėlus revoliuciją, jie 
kalbės apie karę, į kurią dabar 
yra įvelta šita šalis. Tokios 
prakalbos yra pamokinančios ir 
jus ponai kviečiami taipgi atsi-

TEI.Ej'UONL YAPPS !P2l

DR. J. JONI HAITIS 
Medikas ir Chirurgas 

3315 S. Hahted St., Chicago



REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ DRAUGIJOSPranešimai

FARMOS!FARMOS!

masinos

REIKALAUJA DARBININKŲ

PARDAVIMUI

AMATŲ MOKYKLOS

Akušerka

WISSIG,
kasos globčjo

pini

RAKANDAI

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

ASMENŲ JIEšKOJIMAI

Naująją Lietuvą
igumas ir

NAMAI-ŽEMĖ

Podolskaja, 15 Petrograd, Russia
Chicago

AUG 
DIR

Drill core mstare 
vien tik merginu 

Mfokama nuo gabalo

i po vie- 
yvenimo 

, arti 22-

PRESS
JEFFERSON

Dus ant visados.
Bruno

627 W. 18th st.,

sington avė
nutarimą
$1.00} nuo 30 iki 35 melų
nuo
stojimas tiktai begiu 1917 metų

Imos KUOPOS 
A. Misčikaiticne, 

3500 
M. Radzevičiūte,

man 
kiti 

pažįstami,

skaito 
Jie turi 
Jie jieš- 

asisakykite 
ate ir ką turi- 

Kas turi 
kas nori ką 

jieško darbo arba

savo myli 
dirbote pi r 

Tai da 
i. Jeigu k a 

tai prašau parašyti 
sliesoriai ii 
mano

R EI K AI AUTAME VAIKU LAIKE 
VASAROS DYKLA1KIO IK DEL PA
STOVAUS DARBO, 16 IKI 18 METU 
AMŽIAUS DIRBTI PRIE APTAISY- 
MO KNYGŲ. SVEIKI KAMBARIAI. 
GERA MOKESTIS.

METROPOLITAN SYNDICATE

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS.

173# S. HALSTED ST, CHICAGO 
Ant antru lub*.

LIETUVIŲ MOTERŲ APSVIETOS 
DR-JOS CENTRO VALDYBA 1917m 
K. Katkevičiene

PARDUODU bučernę. Geriausia 
vieta mažojoj pietų pusėj. Apgyven
ta vieta lietuviais ir lenkais.

LOUIS KACER
500 W. 32nd St., Chicago, Ill.

Pajieškau Antano 
lino gub., Telšių j 
par. Pirmiau g; 
riti labai svarbų reikalą. Jis pats 
kas jj žino malonėkite atsiliepti.

Witimas Domarkas, 
645 W. 14 Place, Chicago,

1579 Milwaukee Avenue 
— G. Katilius,

1685 Milwaukee Ave 
Susirinkimai atsibima 1-mą pelny

čiu kiekvieno mėnesio unijos salėje 
1579 Milwaukee Ave., 7:30 vai. vak 
3-čią subatą kiekvieno mėnesio, Ra- 
shinskio salėje, 18th St, netoli Hoi
sted St., 7:30 vai. vakare.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS 
MYLĖTOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ 

ADMINISTRACIJA 1917 m. 
KENSINGTON, ILL.

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

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

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

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

Antanas Enzbigelis, kasierius, 
352 E. Kensington avė

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

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

PARSIDUODA bučernčs ir groser- 
nčs rakandai (fixtures) už pigią ka
ina. Atsišaukite šiuo adresu:
3239 Halsted St., Chicago

r PIRMA NEGU PIRKS! GAUK MUSŲ KAINAS
B Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleroi 
į CARR BROS. WRECKING CO.
I 3OO3 3039 S. Halsted St., Chicage, Ill
ffrCHfrSŽMMftg I I 11 — I ftft ■ — II1 I MB rn iPlWIftlft

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

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

Tel. McKinley 3354

300 akerių farina Wisconsine 
galvijų, 4 arkliai, geri 
mašinos 
dinta. 
ant mūrinio namo.

