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Graikija stos talkininkų pusėn
Valdžia uždės embargo ant 

kviečių ir anglių

mylios atstume nuo to mies
to. Puolus La Coulotte po
zicijoms, kaip sako Londo
no pranešimas, puolimas 
Lens yra tik valandos klau
simas- Labai galimas daik
tas, kad dar šiandie pat jo 
gatvėse prasidės pasiutęs 
ranka rankon mušis.

. Tos pačios žinios dar sa
ko, kad vokiečiai skubiai na
ikina Lens anglies kasyklas 

ir visa, kuo galėtų pasinau
doti priešas.

Manoma tečiaus, kad vo
kiečiai darys visa, kad talki
ninkams toji pergalė kainuo
tų brangiai, labai brangiai—

Anglai artinasi prie Lens
ĮKALINO 22 VOKIEČIU

Streikieriai laikosi tvirtai

jiems

pavo- 
tatai

NERAMUMAI AIRI
JOJE PLĖTOJASI.

NEORGANIZUOTŲ DAR 
BININKŲ JUDĖJIMAS.

Privertė samdytojus pasira
šyti po nauja unijos sutarčia

Patįs metė darbą ir reikalai! 
ja pildyti priimtą sutartį.

PRASIDĖS ĖMIMAS
KARIUOMENĖN.

Kanados kariuojnenė tiktai 
vienos mylios atstume nuo 
svarbaus Francijos anglių 
industrijos centro; vokie
čiai skubiai naikina kasyk
las; miesto puolimas arti.

Chicagoje ir apielinkėje 
Giedra įr truputį vėsiau.

DAR BAUGIA TREMTI 
NIŲ GRĮŽTA RUSIJON

«Vokiečių ofensivas Aisne 
fronte nuėjo niekais.

Nors tam 
paduodama., 
ftir but aiš-

darbininkų reikalavimus. Y- 
ra tečiaus vilties, kad ji nu
sileis, kadangi negauna stre
iklaužių.

Reiklaauja
dų darbo dienos

Buvęs Austrijos ministerių 
pirmininkas sugrįžo armi
jom

Grai- 
talkininkų 

klausimu, 
sušauktas

C LAM-M ARTINIC-J UOD 
KALNUOS GUBER

NATORIUS.

pirmiausia žmonių gyvastį 
mis.

Dar 200 Rusų tremtinių su 
grįžo iš Šveicarijos.

ANGLAI ARTINASI 
PRIE LENS.

AMSTERDAM, birž. 27.— 
Buvęs Austrijos ministerių 
pirmininkas sugrįžo prie sa
vo senosios tarnystės — ar- 
mijon kaipo pulkininkas.

Manoma, kad jis bus pa
skirtas Austrų kariniu gu
bernatorium užimtoje Juod
kalnijoje.

Didieji patriotai atsisako 
priimti darban t.v. karei
vinio amžiaus vyrus.

Be to, jau stačiog neprii
mama jų prie jokio darbo. 
Didieji patriotai, skelbiantis 
darbininkų reikalavimus lai
kraščiuose vis dažniau paste
bi, jogei jie reikalauja tik 
virš 30 metų amžiaus vyrų.

O tai dar tilc pradžia. Kas 
bus toliau, sunku ir įsivaiz
dinti. K o r e s p.

TACOMA, Wash. — Ve
žėjų unija privertė samdyto
jus pasirašyti po nauja uni
jos patiekta sutarčia, kuria 
organizuotieji' darbininkai 
-vežėjai laimi žymų algų pa
didinimą. Kontraktas-suta- 
rtis tvers bėgiu vienų metų.

CHICAGO, birž. 27. —Ka
pitalistinė spauda šūkauja, 
kad karė pagalios uždėjusi 
šiokios-tokios patriotinės pa
reigos ir moterims. Girdi, 
grfeitu laiku reikės viso, mi- 
liono moterų užimti vyrų 
vietas. Mat apie tiek vyrų 
— kiti sako, kad daugiau — 
bus išsiųsta j Francijos lau
kus. jyioterų patriotinė pa
reiga taigi bus -v- užpildy
ti tuščiąsias vietas kapitalis
tų prakaitinėse. Ir gauti už

NORĖJO IŠVYTI DARBI 
NINKUS.

PERSEKIOJA DARBI 
NINKUS.

Iš WESTERN SHAD’S 
CLOTHING DARBININ 

KŲ STREIKO.

rinkime bus nutarta daug 
svarbių dalykų.

Streikierių Komit.

Už trijų mėnesių karė busianti 
paskelbta.

Londono valdžia susitupi- 
nūs; gal but atšauks paža 
dėtąjį Airijai savyvaldos 
projektą.

FORT OGLETHORPE, 
Ga., birž. 27. — Čia tapo įka
linta dvidešimt du civiliai 
gyventojai-vokiečiai. Įkali
ntųjų tarpe didžiuma yra žy
mus New Yorko biznieriai.

bus priversto paliauti siųsti 
atliekamus maisto išteklius 
į Vokietiją.

Be to, norima visiškai su-

Paskutinės K žinios

IŠARDĖ VOKIEČIŲ 
PLENUS.

WASHINGTON, birž. 27. 
— Atėjusios iš Washingtono 
žjrtios sako, kad valdžia grei
tu laiku uždrausianti išvežti 

užsienius kviečių dagą ir 
anglis. Tuo esą norimą už
kirsti kelia tolimesniam ma- M
isto reikmenų siuntimui Vo
kietijon iš neutralių šalių. 
Vadinasi, kuomet tos šalįs 
nebegaus iš Su v. Valstijų

LONDONAS, birž. 27. — 
Žinios iš Londono sako, kad 
anglai ant žut-but yra pasi
ryžę atimti iš vokiečių svar
bųjį Francijos anglių indus
trijos centrą Lens. Po trijų 
dienu atkaklaus mūšio va- 
>kar kanadiečiai išvijo vokie
čius iš La Coulotte kaimelio,

CHICAGO. — Nuo laiko, 
kaip tik tapo priimtas taip 
vadinamasai parinktinio ka
reiviavimo bilius, didieji Chi 
cagos patriotai-kapitalistai 
pradėjo persekioti kareivi
nio amžiaus vyrus. Stveria- 
masi įvairių priemonių, kad 
privertus juos “tėvynės gin-

GRAIKIJA PRISIDĖS PRIE 
TALKININKŲ.

LAIVŲ STATYTOJAI RENGIA 
, SI STREIKAN.

Dauguma jų New Yorko 
biznieriai.

siaurumoj — kelyj iš Argen
tinos į Italiją.

.Užpuolimas ir paskandini
mas laivo Toro buvęs tokio 
pobūdžio, kad del to bile va
landą galį trukti diplomati
niai ryšiai tarpe tų dviejų 
valstybių.

CHICAGO. — Šiomis die
nomis metė darbą vienos ap
siaustų (nuo lietaus) kom
panijos darbininkai-uhijis- 
tai. Streiko priežastis — 
kompanija pradėjo samdy- 
ties pigius darbininkus juod- 
veidžius tikslu sulaužyti u- 
nijos sutartį, atsisakatn mo
kėti darbininkams unijinę 
mokestį. Darbininkai rei
kalauja, kad butų pildoma 
priimtoji sutartis. Korės p.

BOSTON, Mass. — Keli 
šimtai organizuotų Bostono 
barzdaskučių nutarė mesti 
darbą. Reikalauja didesnio 
užmokesčio — po 16 dol. į sa
vaitę ir pusę uždarbio, pra
dedant nuo 21-mojo jų uždi
rbto dolerio.

NEWTON UPPER FAL
LS, Mass. — Šiomis dienomis 
metė darbą apie 400 neorga
nizuotųjų Gamewell Fire A- 
larm kompanijos darbinin
kų. Reikalauja astuonių va
landų darbo dienos ir dides- 

Kompani-

Western Shad’s Clothing 
k ompnn i j os st reikuo j anti 
darbininkai laikosi tvirtais 
Visus streiklaužius priver
tė paliauti streiklaužiavus*

dirba.
Streikieriai nuolatos laiko 

savo susirinkimus. Jų upas 
labai pakilęs: tvirtai nutar
ta laikyties ligi pergalės.

Šiandie 7:30 v.v. įvyks 
streikierių susirinkimas pa
prastoje vietoje — kampas 
19-tos ir Halsted gat. Šia
me susirinkime kalbės advo
katas K. Gugis.

Visi streikieriai susirinki-

STOCKHOLM, birž. 27.— 
Pereitą nedėlią čia atvyko 
būrys — 200 žmonių — rusų 
tremtinių iš Šveicarijos. At
vyko jie per Vokietiją.

Toji pati žinia, beje sako, 
kad dalį jų, būtent 35 žmo
nes, laikinoji valdžia atsisa
kiusi įsileisti Rusijon. Neį
leidimo priežastis, jei tikėt 
atsiuntusiai tą žinią agentū
rai sekama. Girdi, kam tre
mtiniai grįžę Rusijon per 
Vokietiją, o ne kokią nors 
kitą valstybę.

BARZDASKUČIŲ STREI 
KAS BOSTONE.

PARYŽIUS, birž. 27. — 
Paryžiau^ ir Londono pra
nešimai sako, kad gen. Pet- 
aino pulkai išardę svarbius 
vokiečių žygius Aisne fron
te. Šioje vietoje vokiečių 
sosto įpėdinis bandęs užduo
ti skaudų smūgį franeuzų 
armijoms. Per keliatą sava
ičių daryta reikiami prisire
ngimai, idant visu sunkumu 
užgulus ant franeuzų. Rei
kėjo dar kelių dienų ir tatai 
butų įvykęs faktas. Pran
cūzai tečiaus nujautė vokie
čių šposą ir pasiskubino už
bėgti jiems už akių. Vakar 
Petaino pulkai padarė neti
kėtą užpuolimą ir .atėmė iš 
vokiečių visą pirmąją apka
sų liniją ties Hurtebise kai
mu, įrengtą pastebėtinu 
stropumu. Franeuzų ran- 
kosna, beto, pateko ir 800 
vokiečių belaisvių. Bandy
mai atsiimti prarastas pozi
cijas nuėjo niekais.

Pelnyčio j, Birželio 29, 8 
v. vak. Meldažio salėje, 
2242 W. 23rd PI. įvyks 
Chicagos lietuvių Visuo- 
menis Susirinkimas A- 
merikos Lietuvių Darbi
ninkų Tarybos steigimo 
reikalais. Susirinkiman 
kviečiama visa Chicagos 
ir apielinkių progresy
vioji darbo žmonių vi
suomenė.

Organizuojamasai 
Komitetas.

no geležinkeli®, darbininkų 
streiko pavojt^ didėja. Dar
bininkai skubiai organizuo
jasi prie busimosios kovos. 
Asturijo ir Kąrtagene gele- 
žinkeliai stoviwDarbininkai 
atsisako grįžtSnežiurint va
ldžios graudei$mų. Bile va
landą juos gali. pasekt ir ki
tų linijų darbįninkai. Val
džia daranti Msa, kad išve
ngus besiarOančio 
jaus. TeciaiW vargu 
jai pavyks: šFsyk geležinke 
lių darbininką| kur kas ge 
ri'au susiorganizavę nei per 
eitais metaisW

panijon.
Tasai uždraudimas, beje, 

nemažai paliestų ir talkinin
kų, ypačiai Anglijos, reika
lą. Ir ji, sako, negautų gru
dų tol, kol nesunaudotų da
bartinių kviečių dagos ištek
lių Kanadoje —200,000,000 
bušelių. Mat tiek kviečių 
dagos ten randasi dar nuo 
pernykščių metų ^derliaus. 
Tik tuomet, kada tie šalti
niai busią išsemti, Washing
tono valdžia sutinkanti duoti 
dalį šios šalies kviečių talki
ninkams.

Rekrutavimas, gal but, bus pra
dėta sekamą savaitę; prez. VVi- 
Isonas jau paskyrė išskyri
mo-parinkimo tarybas; nori, 
kad butą imama kariuomenėn 
ir svetimšaliai.

LONDONAS, birž. 27. — 
Oficialiai pranešama, kad 
vakar pribuvo Anglijon bū
relis Su v. Valstijų oriai vini- 
nkų. Jie siunčiami karės 
frontan Francijon.

NAIKNIA VOKIŠKUS 
TITULUS.

Karalius Jurgis negalįs 
pakęsti jų.

LONDONAS, birž. 27. — 
Anglijos karalius Jurgis pa
naikino dar vieną titulą, tai 
Milfordhaveno markizų ti
tulą. Jis esąs vokiškos kil— 
mes. Vietoj jo karalius Ju
rgis apdovanojo savo gimi
nietį, Jurgį iš Brantinburgo, 
Medinos grovo titulu.

beje, 
sako, kad Ispanijos valdžia 
jau suspendavusi konstituci
nes piliečių teises, vadinasi, 
paskelbusi visoje šalyje ka
rės padėjimą 
priežasčių 
jet "kfekvieria
ku, kad tai yra tiesioginė pa
sekmė augančio minių nepa
sitenkinimo — geležinkelių 
streiko pavojus, neramumai 
armijoje ir tt.

Reikia pastebėti, kad jau 
kelintą sykį Ispanijos val
džia stveriasi tos aštrios 
priemonės prieš savo šalies 
darbininkus. Ar ilgai jai se
ksis ją praktikuoti, tai klau
simas.

Dvylika tūkstančių darbininką 
darbininką mesią darbą, jei 
samdytojai atsisakys išpildyti 
ją reikalavimus.
NEW YORK, birž. 27. — Or

ganizuotieji laivų statymo dar
bininkai New Yorke ir Now Jer
sey įteike firmoms griežtą rei
kalu vimą-ultimatumą padidinti 
algas po 50 centų dienai. Sam
dytojam įduota laiko apsispręs
ti iki s ubą tos, birželio 30 d. Jei
gu iki pažymėtos dienos nebus 
duota patenkinantis atsakymas 
— darbininkai mes darbą.

z j
Tatai paliečia apie dvidešimt 

laivų statymo kompanijų bei 
korporacijų.

juk liudija, kad tos šalies žmo
nes yra priešingi karei — jeigu 
Venizelosui prisieina “tikinti” 
juos. Šitą patvirtina dar ir se
kantis Faktas. Vakar franeuzai 
pasiuntė Graikų sostinei! nau
jų sustiprinimų — - kariuomenės, 
kuri užėmė ten kelias strategiš
kas vietas tikslu padaryti tame 
mieste ‘ tvarką.” Mat pereitą 
nedėldienį Atėnuose buvo suren
gta didelė demonstracija prieš

kad visi tie, ką išreiškia norą 
Įiatapti šios šidies piliečias, bu
tu imami kariuomenėn.

SKRYBĖLIŲ DIRBĖJŲ KOVA. 
Samdytojai skundžiasi negalį 

“padaryt biznio.”
DANBURY, Conn. — Penkio

lika skrybėlių dirbimo firmų 
uždarė savo dirbtuves. Mat, 
darbininkai reikalauja didesnio 
užmokesčio už savo darbą. Fir
mos gi tvirtina, kad toks darbi
ninkų reikalavimas veja jas lauk 
iš biznio. Girdi, iki šiol 
nebuvo leista ištobulinti 
reikiant savo išdirbystę, o nau 
jasis reikalavimas juos visai už 
mušiąs... Jie velyj uždarą dirb 
tu ves..

Klausimas 
tuo apgauti 
darbininkus.

nm-išskyrimo tarybų (ex( 
tion boards), kol kas betg 
dvidešimts keturiose valsti 
Laukiama tečiaus, kad t< 
tarybos tuoj bus paskirta i 
kusiose valstijose; l’arybų vei 
kimo ribos ir laikas dar nenu 
statyta, beje, nepaskelbta. Abe 
Ina nuomone betgi yra ta, kad i 1 
darbas prasidės su sekama si 
vaite, t.y. nuo 1 d. liepos mėiu

LONDONAS, birž. 27. — ži 
nia iš Graikų sostinės Atėnų sa 
ko. kad po to, kai ministerių pir 
mininku tapo paskirtas taikiniu 
kų šalininkas Venizelos 
kijos prisidėjimas 
pusėn yra valandos 

Neužilgio busiąs
nepaprastas Graikijos parlame
nto posėdis. Manoma, kad Ve
nizelos pasiūlys jam užgirti pri
sidėjimą prie talkinnkų. Vadi
nas, įsimaišyti karėn prieš cen
trales valstybes -- Vokietiją, 

ir Turkiją.
‘jo, skelbia, 
lorįs stumti 
š jos žmonių

si vis opesniu. Neramumai 
Uorke ir Dubline tolydžio 
plėtojasi. Jau ištiko keli A- 
irijos revoliucionierių susi
rėmimai su policija ir ka
riuomene. Viename tik Du
bline per kelias pastarąsias 
dienas esą sužeista keliolika 
žmonių.

į Londono valdžia nejuokais 
susirupinus. Ir pyksta del 
tokio “netaktingo” Sinn Fei- 
ner’ių (Airijos revoliucio
nierių) elgimosi. Sakoma, 
kad ji, valdžia, galinti atšau
kti pažadėtąjį Airijos savy
valdos projektą.

ar pavyks jiems
organizuotuosius nio užmokesčio

Korės p J ja kol-kas atsisako išpildyti

WASHINGTON, birž. 27. — 
Kariuomenėn ėmimo darbas 
veikiausia bus |>radetas sekamą 
savaite. Taip bent sako atėju-

reiškia didelį nupasiltmkinimą 
primtuoju parinktinio kareivia
vimo įstatymu. O nepasitenki-

jiums imti kariuomenėn ir svt 
timšalius. Girdi, tatai labai skr 
udžiai atsilieps į čiagimius-mie? 
tiečius, kurių did'elė didžium 
bus paimta kariuomenėn, kuc 
met nepalyginamai didesnis ski 
irius svetimšalių (alien popi 
lation) liks visai nepajudintas.

Graikiją karei 
valią. Pirma 
kinti tos šalies gyventojus, bū
tent, kad (Graikijos prisidėjimo 
prie talkininkų reikalauja bend- ‘ kitaip vadinamo rakto j Le 
ii “šalies interesai.” Bet tatai ns, kur^s randasi tik vienos’tai bado algas

. VISUOTINO GELEŽIN
KELIO DARBININKU 
STREIKO PAVOJUS 

DIDĖJA.

Asturijos ir Kartagenos ge- 
lež. darbininkai jau strei
kuoja ; Ispanijos valdžia 
daro visa, kad išvengus 
besiartinančio pavojaus.

PARYŽJUSlbir. 26.—Da- 
t

lykų stovis Ispanijoje daro
si vis painesniu. Specialis 
Chicagos Daily News 
korespondentas, Paryžiuje, 
praneša, jogei ’ten gauta pa
tikėtinų žinių, kad visuoti-

GALI TRUKT DIPLOMA
TINIAI RYŠIAI.

X

Vokiečių submarina paska
ndino Argentinos pirkly- 
binį laivų.

> BUENOS AIRES, Argen
tina, birž. 27. — Atėjusios iš 
Argentinos sostinės žinios 
sako, kad santykiai tarpe A- 
Tgentinos ir Vokietijos pasi
darė labai opus, šiomis die
nomis mat vokiečių subma
rina paskandino dar vieną 
Argentinos pirklybinį laivą 
'Toro — 1,41 tonų įtalpos. 
.Paskandinta jis Gibraltaro

h

Rengkites visi išanksto in 
NAUJIENŲ BENDROVES

Nedelioje, Liepos-July 1, 1917 
Chernaucko Darže.
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Iš Darbo Lauko



kis.

nąs, ir kalba tik savo vardu.

PETRA PILY J.
Lietuvių Seimas.

valdžios ša

nizuoti.

vimo Lietuvai atskiro nuo Rusi-

miesiems reikalams

pageidavimai.