80* akerių Illinois valsti

aujienų Smulkiųjų 
skiitįs tai geriausia 

iznio tiek dar-

seklyčios 
štai les už $30, valgo

mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $225 victrola ir rekordai — 
už $50.

Vartoti vos 90 dienų. 
3019 Jackson Blvd., 

Chicagt

PARDUODU čeverykų taisymo ša
pą arba atiduodu ant pusės. Kas no
ri dirbti su gerais įrankiais, elektra 
mašinomis. Priežastis pardavimo 
— mirė darbininkas. Atsišaukite: 
3244 So. Halsted St., Chicago.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

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

DRESS MAKING COLLEGES, 
2336*5V. Madison gat., Western ave.

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

namai, visos 
t, gera žemė, užsėta ir užso- 
Parduosim arba išmainysiu!

12th St. Tel Kedzie 8>0J 
Paulina. Tel WcHtern 11 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louia Ave. Ir 1115-17 
So. Paulin* SL, arti J 21 h 
St., Chicago. III.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGYSTES 
VALDYBA, SHEBOYGAN, WIS.

P. J. Rimkus, pirmininkas, 
1133 Indiana Ave

J. Manelis, pirmininko pagelb.,

Antanas Tyškevič, 1341 Ashland Av 
Michner, 4907 — 28-ta gatvė,‘Cicero 
Nieką, 4361 Wentworth Ave.
M. Golden, 4307 Wood st.
Tabor, 2059 W. 19-ta gatve

Knuksto, iš Ka- 
Telšių pavieto, Plungės 

i gyveno Chicagoj. Tu-

REIKALAUJAME MOLDER1Ų IR 
PAGELBININKŲ “BENCH IR AIR 
SQUEEZER”. SMILTYS PJAUSTO
MA DYKAI. KOMPANIJOS NAMAS. 
—UžDYKA PERNAKVOTI. 
SČIAUSIA MOKESTIS. VESI 
BTUVE, ARTI EŽERO.— 

MALLEABLE CO., 
HAMMOND. IND.

PARDUODU 3 fla’cų namą, 8 kam
bariai, 30 pėdų lotas. Garu šildomas 
ir karštas vanduo, 2134 Cleveland 
Avenue.

J. Retterer, Savininkas 
161 W. Lake st. Chicago, Ill.

GVARDIJOS L. K. MIND AUGIO N1 
VALDYBA 1917 m.

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

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

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

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

’gas įtempę mes gale- 
O laikraštis tam tiks 
, visi j darbą. Pade 

raštais, kas pinigais, kas pala

North Sides Draugijų Sąryšio de
legatų susirinkimas įvyks pėtnyčioje, 
birž. 22 d., 7:30 v.v., 1579 Milwau
kee ave., Union svet. Visi delegatai 
atsilankykite, nes turime daug svar
bių reikalų. J. Kalaine, raštin.

REIKALINGA ženota pora, mote
ris neinanti j darbą, kad prižiūrėtų 
namus. Šeimyna maža — aš pati ir 
mergaitė 12 metų. Aš esu akušerka 
ir man prisieina išeiti iš namų. Duo
du kambarį iiždyką. Atsišaukite

SAUGESNE VIETA PINIGAMS 
NEGU BANKAS.

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

K. JAMONTAS, 
1840 So Halsted St.

PARDUODU grosernę ir saldainių 
sankrovą. Pigiai. Priežastis parda 
vimo apleidžiu Chicagą. t 

James Peshota, \
1617 Ruble Str.. Chicago, HL

nyčią kiekvieno menesio, vakare, F. 
ainej, po N 341 E. Ken- 
Įstojimas pagal Dr-stės 

30 metų amžiaus senumo 
$2.00;

$4.00. Tas į-

ST. LOUIS MALLEABLE CASTINC 
COMPANY

7800 N. Broadway, St. Louis Mo

80 akerių Illinois valstijoj, gera 
žeme, nauji namai, 14 galvijų, 4 ar
kliai, vištos, kiaulės 
mainysim. ant mūrinio namo.

200 akerių farina; daug galvijų; 
arkliai, vištos, kiaules , mašinos ir 
viskas kas reikalinga ant - formos. 
Puikus namai. Arti miesto. Išmai- 
nysim ant namo.

Taipgi turiu daug mažų farmų už 
pinigus arba ant išmainymo arti mie
sto Chicagos.

Rašyk arba atsilankyk 
B. Jasudcs

2015 So. Robey st.,

TMD. 22 kp. mėn. susirinkimas 
įvyks pėtnyčio, birž. 22 d.. 7:30 v.v. 
“Aušros” svet., 3001 So. Halsted st. 
Kviečiami nariai ir svečiai.

J. Vaišvilas, rašt.

PARDUODU gerus rakandus ma
žai šeimynai arba mergirioms^dviem 
kambariam. Atsišaukite į M. A., 
1643 Lincoln SL, 2-ras augštas už
pakalyj. Chicago, Ill.

EXTRA
Iš priežasties į kariuomenę išėji

mo parduodu rakandus labai pigiai 
vos mėnesį vartoti. Atsišaukite: 
3401 Auburn Ave. Chicago

Tel. Drover 1071.

REIKALAUJAME MERGINŲ LAI 
kp: vasaros dyklaikio ir dei 
PASTOVAUS DARBO, 16 IKI 18 ME 
TŲ AMŽIAUS DIRBTI PRIE APTAI 
SYMO KNYGŲ. SVEIKI KAMBA 
RIAL GERA MOKESTIS. KLAUS 
KITE MISS HAMILTON, 

METROPOLITAxN SYNDICATE

Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak
tikavusi Pennsylvanijos Hospitalese Ir 
Philsdelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rodą 
visokiose ligose moterims ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai, rw« 

lenkiškai ir adavoklŠkal.

PARDUODU gerą ūkę, užsėta, su 
visais gyvuliais ir ūkės įrankiais. 
Platesnių žinių patirsite ant vietos 
pas savininką. Joe Daugirda, 
1932 So. Union Ave., Chicago, Ill.

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

PASARGA.- Draugijų praneiimua skelbiame 
be užmekeaties. Pranešimai turi but priduoti 
ii vakaro, laiškeliu arba telefonu, Canal 1506. 
Priduoti tą pačia dieną, kada spausdinama* 
dienraštis, nebegali but įdėti.—“Nauj.” Reti.

ULUNOUS HALLEAffiLE 
iron co.

1801 Diversey Parkway

REIKALAUJU gero harberio 
stovus darbas. Atsišaukite

J. Jankus, 
1951 Canalport ave., Chicago

Kiekvieno tikro darbo žmonių drau 
visomis jėgomis remti

Tiktai bendrai ir vi 
Sime įveikti savo priešii 
lui—geriausias j 
kite, kuo galite!
rimais!

“Naujosios
Metams 9

MOLDERIŲ 
dar penkių arba še 
and Squeezer Moldei4ų, gera mokė 
si is pastoviems žmonėms, nėra jo 
kių keblumų

REIKALAUJAME patyrusio buče 
rio kalbančio lietuviškai ir lenkiškai 
Atsišaukite tuojaus.

Paul Conseneau 
1501 So. 49 ave., Cicero, III

sios r 
Skelbimų 
priemonė tiek 
bo žmonėms įvairiais savo rei 
kalais pasiskelbti ir greičiau 
siu pasekmių turėti.

Naujienas kasdien 
tūkstančiai žmonių 
visokiausių reikalų 
ko įvairių pro, 
jiems, ko geic 
te jiems pasiūlyti 
ką nors parduoti; 
pirkti; ka 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambariu kitiems išduoti, 
ir it., 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, pačiu, arba te
lefonu: Canal 1506.