Kukura V. Durnos Komitetui iš-
V

I

kyti savo gyvenimą taip, kaip 
apreikš Steigiamajame Susirin-

pusio, dvasinio ir medžiaginio, 
plėtojimosi garantijų.

Pakėlus Steigiamojo Susirin
kimo klausimą ir dalyvavimo

t

vedėjus, nu-

vieną poŲtinę administracijos ir 
ekonomijos vienatą, vadinamą 
Latvija, kuri turi visai, autono-

deklaraciją, priešingą lenkų le- 
gijonų sudarymui Rusijoje.

dzė, Skobele'vas, Bogdanovas, 
Steklovas, Černovas, Goc’as, So
kolovas i rkit. Visiems eina-

Kartu buvo reiškiama noro įgy
ti iš Rusijos geriat! plačios au
tonomijos, nekaip savystovybės. 
Bet, galop, buyxQ -iM^ft<Trla, kad 
demokratine Lietuvos respubli-

nizacijų proporcijos sistema.”
Susirinkimas tęsėsi daugiau 5 

vai. Baigėsi revoliucijos ir lie
tuvių himno dainomis. Išreikš-

racijos ryšiais. Priimta tokia 
rezoliucija: “Charkovo lietuvių 
bendras susirinkimas pripažįsta 
reikalinga reikalauti iš kariau
jančiųjų valstybių Lietuvai tei-

mes laivių gyvenamoji dalis, o 
taip-pat Vitebsko bei Kauno

tuvos Valdomąjį Komitetą jie 
šiuo tarpu neįeis. Nuo rusų pa
sižadėjo būti Komiteto V. Du
rnos atstovas Vasilčikovas. Įei
ti Komitetan nariu pasisakė nė

Lietuviai Rusijoj
ODESA. Balandžio 3 d. čia

šauktas bendras susirinikmas. 
Dalyvavo per 700 žmonių. Su- 
wirinkimo tikslas — išrinkti at
stovus į Odesos Lietuvių Tau
tos Tarybą. Į laikinąją O. L. T.

išrinkta 50 žmonių.
Šiaip tvarka Odesoje nusista

tyta* pavyzdingai. Miestą valdo 
Darbininkų ir Kareivių Atstovų 
Taryba ir Visuomenės Komite
tas. Gatvių tvarką prižiūri žmo- 
niQ milicija. Senieji miesto 
valdytojai — garsus juodašim
tis* prasivogęs Pelikanas ir jo 
Ko _ “ilsisi” miesto kalėjime. 
Žmonių upas linkęs prie demo
kratinės federatyvės Rusijos 
respublikos. [“N. L.”].

R¥G A. Balandžio 2 d. Gim
nastikos salėje buvo lietuvių 
liaudies mitingas. Po karštų 
prakalbų 1) išreikšta pageidavi
mas, kad kariaujančios valsty
bes k negreičiausia pradėtų tai
kos derybas; 2) Kadangi vietos 
lietuvių laikraštis — “Rygos 
Garsas” — atvirai 
ją prieš naujosios 
Hninkus, šmeižia 
naujosios tvarkos

sas” atšauktų savo šmeižimus, 
gi patį “Rygos Garsą” b o i k o- 
t u o t i, “Rygos Garso” redak
torių-leidėją, kunigą Bikiną, 
šmeižusį bažnyčioje lietuvių mi
tingų ruošėjus ir (Įraudusį

nutarė per Rygos Darbininkų 
Atstovų Tarybą patraukti atsa
komybėn; 3) tapo išrinkta 5 
žmonių komisija, sudarymui lie
tuvių grupės į laikinąją Rygos
Miesto Durną. (“N. L.”)

CHARKOVAS. Bendras lie- 
tuvių susirinkimas. Kovo 25 d. 
Bocialistų-Iiaudinmkų, kaipo vie
nintelės organizuotos skaitme- 
ningos grupės, buvo sušauktas 
bendras visų lietuvių susirinki- 

Msilankė daugiau poros 
nnonių. Svarstymui to-

k Jausima i buvo patiekti: 1) 
u vos klausimas sąryšyje su

einaniaisiais Rusijos atsitiki
mais; 2) lietuvių srovės ir or
ganizavimasis; 3) Steigiamasai 
Susirinkimas ir lietuviai.

Del Lietuvos likimo kalbėtojai 
nurodinėjo į neaiškų dabartinį 
Lietuvos stovį ir ypač didelę 
svarbą visiems susiorganizuoti, 
kadi visuomet, jei tik reikėtų, vy
kusiai del savo teisių kovoti. 
Visi tarė geriau lik ties prie lais-

tuvių atstovams dalyvaujant tai
kos konferencijoje.”

Del organizavimosi išreikšta 
pageidavimų pirma gerai pa
tiems į aiškias partijas susitelk
ti ir paskui dėties prie rusų 
partijų, kad bendrai su visais

kiek kalbų buvo priimta rezoliu
cija: “Kadangi dabar Lietuva 
užimta vokiečių, nežinia, iki rin- 

^ kimo į Steigiamąjį Susirinkimą 
Letuvą jie ar apleis, todėl ir nuo 
teritorijos atstovus rinkti vargu 
bos galima, — Charkovo lietu- 
Vių bendras susirinkimas krei
piasi j Lietuvių Tautos Tarybą, 
kad ši, pasitarus, pakeltų klau- 

del rinkimo į Steigiamąjį 
tovų nuo orga-

N-A U JI E N 0 S, Chicago, Ill. Sereda, Birželio 27, 1917.

Du Dideli Masiniai Susirinkimai Chicos Rubsiuviams
tokių susirinkimų.

Dar viena žymėtina smulk
mena. Susirinkime nesimatė 
studentų-ateitininkų. Jie tuo 
pat laiku šaukė kitą susirinkimą 
ir, kiek teko girdėti, buvo nepa
tenkinti, kad del bendro susi
rinkimo su jais nesitarta. Tur
būt, jie norėjo, kad kiekvienas 
jų butų atskirai kviečiamas, nes 
per vieną jų buvo jiems pasiū
lyta koordinuoti veikimą bend
rai. Gi ar yra kokia komisija, 
ar valdyba ir kas į ją įeina ir 
gali jų orgnizacijos vardu kal
bėti — mums nėra žinoma. 
Kiekvienas jų taria apie savo

posėdyj balandžio 19 d. nutarė 
sušaukti Petrapilyj visų lietu
vių, gyvenančių dabartės Rusi
joje, atstovų Seimą. Bus Tary
bos viešai pasirūpinta visoms 
lietuvių kolonijoms bei tremti
niams, o taip-pat lietuviams 
kareiviams ir Prūsų lietuviams 
atsiųsti savo atstovus gegužės 
27 d. į Seimą. Išrinkta tam tik
ra komisija išdirbti smulkų 
pieną Seimo rinkimams orga-

Darbininkų ir Kareivių Atsto
vų Tarybos einamus dalykus 
ligi šiol vedė jos Pildomasis Ko
mitetas 90 narių. Pasirodė, 
kad toksai skaičius perdidelis, 
idant vaisingai galima butų 
dirbti. Todėl Pildomasis Komi
tetas iš savo tarpo išrinko tam

autonominė Latvija privalo tu
rėti demokratinės respublikos 
valstybės pavidalą ir prisidėti 
prie Rusijos demokratinės fe
deratyvės respublikos, kaip 
Šveicarijos kontonai arba Ame
rikos Jungtiniai Štatai. Taiką 
(Li ran t, Kuršas jokiu budu ne
turi būti priskirtas prie Vokie 
tijos — tai butų, kaip ir mirtis 
latvių tautai, kuris, neatsižiurė- 
dania į savo išblaškytas jiegas, 
lig šiol atsidėjęs lieja savo 
kraują del tėvynės ir didžiosios 
Rusijos laisvės.

Petnyčioj, BirželioJune 29 dieną, 1917
Vietos susirinkimų: HOD CARRIERS SALĖJE, W. Harrison ir 
S. Green Street.

North West Side Amalgamated
1579 Milwaukee Ave.
Šitie susirinkimai pažymės pradžią
gos Rubsiuvių būvio.

Čia bus žymesnių kalbėtojų, kaip tai
dentas HILLMAN, ir kiti. Kalbės ir kitose kalbose.

Kviečia Suvienyta Taryba Amai gamated Clothing Workers of America.

Clothing Workers of Am. salėje
Pradžia 7:30 vai. vakare.

organizacinio darbo pagerinimui Chica-
JACOB PANKEN iš New York o, Prezi-

wwwwwwwwwwww^wwwwwwwwwwwwwwwww
/ ■ _______

kvoj medicinos — J. Abraitis, 
P. Bliudjžius, Janulis ir Petraitis; 
teisių nfokslus — M. Markaus-

ne vienas jų pasinaudojo 
žmonių visuomenes pa-darbo

raina mokslui įgyli, dabar kaip 
tik metas butų savo broliams 
atsimokėti gyvu dprbu jųjų

to. Ir jeigu tie, nuo kurių tatai 
priklauso, — jeigu miestai ir 
valsti jos nesutvarkys šioje šalyj 
dalykų padėjimo taip, kad dar
bo žmonės galėtų žmoniškai gy
venti, — kad su jais butų elgia- 
mos kaip su žmonėmis, — to
kios masinės išeivybės* iš Ameri
kos tikrai susilauksime.

**—tt—* T

'm «ug ft ><g F* "UOicleiis
Su dovanomis gražaus teatrališko arklio. 
Kas nenorės imti arklio, gaus dvidešimts 
penkis dolerius grynais pinigais. Tikietus 

.galima gauti sekamose vietose: George M. 
Chernaucko darže ir jo saliune, 1900 So. 
Union avė;, John Gulbe, 3105 Archer avė.,

ir K. Jamontas, 1840 So. Halsted st., Pikni
kas įvyks GEORGE M. CHERNAUCKO dar
že, Liepos-July 21 d. 1917. Pradžia 3 vai. po 
pietų. Tikietus galima gauti ir prie vartų. 
Piknikas tęsis iki vėlaus vakaro. Jeigu ne
norėsite arklio, gausite tą pačią dieną gry
nais pinigais.

PAJIEŠKOJIMAI.

Marė Briediene, Panevėžio 
apskr., Lujanų sodž., jieško sa
vo sesers Zanės Vėderaitės, kuri 
gyveno Svirgeliškių sodž., o da
bar gyvena Amerikoje, Filadel
fijos mieste. Adresas: Russia,

Ona Januševičaitė, Panevėžio 
apskr., Biržų valse., Vinkšninkų 
kaimo, įieško savo brolių, kurie 
gyvena
Russia, Petrograd, Morskaja ui. 
60.

Adresas:

Mes, Tautkaitės: Elžbieta, Mi
kalina ir Eugenija, Kauno gub., 
Šiaulių apskr., Pašušvio parap., 
Giedraičių kaimo, j ieškome gi
minių bei pažįstamų. Prašome 
atsiliepti šiuo adresu: Russia, 
Petrograd, Fontanka 134, kv. 7.
>■.. . ....................... ...... i.. . ............. ....... .....—i— -........... ■ .*

Sis-tas
Persikilnojimas žmonių karei 

pasibaigus.

Amerikos ateivybės komiso- 
nius p. Howe rašo laikraštyj 
Public, kad karei pasibaigus 
įvyksiąs didelis persikilnojimas 
žmonių. Amerika busianti to
kia šalis, iš kurios daugiau svie
to išplauks svetur, nekaip į ją 
plauks, ji busianti nebe ateivy-

jo, ikišiol jau apie milijonas 
žmonių pranešė laivų kompani
joms, kad jie tuojau, kaip tik

Be to, Canada, Meksika ir Aus
tralija daugybę žmonių patrau
ksiančios iš Suvienytųjų Vaisti

Ateivybės komisorius mano 
betgi, kad Amerikon vis tik at-

iš Čekijos ir iš Bal-

Savo straipsnyje Howe sako: 
Visas pasaulis, karei pasibai-

nada daug žmoirų neteko, ir ji 
stengsis prisivilioti jų įmanomai

daryti galą savo monopolisti
nėms žemes nuosavybėms ir pa
rūpinti dykai žemės tiems, ku
rie norės apsigyventi ir dirbti 
ukį. Tas pat bus Australijoj.

Kad pirmiau darbo rinkos 
nuolatos būdavo perpildytos 
darbininkų, nuolatos būdavo be
darbių minios, tai karei pasibai
gus darbininkų visur bus stoka. 
Kiekvienoj šalyj jie bus pagei
daujami, ir tos šalįs, kurios duos 
darbininkams geresnių sąlygų 
gyventi ir dirbti, patrauks į sa
ve ateivybę ir savo pačių gy
ventojus namie sulaikys.

Nebus nieko stebėtina, kad

Baigė mokslus.

Kijeve medicinos — Bendo- 
rius>Kanauka ir Matukas^ Mas-

Pirkite Namus
Dabar

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
ĮSTEIGTAS AMERIKOJE 1886 METAIS

Tel. Drover 7042

hr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

jose ateiviai, tvirti darbininkai, 
šimtais tūkstančių grįš Europon. 
Grįš jie netik del to, kad jiems 
bus įdomu pamatyti savo gim
tasai kraštas ir kaip jis dabar 
po karės atrodo, bet taipjau ir 
dėlto, kad tikėsis sugrįžę gauti 
didelę žemės ir įsitaisyti savo 
ūkį.

Suprantamas daiktas, kad tai 
tik spėjimai, bet jie turi pama-

Kapitalas 1 Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų .................. $52.813

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak* 
Nedaliomis pagal sutarimą.

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

T

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

Užsidary
mas priva
tinių ban
kų, kare, 
revoliucija 
Rusijoje, 

registraci
ja vyrų Su
vienytose 
Valstijose 
nugazdino, 
ir sumaišė 
protus mu
sų žmonių
taip, kad niekas nenorėjo 
pirkti prapertes, pinigų# 
gi bijojosi laikyti bankose, 
bijojosi laikyti namie, bi
jojosi įdėti į biznį. Ta su
irutė atsiliepė ant biznio, o 
ypatingai ant kainų pra- 
perčių ir prapertes pusėti
nai atpigo.

Bet žmonės protauja. 
Sveikas prota^ima viršų, 
žmonės pamate, kad vo
kiečiai neateis į Ameriką 
ir neatims jųjų turtų; kad 
revoliucijai įvykus Rusi
joje kepti karveliai tuojau 
nepradės lekioti, bet gali 
būti, ims daug laiko pakol 
įvyks tenai tokia tvarka, 
kuri užtikrins kąsnį duo
nos; kad Suvienytos Val
stijos neišvarys visų vyrų 
kariauti su kaizeriu; kad 
žmonės karei sustojus ne
tik visi neišvažiuos, bet da 
daug jų atvažiuos į Ame
riką, pas savo gimines, ne
gu iš tolimų vietų Rusijos 
grįš į išdegintą ir išpus- 
tintą Lietuvą; ant galo, 
kad vis tiek negalima bus 
apsieiti be namo, o netu
rint savo, reikės randas 
mokėti ir vėl pradėjo pir
kti namus, praperčių kai
nos vėl pradėjo kilti.

Norint pasinaudoti at
pigusioms kainomis namų 
pasiskubinkite pirkti greL 
tai. Nėra mažiausios abe
jonės kad kainos kils.

Galvojant pirkti namą, 
ar lotą, ar norint išmai
nyti jųsų prapertę; > atei
kite pas mus. Mes nesi
vaikome paskui norinčius 
pirkti, mes suprantam ge
rai musų priderystes, mu
sų vardas yra pagarsėjęs 
sąžiniškumu ir rūpestin
gumu. Del parankumo 
musų klientų mes užlaiko
me automobilių.
Nariai Cook County Real

Estate Tarybos

A. Petratis & Co.
Real Estate. Paskolos.

Insurance. '
NČTARY PUBLI C ’
751 W. 35th Street 
Tel. Drover 2463

įELPIA Našles, Našlaičius,
* nius, Imigrantus ir remia visus prakilniu^ lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

ĮMONIŲ etpŠvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius- 
14 truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
u šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

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

Moksleivius, Politiškus Kanki-

Dr S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgas

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

Tel. Canal 3877.

•4

; išradėjai
Jeigu norite gaut patentą savo išradimui trumpam laike ir jį 

parduot, rašykite reikalaudami dyko patarimo ir “Vadovo išradimų 
ką išrast ir kaip užpatentuot” ir rašytą Gvarancija. Bandymai ir 
egzaminacijos modelių arba braižinių daroma DYKAI. Ofisas mu
sų randasi Washington’e, kur yra Departamentas Patentavimo.

AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICES (NS)
256 Broadway. New York, I

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
g 12th St. Tel Kedzie 
m PauHnn. Tel Western IK 
S 3514-16 W. 12th St., arti 
B St. Louis Ave. ir 1115-17
B So. Paulina St., arti 121 fe 
g SL, Chicago. IIL

Russian
TMRKISH> ' • 75*

Wn-H/‘š

Daktaras WISSIG,
Seno KrajausSpecialistas iš

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

Specialifikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, uŽnuodijimų kraujo, 
odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus iftgydyti, ateikite 
čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugel) metų ir 
ifcgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėlioms iki 12 dieną. 
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., viršui Bankos. Tel. Canal 3263.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 
Ant Puirių, Lentų Rėmą Ir Stoginio Poplero 

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-303© S. Halsted St,, Chicago, III

Darbas
Knyga parašyta garsaus franeuzų rašyto

jo Emile Zola. Tai užimantis romanas, kuris 
nušviečia daug karžygiškų dalykų.

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

<(

1840 So. Halsted St Chicago, Ill

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas 
3203 S Halsted SL, Chicago. 

Tel. Drover 7179.

DR. A. L EPSTEIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

Specialistas moteriški, vyrioką, k vilkę
Ofisas ir Gyvenimas;

3600 8. Halsted St., kampas 38 Str. 
Telephone Drover 4974.

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

Nusipirk Mostiės
TAI BPSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Menthol alum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosČia per kelis vaka
rus, o padarysi veidą tyru ir skais
čiai baltu. Toji most is išima plfct- 
mus raudonus; juodus arba šlakus 
ir'prašalina visokius spuogus nuo 
veido. Kaina dėžutės 50c. ir $1. Pi
nigus gliat siųst ir stampomis.

. J. RIMKUS,
P. O. Box 36, Holbrook, Mass.

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

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison SU Chicago, I1L

Miegok bile kur, bet valgyk
METROPOLITAN 

RESTORANE

Atdaras visą naktį. Telefo- 
as: Cfkia] 2309.
22nd st. and Western Ave.

Naujausias Lietuviškas

Sapnininkas
Surinktas iš daugelio 

svetimtautiškų sapni
ninkų ir sutvarkytas pa
gal Tikrą Persiškai-E- 
giptišką sapnininką.

Geriausiai išaiškina 
visokius sapnus, kokie 
tik žmonėms prisisap-- 
nuoti gali.

Su aprašymu planetų 
ir paslapčių, kokias se
novės žmonės vartojo 
nuspėjimui ateities.

Labai užimanti kny
gutė. Kaina apdaruose

Galima gauti
“Naujienų” Administr. 
1840 So. Halsted Street, 

Chicago, Ill.



NAUJIENOS, Chicago, Ill

Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Musų korespondentų pranešimai

SHEBOYGAN, WIS

APTIEKADreve

WEST FRANKFORT, ILL

INDIANA HARBOR, IND

temdina ir

nu

NEDALIOMIS

nunešė

MOLINE, ILI

Moterįs ir merginos

HA5TER 5Y5TEM

DETROIT, MICH

1709 So. Halsted St

Cion ir tenai

imzrno šiame pa

Chronika

Viena saugiausiųjų

velionies 
man M.