PARDUODU devynių kambarių 
murinę rezidenciją, akmeninis prie
kis. Pečiu šildomas. Lotas 53%x 
122%. Nebrangiai už grynus 
gus. J. RITCHIE, 
10632 Perry Ave

Phone Pullman

REIKALAUJAME — 
LAUKUS PRIE LEDŲ 
DIENOJ. PASTOVUS 
DYKA KELIAS.

SAM CUMMINGS
613 W. MADISON ST., CHICAGO

LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESY- 
VISKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.
A. Misčikaitienė, organizatorė, 

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

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

1315 Girard St.
D. Girdvainienė, iždininkė, 

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

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

Pajieškau senų laikų 
miausių draugų, katrie 
ma Stanhope, N. J. 
bar vėl pradėjome dirbti 
trie norite, f 
laišką. Mašinistai, 
visi draugai, kurie 
prašau atsiliepti.

Tony Urbonovich, 
Box 164. Stanhope

REIKIA barberio. Geistina, kad 
butų gerai išsilavinęs darbininkas, 
jaunas vyras. Darbas pastovus. Ge
ra mokestis. Del platesnių žinių 
meldžiu kreipties ypatiškai arba lai
šku: ’ DAN G. TŲKSA,

514 Moen Ave., (Joliet P .O.) 
Rockdal, 111.

M. APŠVIETOSNDRAUGIJOS 
VALDYBA 1917m. 
pirmininkė, 
So. Enthral d Ave. 
nut. raštiiiinkč, 
8363 Kcrfopt Ave 

E. Ulkiutė, finansų raštininkė, 
2137 W. 21\PIace 

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

O. Dobrovolskienė 
A. Pabarškiene

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO

KENSINGTON, ILL.
J. Gumuliauskas, pirmininkas, 

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

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

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

27 E 102nd place 
F. Shedvilas, kasierius

341 Kensington ave.
Susirinkimai atsibima kas pasku

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

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1917 METAMS.

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

Jonas Degutis, nutarimų sekr., 
2228 Coblenz str. 

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

Kazimieras Čepukas, iždininkas, 
1648 Division Str. 

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

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

PARDUODU už $200 gerai apmok 
kainą duonkepyklą, kasdien įplau
kia $30. Rendos $30. Turi but pa
rduota pirm birželio 30 dienos. Lie
tuvių apgyventa apiclinkė. Priežas
tis pardavimo — apleidžiu miestą. 
552 W. 37 st., Chicago, Ill.

DRAUGYSTĖS “PALAIMINTOS 
LIETUVOS” VALDYBA 1917m.

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

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

Antanas Tamkevičia. nutar. rašt.,
1948 String St

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

L. Kasparas, iždininkas,
3117 So. Wentwort Ave

REIKALAUJAMI': patyrusių šepe- 
ių dirbėjų. Turi suprasti karpymą 

/mą šerių del plaukų šepe- 
‘ra mokestis, pastovus dar- 
SANT1AX BRUSH CO. 
abash Ave., f Chicago.

ATSAKANČIAM ŽMOGUI yra ge- 
•a proga atidaryti saliuną ir resto
raną prie naujai pastatytos stoties 
Turi kalbėti atsakančiai angliškai 
Atsišaukite šiuo adresu: vh.
1957 W. 23rd St., Chicago, Til

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

8 prie bėgių taisymo
6 kurpių
50 mohlerių
5 geležies dirbtuvėj
20 prie karų taisymo
3 prie siuvamųjų mašinų taisymo
2 automobilių dirbtuvėj
3 prie Gordon fyderio
4 skardžių
12 dėžių dirbtuvėj
2 prie saldainių dirbinio
1 dažų dirbtuvėj
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matininkų kitokiems darbams.
IŠVAŽIAVIMUI Iš CHICAGOS rei

kalinga daugelio darbininkų prie i- 
vairiu-įvairiausių darbu 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.