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn St 

1111*13 Unity Bldg.
Tel. Central 4411

pama-
va-

bile

ryto iki 8 vakare 
iki .12 dienų.

kad įvy
Drau 

kad da

laime 
ant freitkario 
gonai. Pas

Nors Amerikos ^padange ap
siniaukė ir kares šmėkla grū
moja milionams žmonių gyvas
ties pavojum, bet Rockfordo so

Čia yra daug lietuvių moterų 
bet jos labai 
re so

TICIfilNGIAUSIA IK G KILI A ŪBI A 
LIKTUVIIKA

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg. Ca

OTTO KUBIN
prez. A tin s

[Brewing Co

le į dabartinę Europos karę, bet 
klausimas, ar jiems pavyks pa
plukdyti kraujuose darbinin
kus? Juk ir Rusijos 
ke, kad jis 
k utiniam kareiviui, o šiandie na 
bagas turi bulves skusti.

Poni Račiūniene neblogiausia 
sudainavo vieną dainelę.

Apgarsinimuose, buvo paskel
bta, kad bus rodoma apie Sibe- 
rijos paselęnijų, tečiaus nieko 
panašaus nebuvo rodoma.

Lietuviai kol kas nesusiorga
nizavę. Buvo manyta statyt 
bažnyčią, bet žmones jau su
pranta, kad tas žmonėms nieko 
gera neatneš.

m<iter) frn, 
lš suteiksiu jiems savo geriausių

; atrasiu jųsų lig;) išgydoma, jus nuši
lus pajusit gydymo drebėjimą jųsų F.y- 

jausitės gerai, tvirtu ir sveiku.

Antras teismas M. 
vičiaus atsibuvo 28

Gegužes

ramsčiai, nekune turi ir valdiš
kas blekutes su užrašu: “Depu
ty Sheriff.” Visur jie apjuokia 
socialistus ir bando jiems už
kenkti. Esą, kokie tie socialis- 

Jie nori, kad ka- 
priklausytų vi

są, visi kapitalis- 
bet per savo

tįs kankinasi durnuose ir smir 
dančiose dirbtuvėse.

Čia, fanuose, žmonės 
sveiki ir net daktarais 
žinti' džiovininkai jokių 
nereikalauja.

i Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE. 
e ir tikroje Bankoje. .28 metas teisingai vedamoje Bankoje.

Zeeland stotyje atsitiko ne- 
musų traukinys užbėgo 

sudužo šeši va
irių užmuštų 

nėra, bet baimės tai. jau buvo 
d’aug. J. K. Sharka.

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas 902-904 National Life Bldg., 
29 So. La Salle St., Chicago, Ill.

Tel. Central 6390-6391. Atdara: Utar- 
ninko, ketverga ir subatos vakarais nuo 

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu:
1566 MILWAUKEE AVE., Chicago, Bl.

Tel. Humboldt 97.

vos istorijos.
Paskutinis kalbėtojas, p. V 

Narkevičius taipgi gražiai papa
sakojo apie kooperatyvišką

programą, kuris susidėjo iš de
klamacijų, inonplogų, trumpos 
paskaitėlės ir P. K. černausko 
prakalbos, kuris kalbėjo apie 
gamtą. Nors prakalba nepali
ko didelio įspūdžio klausytojuo
se, bet visgi geriaus kaip niekas.

Šiaip ar taip, bet turiu pripa
žinti, kad Valparaiso Universi
teto studentai, nesugeba savo 
spyčiais rockjordicčių užinterc- 
suoli. y

vilizuota, demokratiška, laisva 
— virsta viešpatyste despotiz 
m o...

Rusiškoj^ liaudis nuvertė pat

vaisių. Taipgi prisidėjo kilų 
gerų žmonių, kurie aukavo lėšas 
vedimui bylos. Kokia dora buvo 
vieno velionies S. Dabkevičiaus 
liudjninko? (pavardę užtylėsiu). 
Melas, veidmainystė, šlykščiau
si prasimanymai, lai jo liudiji
mą j. Ir už lokį prasimanymą, 
melagystes tam nedorėliui ver
tėtų bausmę uždėti. ».

Žmonės šnekėjo, buk velionis 
S. Dabkevičius buvo įsikoręs į 
telegrafo stulpą, iš ten puolė ir 
užsimušė.

Nepaimamas Verdunas.

lai navatni? . 
pitalistų turtas 
siems lygiai. E 
tai buvę bėdinais 
didelį darbštumą pastojo turtin 
gaiš ir kaip čia dabar galinu 
kovoti prieš juos.

8ut«ha>« receptas r« 4idilaaal* atyAa. 
MeiiuriMt, ar receptai Lietuve* w 
Amerikon daktaru. Tai riebalini lie

tuviška aptieks Be»te»« ir Maaaacha- 
aettw valstijoj. Gydaolią galit gaut ko
kio* tik pasaulyj yra vartejaanoe. Ga
lit reikalaut per laičkua, • ai p r U tą
siu per erpretg.

X. Sidlauskii
ApfUkoriBM Ir mvIbIbIuui

SOUTH BOSTON, MASS.

ma labai gražiai” “išdavikais ir 
anarchistais” (lai yra tuos, ku
rie priešinas autokratiškoms 
reformoms).

Rusijoje šnipavimas pripa
žintas kriminališku nusidėjimu, 
šnipus liepiama į kalėjimus 
rakinti, Amerikoj šnipavimas 
įvedamas del patriotiškos gero
vės.

mus prie Amerikos. Suvargę ir 
išbadėję bastantis darbininkai, 
pulkai kazokų, suorganizuoti

lat sesutgs atsiminę šio mo 
men to svarbumą pradėkite pro 
tauti ir veikti: vieton liežuvavi
mų, bonkučių ir devynių galy 

s ten g

Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

Yra labai nemalonu, 
ksta toki apsireiškimai 
ges, nejaugi nematote, 
vaikiškų draugijų vadovai jums 
neįžeidžia nieko gero: jie jus

cialistai darbuojas išsijuosę, di
dindami savo eiles, ir tvirtinda
mi spėkas. Bėgiu vienos savai
tės švedų socialistų skyrius su
silaukė 60 naujų narių; tik per 
d g. T. L. Dundulio prakalbas, 
prie LSS. 75-los kuopos prisi
rašė 45 nauji nariai.

Prakalbos yra rengiamos 
Black Hawk parke kiekvieną nc- 
dėldienį, kuriosna susirenka 
tūkstančiai žmonių klausytis.

Birželio 17 d. kalbėjo Adolph 
Germer, Socialistų Partijos se-

Washingtono valdžia jau ga
ivus steigti 
Rockfordo.
i paskelbė,

V A - 'visu žemes
sutalpinlj 

mokinimui karei- 
valdžiai atsieis jiuo

girtybes 
įvyktų moterų 

tarpe visoj musų kolonijoj nie
kados, ir kad susiorganizavusios 
blaivai mąstančios merginos ir 
moteris lavintų savo tamsesnes

uzmusęs 
džio 5— 
teismas Benton, Ill. Teismas 
pripažino M. Ambrulevičių kal
tu ir Grand Jury priteisė jam 
14 metų kalėjimo. M. Ambru- 
levičius kentėjo nekaltai kalė
jime Benton, 111. 6 savaites lai
ko. M. Ambrulevičiaus brolio ir 
jo draugų pasidarbavimu jis 
tapo paliuosuotas iš kalėjimo po 
didele bondsa iki kitam teismui. 
Už M. Ambrulevičių užstatė 
bondsą jo advokatas. Žinoma, 
sprendžiant pagal pirmą bylą, 
advokatas tikėjosi, kad po ant
rai bylai M. Ambr. 
įėjimo liuesas, lodei

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 kasdieni), nedaliomis ir va
karais.

Mich. ąpielinkėje ir apsižiūrė
jęs nusipirkau žemės šmotelį.

Pasistengiau susipažinti su 
čionykščiais lietuviais, kurių 
čia nemažai gyvena.

Man ašaros byra pa mąsčius 
apie tuos lietuvius, kurie gyve
na miestuose ir užkalę kiek pi
nigų dedia juos į bankus, o fia

la rp tų pačių kapitalistų če- 
batlaižių randasi vienas, kuris 
keletą melų atgal turėjo banki
nę kontora, ir bankrutydamas

kuri su visom savo narėm tuno 
po kunigišku skvernu. Tarpe 
davatkų Sąjm.gos narių kas 
kart įvyksta visokių triksų. 
Kariais padoriai veikiančių pir- 
me
nares negauna ramumo viešuo
se susirinkimuose, ačiū po baž
nyčia “išmokytų” davatkinių są
jungininkių “darbštumui.”

Moteriški kunigų armijos ka
reiviai ir šiaip dažnai atsižymi 
pa v. birželio 21 d. tos neva or 
ganizacijos narė O. L. vjo į dar

Windsor Ontario No. 2 Ro
yal Bank Buildinge atsibuvo lie
tuvių mitingas pas daktarą D. 
Chapų. Susirinkimo tikslas 
toks: visi lietuviai turi prigulei

lagerių stotį prie 
Vietiniai laikraščiai 
kad su 250 namų ii 
plotu, kur manoma 
40.000 vyrų 
viavimo
$3.000.000 iki $5.000.000. Ma
noma, kad tam visam surengi
mui greitų laiku valdžia sumo
bilizuos ap$' 2.000 iki 3.000 dar
bininkų.

Dabar vietos biznieriai ple

litiškus persekiojimus prisiglau
do “didžioje už -didjūrės respub
likoje.” Dabar, išrodo, priešin
gas begis: iš Suvienytų Valstijų 
“politiškieji” turės “bėgti” į 
“didžiąją už did jūrės respubli- 

į rusų respubliką, 
arsėjusj senoji cies 
a, persikėlė dabar 
ml Amerikos.

Naujienų num. 3 buvo rašyta 
kad gegužes 1 dieną, 1915 m 
tapo užmuštas lietuvis S. Dab 
kevičius. Nuo to laiko iki ; 
dienai gruodžio 1916 m. nebu

dinėdamas iš statistikos, kokį 
milžinišką pelną semia Ameri
kos kapitalistai iš Europos ka
rės ir klausė publikos, ar aišku 
tatai, kodėl Suvienytų Valstijų 
kapitalistai taip trokšta karės.

Pabaigoj savo kalbos dg. A. 
Germer sako r/‘Tiktai dėlei ka-

žmoniją prie išsiliuosavimo iš 
globos žmonių skriaudėjų ir ati
darančią vartus į laimę visos 
žmonijos.

Geistina

kad M. A. paliuosuojamas nuo 
kalėjimo bausmės. Taipgi ir 
Grand Jury tą patį užreiškė. 
Todėl M. Ąmbrulcvičius, kaipo 
nekaltas, tapo paliuošųotas. M. 
A. byloj daug pasidarbavo šie 
žmonės: K. Drauginis ir W. 
Peprl, — daug padėjo triūso ir 
energijos gelbėdami vedimą

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

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

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
1323 S. Halsted SI

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Nors aš esu labai užimtas (laidaras del mano didelės 
praktikos, aš noriu kiekvieną ^sergantį vyrą ir 
kviesti j savo ofisą ir aš suteiksiu jiems savo 
nuomonę. J t 
s t ei) ėsi I, kaip 
s) o s e. Jus v ė

isi kalba angliškai. Jeigu jų« ne
kuria kalba angliškai. Jums bus

5038, Justine st., Stanley Stack, 
Kcbble, Chicago fireman, 758 So. 
avė. ; p-le Lillian Kolar, 1508 W, 
p-ni Drabich, 1153 Webster ave.

Thielen, 3746 N. Paulina st

valdystes sistema, — sistema 
kūdikiškos, autokratiškos dikta
tūros. •>

Rusijoje panaikinta pa sportų 
sistema, o Amerikoj kai]) tik ji 
įvedama (registracijos korte-

kaip caro naluskos retrograde 
šventindami laimino kareivius 
besirengiančius į karės lauką, 
jau senas atsitikimas. Tai mov-• f

X-IIAY ir kitokios geriausios ėlektrikos mašinos, del 
pažinimo ir gydymo ligos yra po mano priežiūra. Pilnas 
peržiūrėjimas ir teisingas pažinimas ligos tankiai atranda 
ligas nepatėinylas kitų daktarų. Daug sergančių vyrų ir 
moterų mano, kad del jų nėra išsigydymo. Aš noriu turėt 
progą gydyti tam tikras ligas.

Ar jus jaučiatės nuvargęs, nuilsęs, nusiminęs, stoką 
ambicijos? Ar jus turite skausmus viduriuose, galvos 
skaudėjimą, sąnarių drebėjimą, galvos svaigimą, širdies 
plakimą, nerviškumą, užkietėjimą vidurių, skausmus nu
garoje, reumatizmą, raudonąją gyslą, užnuodijimą kraujo,

Nesirūpinki le. Ateikite
Pasitarimai dykai.

Priėmimo valandos: 9
Nedėldieniais nuo 9

garsėjo Beilio byla. Dabar A- 
merika “garsinas” Mooney byla. 
Senojoj Rusijoj peržydėjo ky
šių davimas ii’ valdiškų pinigų 
vogimas. ' Amerika toli pasili
kus tokiais atsineŠimais link 
Rusijos. Nėra reikalo perkrati
nėt visus senuosius rusų val-

no nors kito protu. Dalis mo
terų ir merginų susispietę į 
LSS. 179 kp. Tos susipratę ir 
skaito knygas bei laikraščius.

Gaila tų moterų, kurios visus 
kilusius namuose nesusiprati
mus bėga išrišti į

Drauge

Bet gruodžio 5 dieną 
gimines patraukė teis- 
Ambrulevičių, buk jis 
S. Dabkcvičių. Gruo- 

6 dieną 1916 m. buvo

nekuriose valstijose, — visko 
visvien neišrokuos>i...

Greit Suvienytos Valsti jos pas 
save. įves Sibirą, Sachaliną, ka
torgą, išsiuntimą, 102-rą ir 129 
skyrių.

Birželio 14 du čia lankėsi P. 
Bačiunas su krutančiais pavei
kslais. Publikos prisirinko 
pilnutėlė didžiulė Mendelsohn 
svetainė, ir nekantriai laukė 

Bet šį kartą nieko į- 
rock f or< I i ečia m s nepa- 
Račiunas iš savo kru- 

pa veikslų. Rodymas 
caro batiuškos popai

les, laikas ir jums gyvenu savo 
protu; gana tikėt darbininkų iš
naudotojams. Skaitykite gerus 
laikraščius ir knygas, o apšvie- 
ta suteiks laimę jūsų šeimynose.

Onutė.

Apačioje yra vardai iS^ydytų 
kalbate anglškai, pasiimkite su 
malonu priduoti jums drąsos.

Carl Stroh, 4841 Ashland Ave 
master mechanic, 2231 Pauls ave 
Kostner ave. ; p-nas Emile John, 
17tb st.; p-nas J. Hanus, 5001 I 
p-lč Me Quade, 518 So. Marshfield

1900
Iff. KASPAR 

prezidentas
DTTO KASPAR 

vice-prezidentas
WILLIAM GETTING 

prez. Getting Bros 
CHARLES KRUPKA 

vice-prezidentas
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

Bloga yra, kuomet norintieji 
pirkt farmas duodasi išnaudot 
visokiems agentams. Patariu 
Naujienų skaitytojams patiems 
apsirinki ir pirktis farmas.

Nuvažiavęs pavaikščiojau a- 
uie dvi savaites laiko Irons,

ligonių, kurie ' 
savim draugą,

; p-lė Biehly
; p-nas Geo. 
4347 Lincoln 
. Honore st.

ave. ; p-lč Vera

Ambrule- 
29 d. ge- 
28 dieną, 

byla, kuri 
sėsi iki 29 dienai 11 valandai 
ikties. Be abiejų pusių ad- 
>katu teismo kambarin nrisi-

dyta, kad į dirbtuvę 
vos užėjo keturpėsčia 
dama savo veidą.

Franklin 0. Carter M. D.
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės Specialistas

120 South State Street, Chicago, 111
‘“Iškaba besisukanti šviesa.” 20 METŲ ANT STATE GATVfcS
VALANDOS ----------------------

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRĖDALŲ 

Musų sistema ir ypatiškas mokinimas pa
darys jus žinovu j trumpą laiką.

Mes turime didžiausius ir geriausius kirpi- 
mo-designing ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksime praktišką patyrimą kuomet jus ino 
kysites.

Elektra varomos masinos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti 
tyti musų mokyklą bile laiku — dieną ir 
karais ir gauti speciališkai pigią kainą.

Patrenos" daromos/pagal Jūsų mierą — 
stailes arba dydžio, iš bile madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Perdėtinis 

118 N. La Šalie gatvė, Kambarys 416-417 
prieš City Hali

rių, sudėtų nesusipratusiais 
darbininkais.

Protaujantiems žmonėms ai
šku, Ičokiu budu kapitalistai su
krauna sau milionus iš darbi
ninkų prakaito.

• Stepo Vaikas.

sija, — tamsi, neišauklėta, alsi 
likus, — tapo viešpatystė žnfo 
nių, Amerika, — kultūriška, ei

taagln|e ir tikroje Bankoje. .28 metas teisingai vedamoje Bankoje. 
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (tlearing House) deposit^ 

ir taupymo padėjimų.

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

pirklys
H. E. GTTE 

vice-prez. Nat. Citv Bank 
GEG. C. WILCE

Ice Co, vice-prez. T. Wilce Co 
JOZEF S1KYTA 

kasierhis.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

Km man* išgelbėjo nuo varginančių ligų? 
Salutaras Bitteris. Ai per praeitu* 4 metus 
buvau vos tik gyva. Ai kentėjau nuo nevi- 
rinimo pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gurgimas vidurių. Diag- 

u liai suimdavo po krutinę, šonuose ir strėnoMk 
Niekur ai negavau pagelbos del savo sveikatos, 

n Bet kada ai pradėjau reikalauti Salutaras Bit- 
teris ir Salutaras, Regulaatris, d«l moterų, 

j pradėjau gerai jaustiem, gerai valgyti ir dirbt, 
□F pasidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius a* 

savo paveikslą nebegaliu pažint ir palikau 
laiminga naudodama Salutaras Bitteria. Mįd- 
na $1.00. Galima gauti geresniuoss salixUMM$- 
se ir aptiekose, o kur negali gaut, krsipkii D

SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION 
toli* nuo v boki jį Mognmj.

’ P. J. BALTRENA8, PROF.

Tel. Canal 6417 Chicago, IO.

energiją, tą pafj linksmumą, tą 
..v, t . - -- . - 'lls žięole. k;id jus norrhil but?

Mano moksliškos uetodos padidina kraujo cirkuliaciją, sustiprina muskulus, nušviečia akis, padaro elastiškus žingsnius, priduoda 
spėkos protui ir kiniui, kuriais gali didžiuoties. Mclodos paremtos ant patyrimo ir mokslo gali tik tą padaryti.

Nežiūrint kas atsisakė jus gydyti, aš užkviečiu jus ateiti ii 
sėkmės 'teisingu gydymu.

Darodymas Gydymo yra Kurio Jus Reikalaujate.
tai jus žinosite, kad aš tai padariau.

sutrukimą skuros, spuogus, rudas pletmas, žaizdas, išhė 
rimą, subrinkusias gyslas,' sutrukimą, išblyškimą, mažčji 
mą svaros, slogas, kraujo bėgimą, skausmą krutinėję, akių 
ausų, nosies ir gerkles ligas, arba kitokią užsisenejusią, ii

Kreivos Akys Išgydoma 
Užtikrjnančiai. 

Šis žmogus buvo kreivomis akimis per dvidešimts/ penkis metus. Jojo akis išgydė
vienu atsilankymu Dr. Carterio metodą.

Be chloroforinos

D R. H AIR
Specialistas ir Jo Vėliausios Europiškos' Metodos

Jei kiti negali išgydyti, ateikit* PM 
mane. Mano prietaisai, Radio-Scope Ra*- 
gi-X ir pilno įrengimo Bacteriologilka la
boratorija ir Kraujo Egaaminacija ati
dengia man jūsų tikrą ligą ir jei ai ap- 
• iimsiu gydyti jųsų ligą, jųsų sveikata ir 
spėka bus Jums sugrąžinta. Ateikit paa 
tikrą specialistą ir ne prie imituotoje, 
Tikras specialistas neklaus jus, kur jum* 
skauda ir kokią jus ligą turite, bet ji* 
jums pasakys pats, po apžiūrėjimo.