BUČKIUS. Dar 
Mokestis gera. 
Šimkus,

Chicagf

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

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

J. Makarevičia, kasos globėjas, 
j 1723 S. 9tb St 

J. Rutkauskas, kasos globojas
1013 Clara Ave. 

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

Susirinkimai įvyksta kas mėnesi 
1-mą pėtnyčią.

rezidente,
252 W. 22nd St.

M. Dundulienė, susinešimų sekretorė 
■ 1915 So. Halsted St.

P. Balickienė, iždininkė,
3443 S. Union ave., Chicago. 

Kasos globėjos:
K. Parsiukaitė, Chicago, II.
A. Klimavičiūtė, Chicago, Ill.
V. Jurkevičienė, Herrin, Ill.

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

JAUNA PORr\ turi parduoti tuo
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, Player Piano, Ca
binet, Phonograph ir 11. Parduosiu 
atskirai.

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

RUSS|XN®sO 
.TURKlSHWiW 
gĄTH

A. C. W. A. LIETUVIŲ SKYRIAUS 
ADMINISTRACIJA 

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

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

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

P. Galskis Finansų i raštininkas, 
ir Business Agcritas, 
Ofisas 

Iždinikas

Pranešu Broniui Kreiviui, na
riui SLA., kad centras jau pri
siuntė jums ligos pašalpą. Mel
džiu atsiimti ypatiškai arba nu
rodykit savo adresą, idant butą 
galima prisiųsti.

J. A. Globis,
SLA. 129 kp.fin. rast.,

1275 N. Wood st
Chicago, Ill

ikantis barbe
ak arais. Dar- 
niokestis. Nuo

inalo
Ii šiuo adresu:
Woveris,

19th St., Cicero, III

i Dr. Franklin O. Carter pagarsėjęs akių g;J vo 20 metinį praktikavimą ant State gatvės
■ de tuksiančius žmonių nuo įvairių akių ligų.I Jis praneša, kad jis išgydė virs UHHl žmonių kreivomis akinus.
| Jo gydymo metodą tokiam gydymui yra paprasta ir niekuomet jo 

nesuk lai din o. . . .
Jis taipgi gerai žinomas įžymiems Chicagos lietuviams, kurie

B rekomenduoja jo darbą. ,
į štai keletas jų, kuriuos pastaruoju laiku išgydė.B Jus galite pasiteraut pas juos ypatiškai apie Dr. Carterio darbą.
J P-nas Bakie, P., 3621 Indiana Ave.,
■ P-nas Jos. Bernotą, 1713 So. Canal st.J / P-le Sophia Mastus, 4522 Paulina si.g P-nas ....................... .............. ' ’ *

Steve
X P-nasB P-nas
T P-nas . ,B P-lė Marv Lechner, 2348 So. Millard Ave.
t P-lė Geisch, 1243 Holt st.
■ P-nas Win. Dudkowsky, 5240 So. Paulina st.
X P-nas Adam Janwicz, 2953 So. Zipp str.A P-lė Julia Musid, 2014 Robey st.
X P-nas Arthur Zona, 1411 Wicker Park Ave.X Daktaras Carter gyvena ant Stale gatvės per 20 metų ir jis 

turi sąryšį su Chicagos geriausiais ligonbučiais. Jis yra žmogus,J turintis gerą vardą ir atsakomumą ir kiekvienas, kuris sergu bileV kokia akių liga, gali pilnai jam užsitikėti, kad bus išg\'dytas kaip 
t galima geriausiai ir greičiausiu budu 
£ Gydymo valandos: Kasdien 9—

I Dr- Frank. O. Carter | 
ft Akių, ausų, nosies, gerklės specialistas ft
I 120 So. State gatve 2 7;™,^. į 
A 1-mos durįs j žiemius nuo “The Fair” Departamenlinės sankrovos.