Dr. C. H. HAIR
Mentor Bldg.

Paimk elevatorį. Kambarys 122 
Prieš North American Cafe.

39 S. State St. St. Kampas Monroe 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka
re. Nedeliomis nuo 10 ryto iki 
1 vai. po pietų. , '

prie vienos geros draugystes, 
šiandie uždedamos. Kuris pri
gulės prie musų draugystes, jo 
pirma priedermė bus stengties 
kaip galint, kad pastalyti tikra 
lietuviška namų Kanadoj ar 
Detroite, lokį, kokį lietuviai turi 
Philadelpbijoj, Pa. Visi prita
rė tam tikslui. Tada daktaras 
Chapas pasakė karštų prakalbų, 
kuri visiems paliko. .Jis darodi- 
nėjo, kad lietuviai, gyvenantįs 
Detroite ir ąpielinkėje, sudėję 
po vienų dolerį lengvai gali pa
sistatyt sau locnų namų ir ne
bereikėtų mums tušo lies po 
svetinius kampus su savo susi
rinkimais.

Paskui kalbėjo ponas M. 
Čiurlionis iš Detroit, Mich. La-

Dr. Layton
14. S. HALSTED ST., AKU M ADISON, CHICAGO, ILL

L PIRK SAU visas Plumbavojimui reik- 
■ menis tiesiai už “vvholc'file” kainas 
k Mes parduosime visiems.

į Levinthal Plumbing Suppiy Co.(
b 1637 W. Division St., Chicago, 
B Corner Marshfield Ave.
F Kalbama lietuviškai.

dima patemyti du melai 
Kiek svarbesnes progra

mų dalįs, tai keli paveikslėliai
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Interna

Lenino pienas
Redakcijos Straipsniai

Taika artinasi

nio

prirengs 
paragins

Darbininkų klesa yra tar
ptautinės vienybės idėjos

d visi 
banko 
<s yra

(Hertmanavičiaus straipsnis)
Del straipsnio “Apie 

“Vilkus ir Avis.”

dvidc* 
“krikščiony- 
žmonių pra- 
prieinonėmis

užsiimti
sužinot ir su- 

stovi, o po 
privalome

rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus
Redakcija pasilaiko visas tei* 

etlnkami spaudai raštai naikina* 
bėgiu dvieju savaičių autorius pareikalauja

NAUJIENOS
Lithumim Daily News

kas yra mano žinioj 
visuomenėj, 
i. Olszewski o

yra Darbininkų, 
(tarytum, -bernai ne 

Valstiečių

na. Aus t rijos-katalikų kunigai 
laimina savo šalies kareivius*

( Karė neteko prasmės.
Didelis talkininkų ofensy- 

■vas (užpuolimas) vakari
niame fronte pasibaigė, ne
atsiekęs tikslo; Vokiečiai 
tapo nustumti keletą mylių 
atgal, bet ne sumušti; jų li
nija nesulaužyta.

Vokiečių submarinų kam
panija taip-pat neatsiekė 
savo tikslo. Pojurinės val
tis paskandina daug talkini
nkų laivų, bet jos nepajie- 
gia taip sutrukdyt komuni
kaciją jurose, kad Anglijai 
grasintų badas.

Tolimesnės kariaujančių
jų koalicijų pastangos neža
da nusprendžiamų laimėji
mų nė vienai pusei. Visiš
kos pergalės viltis išnyko ir 
’pas talkininkus ir centralėse 
^valstybėse.

0 tiktai tokia viltis galėtų 
jkvėpt energijos vienai ir an
trai pusei tęst karę “iki ga-

Tokios vilties veikiausia 
jau senai neturi kariaujan
čiųjų valstybių valdžios. Bet 
jos stengėsi palaikyti ją sa
vo žmonyse ir kareiviuose. 
Todėl, keletas mėnesių atgal, 
kada Vokietija pasiūlė tai
ką savo priešininkams, tai 
Iji kalbėjo pergalėtojos tonu. 
Todėl talkininkų valdžios, 
atmesdamos Vokietijos pa
siūlymą, atvirai grasino su-

Užsisakomoji kalnai
Chicago j e — per išnešiotojus 12 
Intu savaitėje. Pačiu siunčiant, 
bleaMoje metams 16.00, pusei me*

Del Lietuviu Darbininku c C

Tarybos.

Pirmas dalykas, 
valo žinoti ir aišku 
tas, kad pereitą rudenį, kada vi
si depozi toriai puolė vienu kar
tu atsiimt savo pinigų iš bim- 
ji (Sęka aj?t vn

“Tiesos” redakcija sako, 
kad tas naujas dalykas tu
ris but panašus į Paryžiaus 
Komuną (1871) m.). Bet kad 
galėjus spręsti apie tai, tai 
reikėtų turėt progos dar gi
liau pastudijuot ji. Iš to 
karšto >noro prisegt “komu
nizmo” vardą Lenino frakci
jai (mat, Makrsas parašė 
“Komunistų Manifestą”, 
Marksas gynė Paryžiaus 
Komuną!), kuri rodo ir pats 
'frakcijos lyderis ir jo pase
kėjai. “Tiesoje”, galima 
spėt, kad ir tas prilyginimas 
yra niekas daugiau, kaip 
skambaus “label’io” jieško- 
jimas.

Bet ne viskas yra marksi
zmas, kas skamba “marksiš-

pagal sumanytojų mintį Da
rbininkų Taryba turėtų su
sidėt ne iš pavienių žmonių, 
o iš įvairių darbininkiškų 
draugijų atstovų: nuo politi
škų organizacijų, nuo unijų, 
nuo pašelpinių draugijų, ap- 
Švietos draugijų, kliubų ir tt.

Šitokios Tarybos galėtų į,- 
sikurt kiekvienoje lietuvių 
apgyventoje kolonijoje. O 
tos vietinės Tarybos paskui 
turėtų įsteigt centrą, kuris 
veiktų, kaipo Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Tarybos 
komitetas.

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Taryba, kurią sumanė 
Chicagiečiai, nebus nauja 
partija arba draugija. Jos 
sumanytojai nori ne sutverti 
naują organizaciją sale kitų 
organizacijų, o tik suvienyti 
į daiktą jau esančiąsias or
ganizacijas.

Kaip jau buvo aiškinta,

kontroliuoja viena rųšis dar
bo žmonių, ūkininkų žemes 
—antrų rųšis darbo žmonių, 

' dvarų žemes—trečia.
Kiekviena tų rųšių, kaip 

matėme, yra susiorganiza
vus į tam tikras atstovų ta
rybas; o visos ..tos tarybos 
(Darbininkų, Bernų ir Val- 
stičių) sudaro centralinę va
ldžią.

Bet kadangi kiekveinos tų 
tarybų žinioje yra visai at
skira šalies ūkio šaka, tai ai
šku, kad jų susivienijimas 
tegali but įvykintas tiktai 
susitarimo (federacijos) pa
matais. Centralinė Taryba 
tuo budu yra daugiau pasi
tariamas,. negu diktuojantis 
organas.

Pilnai apvertinti šitą Le
nino pieną iš to trumpo ap
rašymo, kuris pasiekė Ame
riką, butų sunku. Bet jisai 
labai kvepia utopija. Atrodo, 
kad Leninas padarė kombi
naciją iš Bakunino ir sociali- 
stų-revoliucionierių pienų.

Leninas sako, kad Rusijo
je dar negalįs but betarpiu 
(tiesioginiu) tikslu socializ
mo tvarkos vykinimas. Bet 
tas dalykas, kurį jisai siūlo, 
jau yra — aišku — ne kapi
talizmas. Ne socializmas ir 
ne kapitalizmas, o kokia tai 
nauja visuomenės sistema, 
kurioje valdo “darbo žmo
nės”.

[tur, ne Cihcagoje, metams 15.00
įsei metų ..................  13.00
•ims mėnesiams................... $1.75
riem mėnesiam ................. $1.00
madoje, metams ........ $6.00
įropoję, metams ............. $7.00

snių) yra tas, kad dabar Ru
sijos proletariato uždavinys 
yra pastatyt senosios tvar
kos vietoje ne parlamentinę 
respubliką, o “Darbininkų 
Bernu ir Valstiečiu Atstovu V V V-
Tarybū respubliką visoj ša
lyj nuo apačios iki viršūnės.” 

Toliau seka: visos žemės 
nacionalizacija (paėmimas į 
šalies nuosavybę), pavedant

spausdinta iš Petrapilio 
“Tiesos” straipsnis antgal- 
viu “Lenino tezisai”. Tie te
zisai paduota tenai, deja, ne 
originalėje, o “sulietuvinto
je” formoje. Ir “sulietuvin
ti” jie taip gremėzdiškai, kad 
vietomis sunku ir suprast jų 
prasmė.

ir galės stoti į Tarybą.
Sumanytojai pasiūlė tris 

principus į Darbininkų Ta
rybos programą: tarptauti
nė darbininkų vienybė; tai
ka be aneksijų ir kontribu
cijų ir tuo pamatu, kad kiek
viena tauta turėtu teisės 
spręst apie save; laisva de
mokratinė Lietuva, šitiems 
principams, musų nuomone, 
pritars kiekviena progresy
vių darbininkų organizacija. 
Aplink juos galės susivienyt 
visi lietuviai darbininkai, 
kurie nėra savo klesos prie
šai.

Šioje pėtnyčioje visas tas 
sumanymas bus plačiai ap
svarstytas chicagiečių mass- 
mitinge (Meldažio svetainė
je). Susirinkimo rezultatai 
bus paskelbti spaudoje.

Patogiausis būdas su
tveri toki centro komitetą k, c
butų visų Tarybų atstovų 
suvažiavime.

Vadinasi, Darbininkų Ta
ryba nesistengs užimt vietą 
bent kurios gyvuojančios 
organizacijos. L. S. S. galės

(Del išspausdinto N-nų 149 
numeryj Tautiečio straipsnio 
“Apie Vilkus ir'Avis” gavome 
iš antrosios, užgautosios pusės 
<įu paaiškinimu, kuriems irgi 
duodame vietos. — Red.)

Ta konferencija 
pamatą taikai ir 
viso pasaulio darbininkus 
kovot už ją. Suvienyta dar
bininkų klesa prispirs diplo
matus taikyties arba išplėš iš 
jų rankų pasaulio politikos 
vadeles ir Įstatys ją Į naujas 
vėžes.

Ar valdžios nori, ar ne, c 
karė ligai nesitęs. Ir Suv 
Valstijoms vargiai teks pa
rodyt savo “didvyriškumą’ 
mušiu laukuose. Taip atro
do šioje valandoje.

D. L. D. taip-pat; Progresy- 
vis Moterų Susivienijimas ir 
minėtųjų organizacijų kuo
pos taip-pat; pašalpinės ir 
kitokios drauigjos taipgi gy
vuos ir veiks, kaip iki šiol.

Bet tos organizacijos vei
kia kiekviena savo srityje. 
Tuo-gi tarpu yra dalykų, 
kurie apeina kartu visus tų 
organizacijų narius ir kurie 
galėtų but atlikti visų tų or
ganizacijų spėkomis. Čia tai 
ir prasideda Tarybos veiki
mo dirva. Ji turi sujungt 
Į daiktą visų organizacijų 
spėkas, kad nuveikus dar
bus, kurie rupi joms visoms.

Kad geriau galėtumėte į- 
sivaisdint Darbininkų Tary
bos uždavinius, prisiminkite 
visuotiną seimą dabartinės 
karės pradžioje. Į tą seimą 
susirinko visokių lietuvių 
organizacijų atstovai apsva-

išeikvojo šimtus milionų do
lerių pinigų ir pražudė tūk
stančius žmonių gyvasčių 
Bet konskripcijos ji dar ik 
šiol neturi.

Kanados valdžia daug ka
rtų mėgino pravesti konskri
pcijos įstatymą, vienok žmo
nės visuomet taip protestuo-

Linksma labai girdei apie to
kį kiltą ir naudingą sumanymą, 
kaip organizavimą Amerikoj 
Lietuvių Darbininkų Tarybos. 
Tasai puikus Sumanymas, jei 
lik bus pradėtas vykinti, be abe
jo turės didelio pasisekimo. 
Jani pritars visi progresyviai 
žmonės darbininkai ne tik kai
rieji, bet ir kiek dešinesni.

Atėjo didelis laikas, kad visi 
darbo žmonės nuplėštų nuo savo 
akių uždangalą, kad blaiviau į 
dalykus pažiurėjus ir pamačius, 
kas musų draugai ir kas priešai, 
kame musų kelias į tikrąjį gyve
nimą, į laisvę ir išganymą, ir 
kas mums nuolatos pančius ka
la, kas šuntakiais vedžioja ir 
klaidina, kad tik darbininkus 
galėtų ilgiau ir geriau pasiver
gus laikyti ir išnaudoti.

Prie tų darbininkų klaidinto
jų priklauso ir kunigai. Tar
naudami galios turintiesiems jie 
be atlaidos skelbia darbo žmo
nėms klausyti visokių despotų, 
nesipriešinti išnaudojimui ir 
priespaudai, ir bedieviais vadi
na duos darbo žmones, kurie 
pradeda suprasti savo klesos 
reikalus ir stoja kovon už ge
resnį savo klesos žmonių padė
jimą.

Vienas Chicagos kunigas tre- 
dgal mane patį dagi 

išvadino 
bedieviu už tai 
įteigiamos draugijos 

įdėjau punktą, 
negali but tos

laikraščiuose 
riausiu 
naujai 
konslitueijon 
kad streiklaužiai 
draugijos nariais 
jo savo parapijonams aštrų 
graudenimą nepriklausyti ton 
draugi jon, o jei kas įstojęs, tuo
jau iš jos pasišalinti, dello kad 
ta draugija esanti bedieviška. 
Kas nepaklausysiąs, busiąs iš
brauktas iš parapijos!

Kristus skelbė meilę žmo
nėms, kunigai gi per arti 2 tuk
siančiu metų, vadindamies save 
Kristaus sekėjais, skelbė neapy
kantą ir kurstė vienus žmones 
prieš kitus, brolius prieš brolius, 
vaikus prieš tėvus ir tėvus prieš 
vaikus 
kokių vaisių pasaulis turi iš ku 
nigų skelbiamosios pei 
ši m t eimtmečių 
bes.” Milijonai 
gariškiausiomis
žudo kiti kitus ir kraujo jurose 
maudosi. O kunigai? Jie tas 
beprotiškas skerdynes tik laimi-

Patėmijau “Naujienose” il
goką straipsnį už vardytą “Apie 
Vilkus ir Avis”, paliečiantį tve
riamas korporacijas atėmimui 
iš rankų Trustee viso turto bu
vusio A. Olszewskio banko, ir 
padalinimo jo tarp depožitorių, 
ir negaliu suprast iš -ko auto
rius paminėto straipsnio taip 
tyčiojasi.

Kada dalykas eina apie arti 
$300,000.00 priklausančių 
2600 žmonių, daugiausia lietu
vių, tai ne pasityčiojimu, bet 
rimtu apsvarstymu viso klausi- 

privalome užsiimti. Visų 
pirm privalome 
prast, kaip dalykai 
to apsvarstyti, ką 
daryt, kad visiems butų geriau. 
'Los priežasties delei ir noriu čia 
nai visk 
paskelbt 
•buvusio 
depozitoriai suprasti!
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nukentėjusius nuo karės Lie 
tuvos gyventojus. Kodėl pa
našų seimą dabar negalėtų 
padaryt darbininkiškos or
ganizacijos, susivienijusios į 
Darbininkų Tarybą? Jisai 
butų Tarybų atstovų suva
žiavimu ir kartu išrištų eilę 
svarbių klausimų.

Kaip sakėme, Darbininkų 
Taryba turi tverties iš darbi
ninkiškų organizacijų atsto
vų. Bet kurios organizaci
jos yra darbininkiškos, o ku
rios ne? Aišku, kad apie tai 
nevisados galėsi patirt iš or
ganizacijos vardo arba kons
titucijos.

Taigi ehieagiečiai siūlo ši
tokį būdą: steigiant Darbi
ninkų Tarybą, reikia išanks- 
to nustatyt tam tikrus prin
cipus, kurių ji turėtų laiky- 
ties; kurios organizacijos

triuškinti ją ir sudraskyti 
Austriją ir Turkiją.
, Dabar tokios kalbos jau 
butų negalimos. žmonės 

i netikėtų joms. Ir talkinin
kų notos, kuriose jie nese
nai atsakė j Rusijos valdžios 
(užklausimą apie taikos sąly
gas, skambėjo jau daug tai
kiau.

i Bet pergalės viltis kariau
jančiosiose šalyse tolyn vis 
labiau nyksta. Kada talkini
nkai rašė savo atsakymus 
Rusijos valdžiai, ofensyvas 
vakarų fronte dar buvo pil
noje spėkoje; submarinų ka
mpanijos rezultatai dar bu
vo mažai tepaaiškėję. Nuo 
Jo laiko iki dabar karės sto
vis ir ant sausžemio ir juro
se pasidarė daug aiškesnis, 

i Jisai rodo, kad didelių per
mainų ateityje negalima la
ukti.

Tolimesnis karės tęsimas 
reiškia Europai tik didinimą 
'aukų, augimą skurdo, irimą 
finansų ir pramonijos — be 
jokios vilties gauti kada- 
nors už tai atlyginimą. Kam- 
gi tad kariaut?

1 ' Kad sugriovus Vokietijos 
autokratiją? Bet kaip ją su
griauti, koliai Vokietijos ar
mijos nesumuštos?

Karės beprasmingumas 
tolyn turi daryt ją vis la
biau nepakenčiama žmo
nėms. Taikos troškimas tu
ri eiti vis didyn visose šaly
se. Ir jisai eina didyn — tik 
(kaip jį įvykinti?
i Valdžios žino, kad tęsti 
karę toliaus yra ne tiktai 
bergždžia, bet ir pavojinga. 
Bet jos neįstengia padaryti 
taiką.

i Kada nėra pergalėtojų ir 
pergalėtųjų, tai taika negali 
but padaryta kitokiomis są
lygomis, kaip tomis, kurias 
paskelbė revoliucinė Rusijos 
demokratija. Bet valdžios 
tokių sąlygų negali, nedrįsta 
siūlyti savo priešininkams.

Tokioms sąlygoms, kurios 
neduoda kariaujančiajai va
lstybei jokio pelno — nė pa
vidale aneksijų, nė pavidale 
kontribucijų —, priešinasi 
viešpataujančiosios klesos. 
Nes taika, padaryta tokio
mis sąlygomis, nepateisintų 
jų politikos, kuri įvėlė pasau
lį į šitą baisią karę.
; Tik dėlto žmonės pritarė 
.karei, kad viešpataujančio
sios klesos mokėjo užžavėti 
juos savo imperialistiniais 

i idealais. Tik prižadėdamos 
jiems savo šalies galios padi
dinimą, tik prižadėdami 
jiems savo “tautinės idėjos” 
praplatinimą pasaulyje, nau
jų dirvų įgijimą savo pra- 
monijai ir pirklybai, — vieš
pataujančiosios klesos suge
bėjo žmones įkinkyt į karės 
dievaičio vežimą. Bet kuo
met tie prižadai paliks neiš
pildyti, tai žmonės pamatys, 
kad jie tapo apgauti ir su- 
rkils prieš savo valdonus.
i To bijosi viešpataujančio
sios klesos ir todėl jos neduo
da savo valdžioms pasiūlyti 
Taiką be aneksijų ir kontri
bucijų. To bijosi, žinoma, 
pačios valdžios ir jos nedrįs
ta išsižadėti imperialistinių 
tikslų.