4* 4-4 4- 4> MB* 4'<sa» 4 W 4-** 4-»

[Oaktaras, I Specialistas iš
S GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.
B NEŽIŪRINT KAIP UŽSISĖDĖJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRAB Speciališkai ftydo ligas pilvo,' plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kraujo, 
B odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
M gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
H čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir 
H išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėlioms iki 12 dieną. 
IH 1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., viršuj Bankos. Tel. Canal 5263.

Vyriškų Drapanų Bargenai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedeliomis ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halsted St., Chicago, 1IL

iii .i»u.

šis paveikslas parodo yri

PAJIEŠKAU Veronikos Kidžnai- 
tės, Kauno gub., Panevėžio pav., Pu
šaloto* miestelio. Jeigu gyvenate 
Amerikoje atsišaukite. Turiu svar
bų reikalą.

Justinas Klevečkas, 
4621 S. Marshfield Ave., Chicago

jĮ-r-y-.. r ■ ----- ■■ y y J v- -- ■ . .

PALAIMINTOS LIETUVOS 
VALDYBA 1917 m.

B. Liubinas, pirmininkas,
2129 W. 21 St.

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

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

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

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

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

Kaz. Braževičius, pirmininkas, 
402 Lincoln St. 

Juoz. Macu orius, vice-pirmininkas, 
321 Middle St. 

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

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

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

173 Milwaukee ave. 
VI. Kačiučiavičia, iždo globėjas, 

14 Congress St. 
Jonas Kasiulis, maršalka 

653 Garden St. 
Feliksas Dapkus, maršalka, 

917 Jenne St. 
Ant. Bubelis, teisėjas, 

313 Quince St. 
Juoz. Jurevičius, vėlaunešis, 

152 Main str. 
Petras Milauskas, vėlaunešis, 

R. 35 Box 90. 
Juozas Žilius, durininkas, 

614 Market St.

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

H. Labanauskas, pirmininkas, 
819 Edward St.

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

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

Kaz. Braževičius, fin. raštininkas 
402 Lincoln St. 

Kaz. Braževičius, iždininkas,
402 Lincoln St. 

Juozas Kasputis, Organizatorius,
653 Garden St.

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

VI. Bielskis, iždo globėjas
566 Grand ave 

St. Zeleckas, iždo globėjas,
462 Jenne St.

T. Varanavičius, nukentėjusių nuo 
karės komiteto narys,

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

50 S. Hawland, Ave. 
F. Rasčius,(slaptas ligonių lankyt., 

Z 50 S. Hawland Ave.

Kl KALAl'JAME tuojaus patyru- 
moterų prie tvarkymo skudurų, 
i patyrusio vyro prie virinimo 
linų. Gera mokestis, pastovus

Roseland, Ill. — Roselando, 
Kensingtono ir West Pullmano 
,visų draugiją valdybas kviečia
me atsilankyti į susirinkimą su- 
batoj, birželio 23 d., 7 v.v., į 
Aušros mokyklą, 10000 Michi
gan ave. Keikia atitarti klausi
mą prisirengimo apvaikščioti 
liepos ketvirtą dieną.

Kviečia LSS. 137 kp. Komit.

PARDUODU bučernę ir grosernę 
arba išmainau ant namo ar formos. 
Biznis yra “cash”, gerai išdirbtas 
per 3 metus. Kreipkitės šiuo adr.:

Jaunas vedęs vyra 
tuviškai, angliškai, i 
kiškai, galintis vartot ra 
šinėle. turintis 4 metų ps 

ištinėje, jiešKc

kalbantis He
li ir Jen- 
mąją m&- 

, rimą vai- 
sbiškoje raštinėje, jieško pastovaus 
darbo vaisbiškoje įstaigoje. Meldžia
ma atsišaukti laišku, šiuo adresu: 
No. 124

i lik vakarais $11.59. Atsišau 
tuojaus.
S. Hermitage ave