Kad taika įvyktų, reikia, 
ikad žmonės priverstų val
džias priimti demokratijos 
sąlygas — priimti arba trau- 
kties iš kelio.

i Kelias prie taikos yra ko
vos kelias. Šitai kovai rei
kia sutarimo ir organizaci
jos. ” Vieną ir antrą dalyką 
gali suteikti darbininkų kle-

Skaitytoju Balsai
Už išreikštas šiame skyriuje 

nuomones Redakcija 
neatsako.

vo tą dalyką atidėt toliau.
Dabar tečiaus Kanados 

valdžia užsispyrė būtinai i- 
vest konskripciją. Ar šį ka
rtą jai pavyks geriau, neži
nia. Bet žmonių pasiprieši
nimas jai yra labai didelis.

Koks yra kanadiečių upas, 
galima spręsti iš tų protes
to mitingų, kuriuos jie ren
gia, ir išjų kalbų, kurias lai- 
koiaStinguose konskripcijos 
apneša i. Viename tokiu mi- 
tingų, pavyzdžiui, buvusis 
parlamento narys Lavergne 
iššaukė entuziastiškus pub
likos aplodismentus, kuomet 
užreiškė:.

“Jeigu valdžia praves tą 
prakeiktą įstatymą, ir jeigu 
jus turite drąsos, jeigu jus 
dar tebesate anūkai tu žmo- c

nių, kurie atkariavo šią šalį 
nuo irokezų (indijonų), ku
rie ėjo ant ešafoto su šauk
smais “Lai gyvuoja laisvė”, 
“Lai gyvuoja nepriklauso
mybė”, kurie savo francu- 
zišku ir katalikišku krauju 
įrašė į istoriją tokius lapus, 
kokių nėra įrašius jokia ki
ta tauta, — tai jus turite pri
siekti neklausyti.”

Kanadiečiai žiuri į priver
stiną kareiviavimą, kaip į 
vergiją, ir jie visomis jiego- 
mis kovoja prieš jį.

O Suv. Valstijos? Už ko
kio mėnesio laiko po karės 
paskelbimo jau mes turėjo
me konskripciją. Dar už 
mėnesio laiko įvyko regist
racija. Ir neužilgo prasidės 
priverstinas kareivių ėmi
mas.

Suv. Valstijos yra respub
lika, kurioje “žmonės patįs 
valdosi”, kuomet Kanada y- 
ra monarchijos dalis.

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

12 cents. By mail one year, M.06; 
six months, $3.50.

Outside Chicafo, by mall, one
year......... . ..................... $3.00

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

European countries, 1 year .. $7.00

jos kutalikų-kareivių; Anglijos 
kunigai laimina savuosius, kad 
jie daugiau išskerstų vokiečių ir 
turkų; Vokiečių kunigai laimi
na vėl savuosius, kad jie dau
giau išskerstų anglų, fraucuzų, 
belgų, rusų; ir tt. Dagi mūsiš
kių Vyčių vadai, savo kunigų 
diktuojami, kreipiasi į Ameri
kos vyresnybę, siūlydami jai 
musų jaunuolius vyčius, kad 
teiktųsi priimti juos į pasaulio 
s tok j ardus pasiskersti.

Tat laikas, didžiausias laikas 
darbo žmonėms susiprasti, pa
matyti visus tuos vilkus avies 
kailyje ir nusisukti nuo jų. Rei
kia jungti dųaiktan visas savo 
jiegas kovai prieš visus pasau
lio despotus ir jų talkininkus, 
darbo žmonių pardavėjus ir en
gėjus. Viso pasaulio darbinin
kai vienijasi, ir lietuviai neturi 
nuo to judėjimo atsilikti.

Dabar ypatingai svarbus mo
mentas, — momentas, kur turi 
but išrištas ir Lietuvos likimas. 
Ir Lietuvos laime ar nelaime 
priklausys nuo lietuvių darbo 
žmonių susipratimo, nuo jų 
jiegų. 'kūrime tat rupinties, 
kad mūsiškiai kapitalo ir vieš
pačių tarnautojai kunigai nepa- 
sigautų ant savo meškeres, va
dinamos “katalikų darbininkų 
sąjunga”, lietuvių darbininkų 
minių savo juodiesiems tiks
lams atsiekti.

Lietuvių progresyvioji darbo 
žmonių visuomene, trokštanti 
matyli laimingą, laisvą, demo
kratinę Lietuvą turi dabar visas 
savo spėkas jungti daiktan, kad 
tą laisvės judėjimą įmanomai 
rėmus ir pasistengus, kad juo
doji klerikalybė nepaimtų viršų 
ir savo letenose nepasiglemžtų 
viso lietuvių gyvenimo.

Sumanytoji Amerikos Lietu
vių Darbininkų Taryba, kuri su
trauktų daiktan visą pažangią
ją demokratinę lietuvių darbo 
žmonių visuomenę, bus ta pa
geidaujamoji musų spėka, kuri 
pasekmingai galės savo misiją 
pildyti.

Aš turiu dideles vilties, kad 
pirmas luo reikalu Chicagos lie
tuvių susirinkimas, kurs* šau
kiamas pėtnyčioj, birželio 29, 
Meldažio salėn, sugebės padėti 
tvirtus pamatus tinkamais prin
cipais busimai Amerikos Lietu
vių Darbininkų Tarybai.

Pirmas žaibas.

stovų Tarybų” priežiūrai; 
visų bankų suvienijimas’ į 
vieną nacionalį banką po 
“Darbininkų Atstovų” prie
žiūra; “Darbininkų Atstovų 
iTarybų” kontrolė ant pro
duktų dirbimo ir skirstymo ; 
pakeitimas s.-d. partijos pro
grams ir vardo (vietoje soci- 
al-demokratų pasivadint “so 
cialistų komunistų partija”).

i Lenino pieną daro painiu 
tas jo visokios rųšies “atsto
vų tarybų” vartojimas. 
Pas jį esama ketveriopų ar 
penkeriopų tarybų Darbini
nkų, Bernų ir Valstiečių At
stovų; Bernų ir Valstiečių 
Atstovų; Darbininkų Asto- 
vų; Bernų Atstovų, ir (tur
būt) Valstiečių Atstovų.

■ Vyriausioji taryba, turin
ti savo rankose visos šalies 
valdžią 
Bernų 
darbininkai!)

i Atstovų Taryba. Jai Leni
nas skiria, matoma, naciona- 
lio (respublikos) parlamen
to rolę. Dalykuose, kurie 
paliečia žemės ūkį, sprend
žiamoji galia priklauso Ber- 
nų ir Valstiečių Atstovų Ta
rybai. Pramoniją, cirku
liaciją ir finansus kontro
liuoja Darbininkų Atstovų 
Taryba; dvarų žemes kont
roliuoja Bernų Atstovų Ta
ryba.

Reikia pasakyt, kad šitoje 
komplikuotoje sistemoje yra 
daug drąsos. Ji faktiškai 
.visai prašalina nuo valdžios 
įburžuaziją. Visa politinė ir 
net ekonominė galia pereina 
į darbo žmonių rankas.

Toliaus, ji visai decentra
lizuoja valstybės galią (įdo
mu, kad partijos organizaci
jos klausimuose Leninas bu
vo visuomet aršiausias “cen- 
tralizatorius”!; bet decent
ralizuoja ją ne pagal terito-

* riales šalies dalis, o pagal ša- 
tiems principams pritars, tos * lies ūkio šakas: industriją,
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įprtfu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusčs, be to 
Askant platesnius tarpus tarp eiluči 
UN rankraščius taisyti ir trumpinti.

nešiotoja. Ir ji turi organi 
zaciją, kuri stato sau už tik 
slą vadovaut tarptautiniam ka<l Jie daugiau išskerstų itali 
veikime, — Internacionalą.

Taigi darbininkų klesa ir 
yra pašaukta padaryt galą 
karei.

Tarptautinė darbininkų 
vienybė ir organizacija ska
udžiai nukentėjo karės lai
ku. Bet dabar jau dalykai 
žymiai pasitaisė ir tolyn tai
sosi labiau. Liepos mėnesy
je Stockholme žada įvykt so
cialistų konferencija, kuri, 
reikia tikėties, atnaujins ry
šius tarp įvairių šalių darbi
ninkų ir atgaivins 
cionala.
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Didelis-Dideliausias

GeckM. Chernaucko Darže
Lyons, Illinois

Muzika Griušo

mas

vo rankas

Vienatine Lietuviška Krautuvė

Kas daryt?

yra

no

n imu rei c

veninio i

, laiko
Kuone

Žmogus susmunka = 
bet ir vėl išsitiesia

nuo čia
Ant u-

nes jie neau 
veltui: —

niaurumo 
užpiltos, 
linksma

dus juoką 
aiškiai ir 
Šaru kinas 
motas Sokratas 
dainas taip tarstelėjo. Kaip ten 
nebuvo, bet akutės išnyko, juo
kas nuguro ir sapnai stipriai sur
ėmę šarukiną nunešė jį toli, to
li į vietą, kur ne kiekvienas mėg-

kus
dainas po 
rukinas su 
pasigrožėti 
maloniai i

būviui. 1
pramonę
tų, bet darbininkai
tas netektų sau
darbininkas netekęs
turėtų kęsti badų. Maistas, tie
sa, butų pigus, bet kaip jį gavus? 
Taigi Suvienytoms Valstijoms 
buvo pastatytas klausimas: —

Todėl kad tur-
— nėra tei- 
Suvienytos

Ekonomija yra konkretiškus 
pamatas gerbūvio ir kultūros 
kaip pavienių ypatų arba drau
gijų

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.

žinomas. Iš 
>je ji nemalo

O Milda! 
atmerkė suglaustas 

psidairė po prieblandų 
Iš visur į jį sužiuro 

tai melsvos akutes,

žmoguje 
liškumo jiegų 

smalstumas

tijos išdirbystės; apart to Rusi 
ja aprūpintų Vokietiją javais; ii 
militario atžvilgio Rusija galėje 
būti labai naudinga pagelbinin 
kė karėje su Anglija,

Dalykams kitaip virtus, Vo 
ija sumanė atidaryt sau du 
Azijon kitu budu; ji suma

nė įsteigt tiesioginę liniją susi 
nešimų Berlino su Bagdadu ar
ba kitais

savo kompetitorių atvirame tur
guje, vartojo spėką savo didžiu
lio laivyno, kad palaikius turga
vietes savo rankose. Čia pradė
jo kilti k i virčiai tarp Vokietijos 
ir Anglijos už pirmenybę pasau
lio turgavietėse. Vokictij 
rėdoma plėtot savo ekonominę 
galę, turėjo rasti sau naujas tur
gavietes pardavimui savo išdir
binių, o taipgi jai buvo reikalin-

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

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

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

nesiųstų Angį i j 
kams ginklų,
reikmenų, be kurių Anglija neį
galėjo 
mažiau
Suv. Valstijos turi uždąryt 
porins, dirbtuves, kasyklas ir 
daugelį kitų įstaigų. Pavojus 
grėsė Suv. Valstijų ekonominiai Kapitalizmas 

pavojus nėra 
tai matyt, kad 

dabartinė draugija nėra užtekti
nai išsitobulinusi ir nėra pasie
kus tą laipsnį civilizacijos, kad 
prašalinus kares, kad suteikus

pavojinga ne tik 
kitoms tautoms 
kilimas 
sam 
silpnesniųjų tautų 
tą išvedimą 
nau pasakyt, kad 
priešai 
yra geradariai 
ga 1 i n gesnis kaimynas

kapitalistai kentė- 
kapitalis- 

ilimo pelno, o 
uždarbio

j imu. Bet po piet 
Šarukinas 

akis ir 
kam bar 
tai juosvos
ir jo ausyse ėmė skambėti skar- 

š. “Kvailys”, jam kas 
skaudžiai lyg ištarė, 
pamanė, kad tai gau- 

pro šalį skris-

tskirų tautų ir val- 
s arba tautos, ku

rių ekonominis stovis silpnas, y- 
ra verčiamos visas savo pajiegas 
pašvęsti vien tik įgijimui kasdie- 

ikmenų, o apie kitus gy- 
siekius nėra ką nei ma- 

Kartą tauta sudrutėjo iš 
kuomet

name 
ji tampa pavojinga sa- 

ilpnesniam kaimynui: —

ekonominio
pramonė ir vaisba žydi pil 
gražume
vo
perteklių nesuvartotas pajiegas 
ji vartojo, pavergimui savo kai
myno, arba kitais žodžiais su
kant, išplėsti savo rubežius.

Vokietijos ekonominis stovis 
yra kiekvienam 
dirbvstėie ir vai

psieiti; lai reiškia, nei 
nei daugiau kaip kad 

savo

tų patekti.
Jisai sapnavo, kad esąs keisto

ką pagal žino
jimą butų pa
lis jautė save 
katile sieros,

— ir ten veikiai 
beskaitydamas a- 
vargus, vargus ir 

, kurių jau nė 
Tokiu budu 
būdavo užlai-

k adau gi jos 
jos spėka kenktų liuo- 

ekonominiam išsivystymui 
Darydamas 

maiptol nema- 
Vok ietijos 

ba kitos tautos abelnai 
visai ne. Kuo 

tuo jis

Tokiu 
budu Vokietija ne tik atsidaro 
sau naujas turgavietes, bet ats
kiria Rusiją nuo jos talkininkų 
ir pastato Angliją keblan padėji
mam

Kitais žodžiais sakant, Vokie
tija dabar kariauja, kad gavus 
liuosą rinką pasaulio tUrga.vic- 
tėse, kas jai reikalinga tolimes
niam plėtojimui pramonės ir 
vaisbos. Jeigu vaisba ir pra
monė teikia pelną vien tik kapi
talistams, kodėl Vokietijos dar
bininkai ir socialistai guldė ir 
guldo savo galvas už jų išplėto
jimą? Kodėl karei kilus Vokie
tijos socialistai, kurie taikos 
laiku kovojo įširdę prieš kaizerį, 
tarytum, žemėn prasmego.

Vokiečiai nėra tamsuoliai. 
Kaip kapitalistas taip ir darbi
ninkas supranta, kad / gerbūvis, 
kad eknominis nupuolimas Vo
kietijos yra jo nupu 
gi. Nors kapitalistai

pelną, darbininkų 
geresnis ten, kur val

kūne visą
būvis yra
stijos ekonominis padėjimas y- 
ra dirutesnis^kur pramonė ir 
vaisba yra labiau išsivysčius;

erdve. Kas jausmai 
Tai nusivaikŠčiojim; 
užsilikusių
Kas yra smalstumas? lai yra 
paniekinimo vertas gyvuliškas 
gobšumas, kuris skandina dides
nę dalį žmonių į žvėrijos kara
lystę. Taigi buk lygsvaros, šal
tas ir ramus, nes toks yra Pro
tas. Ir tik vien Protas skiria 
žmogų nuo gyv 
augštyn Nei 

nei melsvos akutės jo 
nebekaitino, ir svarus

e Parduodu: geriausius
Columbijos Gramofo- -
nūs ir lietuviškus rekor- 
dus, Elgino lai k rod ė- 
liūs, Diamontus, auksi- ■ HS 

nius žiedus, auksines rašomas plunks- ■jnW|T 
nas, sidabrinius ir sidabruotus šauks- HimMĮJĮ 
tukus, peilius (Silver ware), geriausias 
britvas ir pustus, revolverius, gasinius, U 
gasolininius ir elektrikinius prosus, elektrikines lem
peles (flashlights) ir tt.

Užlaikau didžiausią pasirinkimą visokių lietuviš
kų knygų, atviručių, paveikslų, fremų. Gramofonai 
nuo $10 iki $350. Katalogą gramofonų ir rekordų 
siunčiu ant pareikalavimo dykai, širdingai kviečiu 

gerb. tautiečius kreip- 
ties pas ma n e, norint 
gauti gerą ir teisingą 
tavorą, —Kainos žemos.

Su guodone,
JUOZAPAS F. SUDRIK

3343 S. Halsted St. Tel. Drover 8167 Chicago, Ill

gyvenimam 
trumpiau, 

*g kuodau- 
ant stalo, to daugiau 
nukris ir po stalu, 

užklaustas už ką jis 
atsakys, kad dėlei ap- 

tiesų ir už savo 
Tą atsakymą 

- Jei vo- 
pasaulio 

— tai jų tikslas yra 
kitų; bet jeigu vo- 

tiesas

kia statyt klausimą: — Kas kal
tas? Ar kapitalistai, ar netobur 
lia draugija už auklėjimą ir pa
laikymą kapitalizmo?- - Ar jus 
kaltintume} piktžoles už. tai, kad 
jos auga ūkininko apleistoje dir-

Šarukinas mylėjo, ir da kaip 
filosofiją. Sokrato, ztristotelio 
Marko Aurelijaus, Emersono ii 
kitų garsiųjų mąstytojų i 
jis uoliai skaitė, kit-kart 
anie valgi užmiršdamas

Vokiečiai kariauja ne delei 
labo savo kapitalistų, bet delei 
savo tautos labo 
kaulų savo gyvastis 
Kiekvienas vokietis yra pasi
šventęs savo tėvynės delei au
kauti visą, ką jis gali, nežiūrint 
kokioj pasaulio dalyj 
Šnipų sistema, kaip gidr 
apsiaupusi visą pasaulį.
visas pasaulis kovoja prieš Vo
kietiją, idant prašalinus jo liuo- 
syfoei kilantį pavojų.

Už ką gi Suvienytos Valstijos 
kariauja? K< 
paskelbė karę 
tuoliai norėjo karės 
singas atsakymas.
Valstijos kariauja už laisvę eko
nomiško plėtojimos. Aš tą at
sakymą paimu ne iš prezidento 
Wilsono “notų ir spyčių’ 
iš dešiniosios spaudos 
Delei 
klausiu 
bei geidė iš Suv. Valstijų

Ar priverst šimtus tuksiančių 
žmonių badau! laike karės, o po 
karei susilaukt galima ekono
minio krizio, arba atvirai pasi
priešint Vokietijai ir kovot už 
savo liesas, kaipo savistovė tau-

Suv. Valstijos kariauja ne 
delei kokios nors klesos zlabo, 
bet delei gmivės Suvienytų Val
stijų, kaipo tautos. Esant ne
likusiam draugijiniam surėdy
mui, kapitalistai mažai leaukau- 
ja delei tautos, o užgriebia visą 
pelną. Ant darbininkų klesos 
guli sunkiausia kares našta, o jo 
pelnas yra neužvydėlinas. Ant
raip sakant, kapitalistai yra da
bartinės draugijos parazitai ir 
kaipo lokio, turėtų but prašalin
ti... Kadangi 
kaipo draugijos 
dar prašalinama

lygybę, laisvę ir gerbūvį; Idant 
užbaigus lai ant visuomet, rei-

nių apsakymus g 
vadinti pekla, 
sėdintį dideliame 
apie kurią jis taip daug žinojo: 
iš kur ji paeina, ką su ja žmonės 
dirba ir lt. Aplink ant sienų 
buvo išpaišyta neapsakoma dau
gybė painiausia 
oremų. Viena 
nas velnias, tikras dvynukas to, 
kurį žmones nupiešia^ prisimig- 
damas darbščiai kurstė ugnį ir 
stengėsi visokiais kitais budais 
n uka nky t i Ša ruki ną.

Bet pastarasis nieko sau ne
darė iš kipšo pastangų. Jo gal
voje pynėsi idėja lygsvaros, ir 
kuo daugiau kūnas kentė, tuo 
linksmesnis darėsi šarukinas. 
Atsisėdęs katile, lyg maudynėj, 
jisai tai rišo geometrijos, teore
mas, tai studijavo verdančią sie
rą, tai švilpinėjo linksmiausias 
bei gaiviausias pasaulio gaidas. 
Nes jo viduje buvo susiaudę visi 
filosofijos principai ir kančios 
pajautimams nebuvo ten vietos.

Bet, O Pikuliau! Štai vietoj 
vienos labai svarbios ir painios 
teoremos, ant sienos sužibo dvi 
akuti, kurios manė savo varsą 
tai į jausvą, lai į melsvą. Filo
sofija, , ramumas, lygsvara iš
smuko iš ša ruki no vidausjSr ji
sai pajuto 
Nei akutės 
dabrinis juokas jų nesuminkš 
lino, 
sojęs 
nustojo 
ir užsidėję 
sėdo pasilsėti

idant persitikrinus, tik reikia 
žvilgtefėt patin 
Bet kad! išreiškus tą 
aš noriu primint, j c 
giau yra 
trupinių 
Vokietis, 
kariauja, 
gynimo savo 
tautos gyvastį 
galima aiškint šiaip: 
kiečiai nori užgriebti 
turgavietes 
užpuolimas 
kiečiai pasisavino sau 
linkui pasaulio turgaviečių, lai 
jie kariauja delei jų apgynimo.

Reiškia — lazda turi du galu. 
Vokiečiai taipgi labai daug kal
ba apie savo užuojautą linkui 
pavergtųjų tautų; taigi jie sten
giasi sukelt vienus Belgijos gy
ventojus prieš kitus, idant pasi
naudojant jų nesutikimais, už
griebi jų šalį.

Geraširdžiai vokiečiai net su
teikė savy valdą Rusijos len
kams, bet apie lenkus gyvenan
čius po priespaudia Austrijos ir 
Vokietijos nei kalbos nėra. Vo
kiečiai užjaučia lietuvius irgi, 
štai kokią naujieną padouda 
“The Associated Press” iš Ko- 
penhageno, Danijos, birželio 5 
d., 1917 m.: “Mieste Essen at
silaikė susirinkimas Rlieinisch- 
Westphalian skyriaus naujai 
sutverto neprigulmingo taikos 
komiteto. Tarp kito ko buvo 
svarstoma užgriebimas Lietuvos 
ir Kuršo ir jų kolonizacija 
2,000,000 vokiškai kalbančių 
rusų”...

Tai tokią dovaną vokiečiai 
galės suteikt lietuviams. Gali
ma butų daug pavyzdžių privesi 
prirodymui, kad Vokietijos mei
lė linkui pa vergtų j ų tautų nėra 
taip karšia, kaip jie skelbia.

Vokietija nekariauja paliuo- 
savimui pavergtųjų tautų, bet 
išplatinimui savo vaisbos ir pra
monės, užgriebimui pasaulio 
turgaviečių, išplėtimui “ vokie
čių kultūros” — taigi vokiėčiai 
kariauja ne paliuosavimui pa-

i

Vėl aušo diena 
Pranyko migla. 
Pabūgo šeškai — 
Nebstaug’ apuokai. 
Vėl ramu, gražu 
Del tiesos paukščių

<ipšas, kipšiškai nusišyp- 
ititiesė sulenktą nugarą, 

lumplėmis ugnį pusti, 
pypkę, raibiai atsi- 

darbas pasi- 
Tai juosvos, tai melsvos 
ir sidabrinis juokas, Įbai

lino geriau neg 
riaušių saulių, 
no vis aitry n ii 
rubinas prai 
visų filosofų 
pasaulyje. J 
išklausytas, : 
jausdama^ a
tu s saulės spindulius, kurie lie
josi per langą ir dažė visą kam-r 
barį į auksinę varsą.

Atsikėlęs Šarukinas tris kart 
nusispjovė, ir neužilgo pasken
dę) geometrijos teoremose, 
chemijos formulose, literatūros 
bei filosofijos 
j uosvos, 
daugiau
pilni išminties žodžiai pildė jo 
sielą vieton skardaus sidabrinio 
juoko. Kažin ar ilgam?

Šarūnas.

Užėjo migla, 
Pranyko diena. 
Ir naktis akla, 
Baisumo pilna 
Apsiautė plačiai. 
Nutilo paukščiai. 
Apuokas baisus 
Kutena sparnus; 
Jau bando jis skrist 
Kraujo prisigeri. 
Iš urvų šeškai 
Išbėgo greitai 
Ir jieško aukos 
Praimti gyvos...

ir auri; tavo žodžiai ir mintįs 
yra perverti svarumu Visatos; 
tu esi lyg šviesa, rodanti žmoni
jai kelią iš purvynų ir tamsybių 
— bet žmonės yra silpnavaliai ir 
nuo tavo šviesos, nuo tavo tai
syklių labai tankiai nuklysta 
atgal į purvynus ir tamsumus. 
Kodėl? Žmogus dar neįsmuko 
iš gyvuliško stovio į žmogišką
jį, o gal ir niekados neįsmuks.

Buvo gražus sekmadienis. 
Saulaitė nei kepino, nei šaldė. 
Veja lis, lyg nematomas piemuo, 
varinėjo po dangaus mėlynę, bal
tus išpustus avinėlius-debesiu- 

traukė savo žavinančias 
medžio lapelius. Ša- 

pora draugų išėjo 
gamtos vaizdeliais ir 

įervirškinti visus tik 
gautus filosofijos ak

stinus apie rimtumą, lygsvarą ir 
sandorą Didžiosios Gamtos. 
Per kalnus ir daubas, aplieti tai 
saulutės spinduliais, tai žavinan
čia paūksmė miško, nešinosi Ša
rukinas su draugais gaiviai šne
kučiuodami. (Rimtumas jau 
ėmė retkarčiais klibuoti).

barzda Mahome-
> keturias rojaus 

gurijas-deives, kurios susėdusios 
aplink ąžuolą plačiašakį taipos- 
gi, kaip matės, studijavo filoso
fijas apie galingumą akies spin
dulių. Datraukti neaprašytinu 
gražumu prisistačiusio paveiks
lo, šarukinas su draugais pasi- 
šavo deivėms patarnauti savo 
silpnais protais (sudieu lygsva
ra) išrišime to svarbaus klausi
mo. Deivės meiliai suliko pri
imti jų pagelbą.

Ir prasidėjo filosofijos pražū
tis. Ar buvo šarukinui Visata? 
Ne tik tai juosvos, tai mels
vos akutės žibėjo ir pildė viską. 
Ar šlamėjo vėjai is? Ne — tik 
rausvos lupukės skleidė juoką 
sidabrinį po skardų-skainbutį 
orą. Logika? Jos nebuvo — 
vien tik liejosi širdingų niekų 
žodžiai, be sąryšio, be svarumo. 
Pranyko visos idėjos apie tobu
lumą ir prakilnumą tylėjimo, 
kaip rytiniai ežero rukai pate
kėjus saulei, šarukinas buvo 
smagus ir užmiršo, ar bėra ant 
pasaulio grudžių pakasininių 
dainų, arba vargo ir kraujo, 
nelaimė ir bėda, žodžiu, jisai 
užmiršo visus barzduotų mąsty
tojų aurius ir persergėjančius 
žodžius, kad moters yra pagun
da tikram filososui. Vieton 
svarių ir išmintingų žodžių jis 
su pasigėrėjimu klausėsi roži
nių lupikių pliauškalų ir juoko 
sidabrinio; vieton žilų, raukšlė
tų užsidūmojusių filosofų jis 
tematė skaisčiai baltus veide
lius ir žydriai žibančias akutes. 
Rimtumas, lygsvara, dūmoji
mai, susivaldymas išnyko nebe- 
atgrįžtinai ir del šarukino jų lyg 
nei nebebuvo. Kaip žemai tu 
nupuoli, žmogau!

Bet iš kiekvienos duobes yra 
kelias laukan. Ir ant augščiau- 
sių bei stačiausių kalnų galima 
vėl užlipti, nežiūrint, kad ir da
ug kartų reiks nuriedėti žemyn.

Prieš pasineriant sapnų gu
mulam šarukinas apmąstė va
kare savo dienos darbus. Ryt- 
metyj jisai išmoko visą, kas lik
tai galima iš chemijos apie sie
rą, išrišo pasekmingai porą geo
metrijos teoremų, paskaitė

seni 
nebūk smalsius 

prie to, kas kutena tavo pilvą 
arba jausmus. Buk visados ra
mtis, kaip slėpiningos Visatos

gi Vokietija buvo pavojinga iš 
ekonominio ir militariško at
žvilgio savo silpnesniems kai
mynams, tai Anglijai pasisekė 
gauti sau pritarėjų. Tokiu,bu
du gimė sutartis tarp šių trijų 
Europos valstijų: Anglijos, 
Franci jos ir Rusijos.

Vokietija geidė labiau turėt 
Rusiją už draugą negu priešą:

įvežimams ir išvežimams. ’ 
. Anglija, būdama daug silpnes
nė ant sausžemio už Vokietiją, 
jieškojo sau talkininkų; kadan- šaulio, bet užgriebimui jo

Kokią poziciją darbininkai 
privalo užimt šioje karėje? Ka
dangi pagal dUbartinį draugijinį 
surėdymą darbininkai 
skriaudžiami, ar privalo jie pa
remi šią karę tautos labo delei, 
kad kapitalistai krautų sau tur
tą ? Kadangi sunkioji kūrės naš
ta išpuola darbininkų klesai, ar 
jie privalo klausyt dabartinės 
valdžios? Kode! jie.nesukįla ir 
nesutveria sau tinkamą valdžią? 
Bet ar galima tai atsiekt dubai^ 
tiniame laike? — tai yra irgi 
s va rb u s klausi m ;i s.

Gyvenimo pulsas parodo, kad 
laikas dar neatėjo. Didžiuma 
žmonių jei ir nėra nžsiganėditi^ 
dabartiniu surėdymu, bet jį ne* 
mia. šios šalies patriotonar 
aiškiai kalba už save. Žmonės, 
kurie mano priešingai Šių dienų

į dieviškąjį 
stovį. Taip sakė Šarukinui kaip 
senieji, taip jaunesnieji pasaulio 
gudročiai. Ir šarukinas tikėjo 
jiems, nes jaute savo gilumose, 
kad tai teisybė, ir stengėsi savo 
jausmus valdyti bei gyventi pa
gal filosofiškų taisyklių.

Šarukinas pakvietimą: — Pa
žink save — pakvietė.— Valdyk 
save,- kadangi pažinti savęs ne
sugebėjo. Na, ir valdė save ji
sai: visada stengdamas, kad bu
tų ramybė ir lygsvara tarp kra
štutinių savo jausmų ar minčių. 
Kaip tik niaurumo ar liūdnumo 
bangos imdavo siūbuoti po Ša
rukino krutinę — jisai sau švil
pdavo, arba pervieką prisimin
damas visus anekdotus nuo A- 
domo lyg Didžiosios 
kų kvatodavo. Ir 
bangos, lyg aliejaus 
nutildavo. Perdaug 
ant šio pasaulio šarukinui pa
sieki rydavo - jisai. pasiėmęs 
mandoliną užtraukdavo pačius 
graudžiausius pakasinų maršus 
— ir linksmybė pranykdavo, 
lyg lengvas vėjučio pūstelėji
mas. Jai tas negelbėdavo, tai 
jisai įsliuogdavo jaukiuose isto
rijos lapuose 
susmukdavo, 
pie kraują ii 
kraują įų žmonių 
žymės nebėra, 
šventoji lygsvara 
kyta, ir šarukinas gyveno, lyg 
senovės indų galvočiai. Užmirš
damas, kad žmogus yra vienati
nis gyvūnas, kurs gali skambiai 
juokauti — jisai nesijuokė; už
miršdamas, kad kitą kartą šir
dingi niekų žodžiai yra svares
ni už visas gudročių tėvemas — 
jisai kalbėdavo rimtai ir išmin
tingai. Tik vieną filosofų tai
syklę šarukinas nepildė: tai ne
gyveno bačkoj, kaip Diogenas, 
ir nemito riešutais su vandeniu.

O filosofija! Tu esi prakilni

tuksiantis karš- 
Kaitino, kaiti 
ai try n, lyg ša
šai! klies prie 

, kokie tik gyveno 
f o šauksmas nebuvo 
nes jisai pabudo, 
n t savo veido karš-

' ) * j j"5*-•‘v iJ * fM'i
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1756 inethis Petras III 
Įėjo į ponią 
laiku, kuomet 
su dvaru buvo išvažiavus iš Pe

Bet daleiskime, kad 
ja pralaimėtų šią karę 
butu pasekmės? 1)

už ką Fredrikas ketino 
c

i apdovanoti.
būdama išauklėta pro-
?1 i gijoje, nustebo, kilo

bit vo laiškas iš Rusijos, kuriame 
Brummeris kvietė ją su jos duk
terim Sofija Rusijos Imperato
riškai! Dvaran. '

mmo aud 
įgijimo su 

gerovė nega

dukterį, kaip gerbti ypatas, ku
rių rankose yra jos ateitis; k(id 
gerbūvis ir meilė jos busiančio 
vyro Petro III jai turi užimt pir
mą vietą; jos omenyj kad nesi- 
maišvt i valdžios reikalus ir

ego voznu ...
Iš to aišku, koks buvo padėji

mas jo moters Didžios Kunigai 
kštienės Katarinos.

kad ji prieštarauja.
Būdamas penkiolikos 

jis užreiške Katarinai, 
bus dau

tebebuvo prie tėvų. Jos motina 
visą laiką darbavos delei labo 
savo dukters. Tiktai 1744 me
tais, pasidėkuojant darbštumui 
Fredriko Didžiojo, kunigaikštie-

jos ciesorienės Elzbietos numy
lėtinio.

Kunigaikščiutę Sofija buvo 
priderančiai išauklėta. Sulau
kus 14 metų ji buvo apvažinėjus

kareivių tarpe. Jis tampa ka 
reiviu daug pirmiau negu vyru 
Kareiviu mankštiniinai, paruda
vimai, gyvenimas barakuose —

met Kristijonas 
tėvas įteikė jai 
liepė saugot, nes 
kas, kuomet ii

“NAUJI E, N 0 S”
1840 S Halsted St.........L. _  Chicago, Ill

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

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

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

Siųskite reikalavimus šiuo adresu:
“NAUJIENOS”

1840 So. Halsted St., Chicago, Ill.

Naujojį Lietuva”
Podolskaja, 15 Petrograd, Russia

mus
tus Major-Generolo Prūsijos ka
riuomenėj. Sulaukęs 37 metų 
v e d ė kunigaikščiutę Elz 
bietą iš Holstein-Gottore, jauną 
ją seserį Karolio-Augusto, Rusi

W. J. STANKŪNAS, v
3315 So. Halsted St., x Chicago, Ill 

Telefonas Yards 1546.

Kurie norite turėti paveikslus trečio, antro ir 
pirmo “Naujienų” metinių sukaktuvių apvaikš- 
Čiojimų, o taipgi Bulotų ir žemaitės pasitikimo 
vakaro (Chicagoj), ir žinomojo musų rašėjo — 
dramaturgo Br. Vargšo, kreipkitės antrašu:

Ar Prietariškasis Tikėjimas bei Tiky
ba Išganys Liaudį?
Prietariškojo Tikėjimo Atsiradimas. Jo 
Nekaltybė bei Kūdikystė.
Kunigijos ir Bažnyčios Atsiradimas.
Tikyba, Kunigai ii- jų Darbai Senųjų 
Amžių Bėgyje.
Tikyba, Popiežiai, Kunigai ir jų Darbai 
Vidurinių Amžių Bėgyje.
Tikyba. Kunigai ir jų Darbai Naujųjų 
Amžių Bėgyje.
Kad giliaus supratus tikėjimo paslap- 
patartina visiems įsigyti šią knygą.

' Kaina 50c.

didelę knygą ii 
galėtų ateiti lai 
butu labai na u

miertai lai įsaisKi 
nuo karto mums lenk 
Vokietijos apie streikus ir kitu 

ddžia

THE LITHUANIAN DAILY NEWS 
hiblished Daily except Sand iv b’

į Skaitykite ir platinkite vienintelį Rusuose lietuvių 
jį darbo žmonių laikraštį

apie- 
nepa- 

tėvu, Katarina butu

didžiosii
kariauja išvien prieš NoKieliją 
tai jotus pralaimėjus karę, vo 
kiečiai valdytų pasaulį ne; 
nei vienas nedrįstų pasipriešint 
Laimėjimai karės dar labiau su

ronas Povilas I žadėjo reformas 
ir palengvinimus savo pavaldi
niams, kuomet pajuto virvę ant 
savo kaklo, — ar jo priešai jam

gyvenimo bėgiau sudaro maža- v k-
ją dalį tautos, bet jie irgi nėra 
ganėtinai išauklėję savo dvasią, 
Idant išstovėjus gyvt-i 
ras. Permainos d ra u 
rėdymo ir

—Aš padirbau tvirtovę iš sto
ros popieros ant stalo. Ta pe
lė įsiveržė tvirtovėn ir suėdė du 
kareivių, padarytus iš tešlos. 
Taigi pagal kariškas tiesas ji tu
rėjo but pakarta.”

Laikas nuo laiko Petras II par 
sutraukdavo kareivius iš Hols- 
teinijos, paraduodavo su jais, 
lavindavo juos, kol, ci’esorieniai 
liepiant, jie būdavo išsiunčiami

patari eiti Karen
agituot už ją, nei pries ją. Kie
kvienas privalo mąstyti už save; 
aš noriu lik užklaust, ką darytų 
kiekvienas musų, užpuolus jį 
piktam žvėriui

Kiekvienas ži 
žiūrėt gerbti vin 
draugove 
tautos

Katarina jau buvo atgulus. Jis 
pasakojo jai apie savo meilužę 
Kurlandijos kunigaikščiutę, bet 
kuęnnet Katarina nudavė, jog ji 
miega, tai jis smogė jai kumš
čiu pašonėn, kad pabudinus.

Didis kunigaikštis Petras III 
mėgdavo medžiokles, taigi jis 
sumanė lavinti šunis. Per die
nas ir naktis jis mušdavo, cypin
davo juos; taipgi imi taisė šu
nims gulyklą savo kambariuo
se nuo ko oras būdavo pašvin
kęs, bet Katarina nedrįsdavo 
jam priešinties. Eidama pro 
kambarius Petro III, Katarina 
patėmijo didelę pelę pakartą. 
Ji pasišaukė didžju kunigaikštį 
ir užklausė, ką tai reiškia. Jis

Ar norite mokėti už siutą 
$18,50, $20, $22.50, $25, $35, $40.
arba augščiaus. Už tas kainas galite gauti siutus, 
padarytus pagal jųsų mierą ir per expertus kriau- 
čius. Todėl reikale nepamirškite mus.

BRIDGEPORT!) KRIAUČIAl
3310 So. Halsted St. Chicago, Ill.

A. J. ŽUKAUSKAS ir W. VALANTINE 
Savininkai.

kitokiu budu į draugijos ranka: 
patenka tas, kieno vertes jie ne
gali dar suprast ir todėl vietoji 
naudos, teikia jai blėdį. Tikro 
ji gerovė draugoves nėra formo 
je valdžios, bet įstatymuose 
kuriuos ji išleidžia. Kokis yri 
skirtumas įstatymuose i m peri 
nes valdžios ir kapitalistiškoj 
respublikos? Jų mieris yra vie

1) apžendint savo dukterį su 
Petru III; 2) prašalint grovą 
Bestužeevą, kuris išsivilkęs dar
bavos, kad suvienijus Rusiją, 
Austriją, Saksoniją, Holandiją 
ir Angliją — tris ketvirdalius 
Eu ropos 
Franci ją 
gausiai i

“Naująją Lietuvą”
/

Kiekvieno tikro darbo žmonių draugo pareiga— 
visomis jėgomis remti savąjį laikraštį.

Tiktai bendrai ir visas pajėgas įtempę mes galė
sime įveikti savo priešininkus. O laikraštis tam. tiks
lui—geriausias įrankis. Todėl, visi į darbą. Padė
kite, kuo galite! Kas raštais, kas pinigais, kas pata
rimais !

“Naujosios Lietuvos” kaina Amerikoje: 
Metams 9 rubliai; pusei metų 41/, rub.

Jos tėvas buvo kareivis: daly 
vavo karėse Ilolan 
joje ir Pomeranijoje; kovojo su 
šveicarais ir franeuzais. Ruda

me tų jis nešiojo epolie-

tojų, bet jau pervėlu. Žiauriau
sias iš visų mokytojų buvo fran- 
euzas Millet, kuris, sakoma, bu
vo gerinus tikęs “lavinimui ark
lių, o ne mokinimui kunigaikš
čių.” štai kaip jis elgdavos su 
savo mokiniu: neduodavo jam 
valgyt, priversdavo klupėt ant 
džiovintų žirnių ir taip panašiai. 
Tuo pačiu laiku jaunas kunigai
kštis buvo įpėdiniu Švedijos ir

dama pasimatyt su Petru III, ra
šydavo jam laiškus ir prašyda
vo, kad jis jai rašytų nors vieną 
ar du kart savaitėje. Katarina 
rašo savo memuaruose:

“Vieną rytmetį Didysis Kuni
gaikštis įbėgo mano kambarin 
užkaitęs, rėkdams: ‘Štai, žiūrėk! 
Ji rašo man laiškus keturiu la- <z

pų didžio ir non, kadkaš skaity
čiau, o labiausia, kad aš atsaki
nėčiau į jos klausimus. Aš vi
siškai neturiu laiko — aš jai 
taip ir parašysiu, o jeigu jinai 
reikalaus, lai aš ginčysiuos su 
ją iki žiemai!’ Čia aš jam pa
tariau, kad tai yra geriausias 
būdas, ir jis susiramino”...

Tai tokis buvo žmogus, ku
riam buvo lemta ateityje valdyt

jsimy- 
Teplov. Vasaros 
ciesorienė su vi-

įplinkybese a ugdą 
melagis, žiaurus 

girtuoklis ii 
Net būdamas

kė savo pačiai rankraštį, jo pa
ties rašytą ir liepė supažindyt 
Sofiją su jo turiniu.

Tai buvo sunkioji artilerija 
delei busiančio mūšio, kurį jis 
aiškiai perinate. Tame rankraš
tyje tilpo dogmos graikų religi

on; ūkuoji gerove bus ta, kuri 
įvyks keliu evoliucijos, kartais 
net ir su revoliucijos pagelba: 
- tokiu budu draugija atsiekia

Molina Petro iš I lolsteinijos 
buvo Petro I duktė. Ji mirė nuo 
džiovos porai mėnesių prabėgus 
nuo sūnaus gimimo mažame 
miestely j Kiel, I lolsleinijoje, 
1728 metais. Karolis Fredrikas,

Katarina gimė mieste Stettin, 
Pomeranijoj, gegužės 2 d., 1729 
metais
ką sako Vokietijos istorikus Lu- 
genheim:

“Jei Katarinos motina nebūtų 
buvus apielinkėse Stettin’o 1728 
metais ir jei ji butų nesimačiusi 
lankiai su jaunu kunigaikščiu, 
vos lik šešiolikos metų senumo, 
kuris tuomet gyveno tose 
linkėse su savo rustu ir 
kenčiamu 
negimus.’

Jas jaunas kunigaikštis ve 
linu buvo žinomas, kaipo Fred 
rikas Didis. Bet tas 
neapeina. Katarinos 
buvo kunigaikščiutę Joana Elž
bieta iš ITolsteinijos, o jos įstaty
miškas Jėvas — kunigaikštis 
Kristijonas Augustas iš Zerbst- 
Dornburg. Katrinos vardas pa
gal tėvus buvo Sofija Augusta 
Fredrika, kunigaikščiutę Au-

nemokėjo. Kuomet jis atvyko 
* h . \

Peterburgan’ ciesorienė Elžbieta 
buvo nustebinta jo nežinyste. 
Ji parūpino jam geriausius pro
fesorius 
mokslu
kuomet tokis brutas, kaip Brum
meris buvo ponu jo ir jo turto. 
Stahlin, vienas iš jo profesorių 
pasakojo, kad vieną dieną Bru
ni meris įnirtęs ir sugniaužęs 
kumštis artinos prie jauno ku
nigaikščio, o Petras III, persi
gandęs pusgyvis, šaukė sargus 
pagelbon.

Tokiose 
mas jis tapo 
ištvirkęs, bailus, 
didelis saumylis 
dar dešimties 
pasige'rt. Jo 
kas, bet labai 
ras III buvę)

<ad kaize- tai jo mokykla. Tokiu budu jis 
mt seniau persiima žemąja kareiviavimo 

, jo žiaurumą ir sunkeny- 
Sulaukęs 9 metų senumo, 

jau jis buvo unteroficierius; su 
šaudykle rankose jis stovi prie 
durų, kur jo tėvas duoda iškil
mingus pietus; ašaros bėga per 
Petro-*veidą, kuomet jis mato
puikius valgius nešant pro jo 
šalį. Dedant antrą eilę valgių 
ant stalo tėvas pasišaukė jį kam
barin, davė jam urėelą lieutcnan- 
te> ir paveljo sesti prie stalo.

Mirus jo tėvui, aplinkybės per
sikeičia. Tuomet pradeda jį

Viepia karta, kuomet ciesorie- 
c- c

nė Elzbieda valgė pietus tame 
kambaryje su vienu savo meilu
žiu, Petras III žingeidavo matyt 
kas tenai dedasi, taigi jis išgrę
žė skylę duryse. Negana dar 
lo - jis sušaukė visus savo tar- 

liepe žiūrėt. Džiaugda- 
sekmėmis savo triūso, 

jis pasikvietė savo pačią, Kata- 
riną, bet kuomet ji atsisakė žiū
rėt, tai jis perpyko. Supranta1- 
ma, kokios buvo pasekmės, kuo
met ciesoriene sužinojo.

Savo kambariuose jis turėjo 
daugybę lėlių, šuniukų ir taip vi
sokių žaislų. Kuomet jam nu
sibosdavo žaist, jis pa rėdydavo 
savo tarnus Ilolsteinijos sargų 
uniformomis ir mankštindavo 
juos savo kambariuose. Petras 
III mėgdavo čirškyt ant smuiko, 
kuomet pasigerdavo — o jis bū
davo girtas kone kasdiena#

DENTISTAI
Ateikite pas mus del susitaisymo 

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

TWIN CITY DENTISTS 
virš E. find W. Clothing Store, 

SIOUX CITY, ĮA,

Ciesorienė Elzbieta tai per
matė; ji žinojo kiekvieną jo 
žingsnį ir suprato ko buvo gali
ma nuo jo susilaukt. Kaipo do
kumentai yra jos du laiškai, ra
šyti jos pačios ranka: vienas Jo
nui šuvalovui, o antras grovui 
Razumovskiui.

štai ką ji rašo viename laiške:
“Proklialyj moj pleinianik, 

dosadil, kak nclzia bolee”...
Antrame laiške: '
“Pleinianik moj urod, čort

nariuc

pavest kapitalistus
visuomenei, kuri į

kur nešiotojai nepa 
is siunčiamas paČtu 
to užsimokėjus: Me- 
ei metu

"Sale jo kambario buvo valgo
masis kambarys su pakeliamu 
stalu ir prirengtas taip, jog tar
nai būdavo nereikalingi. Vie-

Vokieti- 
Kokios 
Puolus 

Vokietijai, pavojus kitoms tau
toms išnyktų; jos galėtų liuosai 
vystyti savo gyvenimą kaip tau
tos iš ekonominio taip ir iš mo
ral io bei dvasiško# atžvilgio ir

gų “už lopo”, idant nereikėtų vi
siškai pasitikėt ant kitų.

Kunigaikštis Kristijonas Au
gustas pa liepė savo moteriai 
stengties kiek bus galima, kad 
Sofija prieš apsivedimą nebūtų 
verčiama priimt graikų religiją 
— bet jei tai butų būtinai rei
kalinga — nusileist.

(Bus daugiau)

“Trįs ar keturi metai prieš 
levo smertį” — atsake jis su 
pasididžiavimu.

Bet tu tik buvai septynių 
melų, - ji tarė jam.

melų, 
jog jam 

geriau, nes ji esanti jo 
seserėčia ir jis turėsiąs su kuo 
pasidalint savo nuotikiais. Ji 

jo skundus, išreikš- 
mlą, duodavo jam 
• stengdavos priden-

be Kraujo praliejimo. Z) Kilių 
neužsiganėdinimas Vokietijoje 
ir tuomet, kaip ir kituose atsiti
kimuose, darbininkai sukiltu 
prieš valdžią; kaipo pasekmė 
sukilimo kaizeris su savo sėb
rais pasijustų kelionėje. Anks
čiau ar vėliau pasektų Vokietiją 
ir kitos tautos. Jeigu netikit, 
pažvelgkite Rusijon — tai pa
vyzdys darbininko neužsiganė- 
dinimo savąja valdžia.

Karė ir peštynės visokios rų- 
šies yra apsireiškimai barbariz
mo dabartinės gentkartės. Kova 
pažemina kiekvieną, kuris joje 
dalyvauja. Bet kuomet pavie
nės y pa los arba tautos yra pri
verčiamos kovot už savo gerbū
vi, tiesas, liuosybe, kartais net 
ir gyvastį tai tokiuose atsili
kimuose mes privalome žiūrėt 
kitaip. Aš nemanau nei vienam

ir valdžią ir prailgintų darbinin
kų klesos vergiją. Nors nei vie
na tauta bei viešpatyste nesirū
pina gerbuviii kitos, bet kuomet 
viena tauta/gija perdidelę galią, 
ji tam^rpavojinga ne atskiroms 
Vrftffoms, bet visam pasauliui: — 
ii užkenkia liuosam ekonomi-

Didelis Išpardavimas
Šitioini užkviečiii gerbiamąją lie- 

lųivių visuomenę atsilankyti j mu
siji nepaprastai dideli išpardavimą, 
kuriame bus i.špardąvinčjama už la
bai nupigintas kainas visokie tavo- 
rai, kaip tai: žiedai, daimantai, laik
rodžiai, lakotai ir visokį kitoki auk
siniai bei sidabriniai daiktai.

Taipgi egzemi- 
nuojam akis

Kas turit silpnas akis ar trumpą re
gėjimą, arba galvos skaudėjimą, ne
laukite ilgai, bei ateikite pas mane. 
Aš duosiu jums rodą ir pririnksiu 
akinius. Už savo darbą gvaranluo- 
ju arba sugrąžinu jiinigus.

PETER A. MILLER
2128 West 22-ra gatve, Chicago.

FRED BENDER
Išdirbėjas ir Perpirklys Sankrovų Intaisų 

Amerikos Didžiausias ir Pilniausias
i Sankrovų Išrengčjas.
Intaisai grosernėms, bučernėms, smulkmenų, ciga

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

1912-1914-1916 S. State St. 1923-1925-1927 Archer av.

nas ir tas pais isspausi sau 
daugiau aukso iš žemesniųjų 
klesų-da rbi n i n k ų.

Pasekmės sukilimo daba r li

ti rangovė: 
privalomi 
jų likimą 
sielgs su jais taip kaip jai patiks, 
o ne atskiriems visuomenės 
sluogsniams arba, “izmams”, 
jei taip juos užvadinus. Prakti
ka parodo, kad “izmai” nėra 
pastovus, idant vesti visuomenę 
progreso keliu, ir tankiai suvy-

®p»irelškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo (/ėlimo pilvo ir žarnų, per- W 
klės skaudėjimo, dusulio, galvos W 
skaudėjimo, nuslojiino apetito, ji 

g I žalčio galvoje, ect., ect., Šutai- II 
ĮĮ)Q Bomas išdirbčju labai pagarsėjusio ji

P4IN-EXPELLERI0- « 
seno ir ištikimo draugo šeimy- S
uos, naudojamo visame pašau- 3
lyje per pusę šimtmečio—25ę. į
už bonkutę visose aptiekose', į
arba galite užsisakyti tiesiai iš į

< F. AD. RICHTER ft CO. S 
I4—W) Wa*hlatte» Street H«w įj

dalijamos. Bet daleiskime, kad 
sukįlimas pasiseka, dabartinė 
kares partija prašalinama 
įvyksta taika. Ką mes tuomi 
laimėtumėm ? Daug 
valdžios neįstengtu meni su t vert 
savo draugijai, kadangi ta drau
govė nėra pasiekus tą civilizaci
jos laipsnį, kur mes norėtumėm 
ją patupdyt. Iš antros puses 
imant, mes turėtumėm kęsti 
nuostolius iš ekonominio atžvil- 

kaipo tauta - nes tuomet 
mes priimtumem Vokietijos rei
kalavimus. Vokietijai tas reik
štų daug. Atsisakydami nuo 
savo tiesų, kaipo neprigulminga 
tauta, mes kartu pagelbėtumėm

oro
(ĮTAISYTAS iŠ1 formulo* 
recepto; nuteikto išmintin 
gu Egypto zokoninku,

Kitur, ne Chicagoj, metams $.>.00; pn- 
sri mėty $3J)0; trims mėnesiams 
$1,70. Kanadoje metams $7.00. Vi
sur kitur užsieniuose $8.00 metams.

us privalo 
laisvėn savo 
rbuvin visos

> ne atskirų ypatų arba 
Jeigu viena klesa išnau- 
ą, tai kaltė puola ant 

mes

davo užui
pa tarimus
gli jo vaikiškus darbus
ji jam labai patiko.
jam nepaliko ir tankiai
davo
leinijon. Savo kambaryje jis 
visuomet dėvėjo ’ Ilolsleini jos 
sargu uniformą. Nors jis buvo 

darbai buda-

Hego. Jie dabar priešinas 
ietijos valdžios norams 
riebi svetimas šalis; jie skt 

linkui 
kraują

mo ūgio, negražus, liguistas ir 
biednas; jis mirė 1739 metais, 
palikdamas savo Simų ne pilnai 
vienuolikos metų, apiekunystėj 
savo pusbrolio Adolfo FrHlriko, 
vyskupo iš Lubeck, 1 lolsteinijos 
kunigaikščio, kuris vėliau pagal 
santaikos išlygas Aboje, reko
menduojant Rusijos ciesorieniai 
Elzbietai, tapo išrinktas Švedijos 
karalium. Kunigaikštis Petras 
l Irikas iš Holsteinijds, rusų is
torijoj žinomas kaipo Petras III, 
buvo išauklėtas po priežiūra Di
džiojo Maršalo Brummerio, šve
do. Iš prigimimo Petras III bu
vo silpnas, todėl jo mokslas ta
po kone visai apleistas. Nuo

ris ir sutiktų taikytie
buvusių aplinkybių: kaizeris puse 
supranta savo padarytas klaidas j bes. 
ir dabartinį keblų padėjimą, t 
gi jis geidžia susitaikyt, kad, < 
resnei progai pasitaikius,

žinoma, \ oKielija nesaKo, Ka< 
norinti valdyt visus, bet jo 

Kart

)tas buvo bu- 
gavingas; Pet- 
umylis pilnoje 

adzio prasmėj.
Vieną kartą, kuomet jis pa

ikojo Katarinai, savo sužiedoti- 
įpie savo narsumą karėje su 

ji užklausė, kuomet tas

Kas Išganys Liaudį?
Knyga padalinta į skyrius:

i H-“'v T; k v ’L,'. ■ ■įr*.
y jįfe' j - ■> e' t'/įv?' Z1 •

fr’ "•"’■i
. 'X-.i
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TURĖKITECHICAGOS ŽINIOS
Kadzevskio byla atidėta

ROSELAND

ROSELAND

RA II¥ EmRLHI
COFFEE

ROSEDAND

DR. M. HERZMAN

Bravoru nuostoliai

AKINIŲ

BRIGHTON PARK

Turgaus Žinios

DR. W. YUSZKIEWICZ
Telefonai Canal 1781

Akušerka
Laiškai iš Lietuvos

Mušti

Noc 2No. 1

BRIGHTON PARK
(PRANEŠIMAS)

Telephone Yards 5032

Gora* 
utalava* 
mvieetaa

Ryto prasideda Jono 
TananeviČiaus byla.

1378
2054
1045
1510
2830

11% 
-<3.20

The-1' 
Best />

RYŽIAI
Geriausios 

rųšies 12c. q 
vertes par-n 
siduoda užs

tate — 
atdaras 
subatu

$5,000,000 Raudonajam 
Kryžiui.

poros menesių.
Kadzevskis 

$ 10.000 kauciją

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

8102 W. 22nd Street

SOUTH SIDE 
8032 Wentworth 
3427 So. Halsted 
4729 S. AshlandApskaitliuoj 

gos bravorai 1 
000. 
voj us 
stomas projekt 
sal itin us ir bi 

Bravoru 
milžinišku 
dirbtuvėse ua

A. LALIS
J. ŠMOTELIS
J. ŽEMAITĖ

16—20%
12—12%

No. 3 
.13%

CHICAGOS LIETUVIU
Visuomenis Susirinkimas

Nelaimingas atsitikimas

ARBATA 
Priimnlau-

mU, gvaran- « n 
tuota, vertėsi /IĮ Į i 
70c Darsidu-p’yU 
oda Čia po- • »

4649 S. Ashland Avė 
kampas 47 St.

Gyvenamosios valandos atsitikimai iškėlė 
minti apie reikalingumą steigti Amerikoj Lie
tuvių Darbininkų Tarybą,—tokią organizaciją, 
kuri galėtų atsiliepti į įvairius lietuvių gyveni
mo klausimus tiek čia, Amerikoj, tiek Europoj. 
Tuo tikslu Chicagos lietuviai daro pirmąjį žing
snį, ir

Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak
tikavusi Penusylvanijos Hospitalčae ir 
Philadelphijoj.' Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rodą 
visokiose ligose moterim® 
noma _
alškal, lenkiškai ir alavokiikai

atgabenta: 
kiau- 

ivių 7,000. Paduodamos

Sviestas, Creamery, extra 
Prastesnis, sulig rųšies ..

Oleomargarinas, geriausias 
Pigiausias ....... .........

Kiaušiniai, geriausi, tuz. .. 
Prastesni, sulig rųšies ..

Suris, Amer., sulig rųšies .. 
šveicariškas

Paukščiai:
Kalakutai 
Vištos . . 
Antįs ...

mergi
Kalbu lietuviškai, angliikah ra

„ svarumu, nuo 14.40— 
paršai 12.00—14.00.

" “.—12.50; ėrai 14.7548.50

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

VALANDOS: nuo 8 iki 11 li
pyto, nuo 5 iki 8 vakare.

1739 & HALSTED SK, CHICAGO 
Ant antrą lubą.

Chicagos Lietuvių Draugija Sav. Pas. lai
kys susirinkimą seredoj, birželio 27 d. Liberty 
svetainėj, 39-tas Place ir Kedzie Avė. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Šiame susirinkime į draugi
ją įstojimas tik $1.00.

Vietos lietuviai kviečiami atsilankyti ir įstot 
į darbininkišką draugiją.

Kviečia Ch. Liet. Dr-ja Sav. Pas.

išdavikams.,
neužilgo bus lai- 

bosai sumobi- 
ę skebų, bet jie per 

tris 
matomai, 

pinigus ske-

Birželio 11 d. T. M. D. 142 
kuopa surengė M. šalčiui pra
kalbas. Aukų nukentėjusiems 
nuo karės lietuviams suaukauta 
sekamai: po $1.00 aukavo — A. 
Bcniks ir J. Grigulis; po 50c: B. 
šūkis, M. Tuba, P. Juci us, X. Y., 
P. šliužas, D. Sabaliauskas, 
Mrs. čiepienė, K. Kaimauskas ir 
A. Kavaliauskas. Smulkių au
kų $2.05 iš viso $8.55.

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

6.00—8.00 
3.50—4.00 
2.75—3.75 
2.00—2.25

14.00
43.80 
13.00 
11.75

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudamas arba silpnas akis. M* 
galvos skaudėjimo, atsilankykite mu* 

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

. U’M 9 ryto iki 1 po piet.

Vietos Immigrants Protective 
krūvų laiškų iš Eu

ropos Chicago j gyvenantiems
lietuviams adresuotų, 
paduodame tų laiškų sąr

Kam tie laiškai priklauso, at
sibūkite Immigrants Protective 
League biure, 1140*4: S. Michi
gan Ave., 3čios lubos. Biuros at
daras kasdien nuo 9 ryto iki 5 
vak. Nedėliomis nuo 10—12 
ryto ir seredomis dar nuo 7 iki 
9 vai. vakaro.

CHICAGO, Birž. 26, 1917 
žemiau paduodamos produktams 

kainos dera tik uzdamu produktams 
perkant; iš sankrovų perkant šeimy- 
ninkes moka brangiau:

Valgomieji produktai.

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

1832
1818

Užvakar kriminaliame teisme 
teisėjo Fitch kambaryj turėjo 
prasidėti byla M. Z. Kadzevskio, 
buvusio Jono M. TananeviČiaus 
banko kasieriaus. Jis traukia
mas tieson del d kielės sumos 
pragaišintų pinigų vienos lietu
vių-lenkų “spulkos”, kurios ka- 
sierium jis buvo.

Pėtnyčioj, Birželio 29, 8 vai. vakaro, 
įvyks Visuomenis Liet. Susirinkimas 
Meldažio salėj, 2242 W. 23rd Place.

Šis susirinkimas turės patiesti pamatą 
AMERIKOS LIETUVIU DARBININKU 

TARYBAI.

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

3149 S. Morgan Si. kerte 32 a& 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiku 

Taipgi Chroniškų Ligų
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždaryta#, 

Telephone Yards 687.

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

rodo esama ir Kai Kurių nei 
vių katalikų, dagi Ro^elan 
bažnyčios viršininkų. Gėda 
kiems darbininkų klesos reil 
lų išdavikams ir šašams.

Streikuojantis

pažangiąją lietuvių darbo žmonių 
kuoskaitlingiausia atvykti.

Organizuojamasai komitetas:
T. DUNDULIS K. GUGES
P. GRIGAITIS KL. JURGELIONIS

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

1 ’elephone Humlxddt 1278.

’ M. SAHUD M. D.
1 Hvm Rush* (,< <b !<>.)*• h Chirm®**.

Specialistas Moteriškų. Vyrišku ir 
•> Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų- 
| OFISAS: 1579 Milwaukee Avf 
f VALANDOS: 8:30 iki 10 išryti, 
t Kampas North Ave., Kambary® M9 
■ 1:30 iki 3 ir 7:30 iki 9 vakare.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis egzaminuoja dykai 

Gyvenimas yra 
\ tuščias, kuomet

K primyk.st a regčji- 
m a s.
Mes vartojam pa- 
gerintą Ophthal- 

St mometer. Ypati- 
J^¥kJUK nga doma atkrei- 
* piama į vaikus.

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va
karo; nedėliomis nuo 10 iki 11

3.50 
4.00 

1.50—1.50
1.00 
2.00 
•1.15
1.00
1.60

Aindy Balis 2834 W 36 PI 
Albovicz Ignas Be v. 32 & Auburn pi 
Bacewicz Konstanty 1708 S. Jeffer

son street 
Bagdanovicz Jan 156 A 35 st (?) 
Bagdziunas Jons 300 S Moka (?)

Chacago Banka 
Bakewitz Anton 4455 Wood St 
Bakutis Jurgis 2334 Oakley ave 
Balzeries Julijannos 3304 S Morgan s 
Balczinas Paul 5542 Shields Ave 
Baniene Mariana 4633 S Marshfield a 
Benusbis J 2049 W 17th St 
Bergelis Dominik 917 W 33 St 
Buczas Peter 9L8 W 33 St 
Butatos Julian 1208 Chicago Ave 
Butku Josef 3428 Auburn Ave

Hyman Rosen, moterų rūbų 
sankrovininkas, 3101 Lincoln 
ave., pranešė policijai*, kad plė
šikai pavogę jam 2000 dolerių.

grabo- 
paėmęs 

šiušių.
ipave velionį įei

ta šiušiai (natai),
Moterįs paėmė nagan 

rių Petrošių, kad tasai 
užmokestį neužmovt

Graboriu

iNei viena 
išimant Tui 
daryti alu ir

Miesto taryba priėmė taip va
dinama “permissive gas ordi
nance.” Jeigu to patvarkymo 
miesto majoras Thompson ne- 
užveluos, ko sunku ir tiketies, 
tai gazo vartotojams teks bran
giau už gazą mokėti.

Dailės muziejus
ligi spalių mėnesio bus

1 a n ky t o j a ms tai p j a u
vakarais, nemokama 

Tatai svarbu ypatingai 
dailės mylėtojams, tiems, kurie 
negali dieną paskirtomis valan
domis nueiti.

Prirenk* vv-irmi tinkamu,b akiniu*. egSMNft* 
nuoja ir patarimus duoda dykai.
788-48 Milwaukee Ava-, arti ChieajT® Av**.
lubos. VAI, A N DOS: Nuo V išryto fld
rui. NudėliomiB nuo V išryto iki 2 p* pM*.

TeL. liajmarkat 248A

Chichgąs viešojo knygyno 
perdėtinis skelbia, kad šiuo lai
ku knygyno lankytojų ir skai
tytojų skaičius labai paaugęs. 
Knygų ėmėjų namo skaityti 
skaičius metais pasibaigiančiais 
gegužės 31 diena, buvęs 17 nuo
šimčių didesnis nei per tą patį 
laiką pereitais metais. Viso per 
tuos metus žmonės buvo paėmę 
iš viešojo knygyno skaityti 
5,258,870 knygų. Knygyno per
dėtinis mano, kad tokį užsiin- 
teresavimą knygomis sukėlus

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

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

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

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai. " ***

rakar apie pietus einant sker- 
Michigan ave. ties 110 gat- 
liko suvažinėta automobiliu 

Sužeistoji me- 
vietiniame li-

h’avorai suvartoja 
visos šalies miežiu. c

as to biliaus bus nie^
L kaip tik konfiska-

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

Jautiena
Ribs
Loins
Round
Chucks......... 15%
Plates................14%

Bulves;' jaunosios, bušelis 2.90
Daržovės: —

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

, Tomėtės, gurbas .........
Vaisiai, Žali: —

- Obuoliai, statinė .........
Apelsinai, Kalif., dėžė 
Citrinai, dėžė ...............
Žemuogės, 16 kvortų, ,.

Miltai, kvietiniai, geriausi 
Prastesni, sulig rųšia 10.00 
Ruginiai, baltieji .............

tamsieji *...... . .............

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Tečiaus byla liko atidėta. 
Valstijos prokuroras pranešė, 
kadi jis dar nėra pilnai prisiren
gęs vesti bylą, ir tokiu budu tos 
bylos nagrinėjimas liko atidėtas 
neapribotam laikui.

Kiek galima buvo patirti, by
la vėl bus iššaukta

jo skubauti, bet dabar keli jau 
dirba drauge su negrais, kaipo 
skebai. Gėdh tokiems savo kle
sos draugų 

šis streikas 
mėtas, nes, nors 
lizavo gen 
porą savaičių padirbo vos 
karus. Kompanija 
liausis mokėjus

Per taip dideles cereniom 
jas lik kapuose lapo pastebėta 
kad ant velionio kojų neužmau

Cook apskričio barberiai-dar- 
bininkai rengiasi streikuoti, jei
gu samdytojai nesutiks su unijos 
rekalavimais padidinti mokes
tį. Barbcriai-darbininkai gau

dai’ savaitėje $14, jie rei- 
a $17. Jei iki sekamo pa- 

nedėlio ginčai nebus išrišti, bar
benai mes darbą.

daugiau niekam jos netinka
Ahi(’<ariai visomis keturiom^ 

protestuoja prieš pravedimą to 
kio jslatvmo. United Statei

Del to kviečiame visą Chicagos ir apielinkių 
visuomenę

i aių, Kinų vartoja kareiviai, 
vokiečiuose du trečdaliai vi

ms suvartoja

darbininkų streikas Pullman 
Freight Gar dirbtuvėse.

Reikalaujama daugiau moke- 
sties nuo karo.

Iki šiol nė vienas lietuvis nė-

Už pardavinėjimą svaigina 
mųjų gėrynių kareiviams ir ju 
rimukams patraukta tieson An 
na Schulz, 614 N. Clark St.

Birželio 24 
(lotas jaunas 
BeneČiunas.

Laidojo su 
tfom ir su didelėm

Ties Haddon ir Ashland ave. 
Republic Oil kompanijos sun
kusis automobilius suvažinėjo 
keturių metų vaikelį Juozą Bro- 
ničevskį, 1119 Paulina St. Vai
kas užmuštas ant vietos. Bū
rys žmonių buvo pasigavę au- 
tomobiliaus vežėją, kad jį su
mušus, bet gaisrininkų koman
da jį išgelbėjo ir atidavė po
liui j ai.

ima, kad (Jnca- 
aštuoja $50,000,- 

Dabartės jiems gręsia pa- 
Washingtone yra švar

kai! uždarius 
a vorus, 
savininl

Chicagoj tikėtas surinkti Rau- 
il'ona jam Kryžiui nemažiau kaip 
8 milionus dolerių. Kampanija 
aukų rinkimui jau pasibaigė 

pasirodo, kad tikėto- 
os toli gražu nesuriu- 
caitos dar galutinai ne- 

suvestos, bet aplamai skaitoma, 
kad į 100 milioniuį Raudonojo 

davė

Jau dvi savaiti, kaip Pulhna- 
no prekinių vagonų dirbtuvėse 
streikuoja darbininkai, reikalau
dami geresnių darbo sąlygų. 
Kompanija parsigabeno negrų, 

lagelba sulaužius 
streiklaužų pasi-

Butojto S 2342 S Leavitt st 
Calis Ceorietus 2425 W 45 Place 
Cherris Konstantin 670 W 18 St 
Ghinco Charles 2620 Parnell ave. 
C’arabo Williams 1210 Hasting str 
Czepanis Peter ? Hermitage Ave 
Dereskewicz Alex 724 Ada St 
Detkus Mike 1122 S Halsted St 
Einik Stella 636 W 18 St 
Elens August 1154 W-----?
Freginas Jacob 2334 Oakley ave 
Gajaanski Kazimie 1825 W 45 St 
Gordon F 1416 S. Trumbull Ave 
Grobei Anton 117 E 104 St 
Iwanauskis Jonas 3252 S Morgan St 
Iwanauskis Joseph 3142 S Auburn a 
Iwanauskis Vincent 3254 S Morgan s 
Jakantas Juszafas 3738 S Kedzie av 
Jalczewska Paulina 1956 Canalport a 
Jermalaricia Antanas 63 Maple str 
Jcrusevicz Kazimieras 714 W 19 pl 
Joszszo.s Frank 2334 S Oakley ave 
Jounaitis John 3512 Union Ave 
Jurkus John 4641 Marshfield ave 
Jurokas Franciszkus .917 W 33 St 
Kalnis Kaziemir 2219 W 23 Pl 
Kalius,Petras 2334 S Oakley Ave 
Kaminschas Stefan 4537 S. Paulina s 
Kaslauskis Joseph 3257 Em’crald Av 
Kazmauskis Toni 21547 Hermitage 

Ave.
Kenusaitis K 843 32 Place 
Kibort Fransiska 46 St & Ashland a 
Koszulanis Stanislaw 112 Marshfield 
Kozlowski S 4632 S Ashland Ave 
Kragiuski K 450 S Wood St 
Kriwaneja Antoni 1644 W 20 St 
Krotkus Jonas 2454 S Oakley 
Kroyer Robert 1830 N Sawaer Ave 
Kreyer Alexander 3249 Pierce Ave 
Kupetis Kaziemir 4456 Wood St 
Kuras Wladislav 2903 W 25 Place 
Kuzma Jurgis 4549 S Wood St 
Leuckus Adam ? Paulina St
Lenckus Jonas ? Paulina St
Lukošius Stanislaw 4549 S Hermi

tage ave 
Malwitz Veronika 4440 S Wood St 
Masinlevicz Stanislav 1253 Holt St 
Mazaitits Josef 655 W 17 St 
MasilimiQS Anna 2335 W 23 St 
Masiliunos Mike 2055 W 25 St 
Masiliunos Jonas 3244 S Morgan St 
Masytsk II 1959 Canalport Ave 
Matkeviczius Pijuszas 3252 S Halsted 
Merkin Joseph 203 S Hermitate ave 
Miecevice Vincent 4602 Todd Ave 

East Chicago, Ind. 
Mikelaitis John 4628 S Wood Str 
Mieleliunas Kazimiras 3327 Morgan s 
Miknevicz Vincas, Jonas 3355 W 38 S 
Mikuliczas Mikolas 3252 S Halsted St 
Miserkis Jonas 4609 5th ave 
Modura Kataryna 4623 S Lelman a ? 
Mozeikis Deonizos 4632 S Ashdland a 
Nainorie Zygmiint 3819 Ledzie ave 
Nausakaitis Antanas 1721 S Halsted s 
Noreika Adelberg 5220 Bunker /St 
Norkas Juszapas 2031 ha pal forte- 

ncn (Canalport ave ?)
Olbikas Anton 1409 S 79 Ave ? 
Paluski Toni 3252 S Halsted St 
Petkus Mary 655 W 14 str 
Petraitis Anton 927 W 20 St 
Petraitis Johann 927 W 20 St 
Petrolevitz H 2529 W 22 Place 
Petraitis Anton 927 W 20 St 
Petrowski Johnis Bx 455 Melrose Pk 
Petrowski Mathias 1370 Halsted St 
Praspolevska Alexanra 2318 S Le- 

avyth St 
Pioraitis Monika 3252 S Halsted St 
Pundinas Kazimiras 4510 S Paulina s 
Rupsis Albert 3314 S Morgan St 
Putris Kasper 2013 Canalport Ave 
Raczunas Roza 1534 Haddon ave 
Rusas Karulis 830 W 33 Place 
Ryasiewicz Leonardy 2010 W 21 St 
Saromski Martin 83—43th St 

' u North Chicago 
Schaultz Georg 1457 S Union Ave 
Sekerica Juszepas 3312 S. Halsted St 
Šerpyčius Jonas 12115 S Halsted St 
Siekis Anton 4614 5th Ave ? 
Skirko Petras 3252 S Halsted St 
Smit K Audru 3405 Halsted St 
Smith Peter 102 W Ohio St 
Stankūnas Silwester 4489 Ciridan s ? 
St ul pi a France 1417 Wells St 
Sziedas Jonas 4551 S Rockwell St 
Tamyevski Bonifac 3144 Auburn av 
Urbonas Josaphas 102 Mill St 
Vaitekaitis 5001 Marshfield Ave 
Vaitkus Joseph 840 W 33 St 
Wanzowski Donat 5125 31 St Cicero? 
Wiczius Jonas 718 W 18 St 
Wijkis Anton 917 W 33 St 
Zem,eitis Elysabeta 142 E 109 ?
Zenberis Jonas 4502 S Paulina St 
Zilvitaitė Stanislova 2338 S Leavith s 
Žilvitis John 3819 S Kedzie ave 
Zmielski Waclav 1027 Hermitage Av 
Zuisis Petras,3349 Auburn Ave 
Zwipas Kazimis 2335 W 23 St 
Zymantis John 112 W 31 St 
Zyinontaiczia Bronislava 4605 S 

Paulina StJau senai žinoma, kad kleri
kalų tarpe yra daugybe veid
mainių ir melagių. Pavyzdžiui 
šiomis dienomis viena klerikal- 
ka suvadžiojo savo sužiedolinį: 
dovanas nuo jo ėmė, ketino už 
jo teketi, o kuomet tas vyrąs 
nusamdė butą, susipirko rakan
dus, kunigų mokinė ome drau
gaut su kitais neatsižvelgdama į 
lai, kad pirmas jos meilužis iš
eikvojo bevein visus sulaupin- 
tus savo pinigus. Aukštaitis.

Telephone Drover 96S1

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

8)>«l*llMta« Mater Lik ų, Vyriškų. V**kų 
Ir chroniškų liirų.

Valandos : 10—11 ryto, 4—6 p<j'pietų. 7—8 
kare. Nedšlionaūs 10—1 po pietų.
3354 S. HALSTED ST., arti 34 ST^ 

CHICAGO, ILL

REIKALAUJI
J Jeigu kenti galvos skaudėjimą

Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių, 1
Jeigu Tau skauda akys, |J Jeigu skaitant raidės susibėga i krūvą, ' ]0 Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, g

* Jeigu turi uždegimą akių, . J
m Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 1
X reikalingas akinių. .... I
& Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa- j J, tyrimo šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir I 
A akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina. g
I UOMINI J. SMETANA J
! AKIU SPECIALISTAS !
į! TEMYKIT MANO UŽKASA. ■
| 1801 SOUTH ASHLAND AVE. j
t Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas. J 
X Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dieną.
J Tel. Canal 5335 ™
iiiBfįi c ii i i <»> t

Brenving kompanijos 
tas luhvard Landsberg išsireiš
kė sekamai:

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

Geriausios
smetonoe ge- — 
reonio, negu n 1 <į 
kur j ua ga- £1 I I 
lito gauti .. 1 ■ 4

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONI KAI TIS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago

TananeviČiaus nuo Morgan St 
bylos nagrinėjimas prašidės ry
to kriminaliame teisme, pirmi n- 
kaujant teisėjui Pam.

PINIGU
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 

šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padaroma į 5 
minutes.

Paskolą ant rakandų — i 2 va
landas.

Mes taipgi suteikiame paskolą 
ant pianų, sankrovos įrengimų, 
arklių, vežimų, apdraudos pali
sh) ir bile kitų užtikrinimų. Me« 
nepaisome ką jus turite arba ką 
jus uždedate, mes norim darodyV 
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 augstas 

Telephone Drover 2116.

Javai
Komai 1.74%; rugiai 2.42; mje 

žia’i 1.25—1.48; avižos 67%
Šienas

Motiejukų 10.50—20.50; dobilų, 
16.00—-17.50; paprasto rųšies, 10.00 
—17.00.

Gyvulių rinka
CHICAGO, Birželio 26 

galvlljij 4,500; veršių 4,000 
lių 12,000 ‘ -----
kainos:
Galvijai: jaučiai, sulig gerumu nuo 

9.70—13.90; ' karvės 9.00—10.50; 
veršiai 9.25—11.25.

Kiaulės sulig
16.00; i

Avjs nuo 9.25

Už tai, kad jį pavarė iš dar
bo ir nenorėjo prideramos al
gos užmokėti, darbininkas Free
man, negras, peiliu perdūrė bu
vusį savo samdytoją Erbstą, 
perdėtinį Apperson Automobile 
kompani jos.



NAUJIENOS, Chicago, Ill

DEL “VILKŲ IR AVtŲ NAMAI-ŽEMEREIKIA DARBININKŲ

Smulkus Skelbimai

AUTOMOBILIAI

AMATŲ MOKYKLOSturėsite grei

Pabraižos ačtu, arba te

Kada griekas ir kada ne RANDAI

KANDAI štoi

PARDAVIMUIBet

KIŠENINIS

ŽODYNĖLISREIKIA DARBININKŲ

Lietuviškai-Angliškas
Angliškai-Lietuviškas

SI O

W. Rail Road

K. Starkui

Pranešimai

ĄRITMETIKĄ

RAKANDAI
EXTĘA

i guma s ir

si jūsų dienraštyje

CASTING NAUJIENOSE
GARSINKITES 
“NAUJIENOSE

AUG
DIR

vieta duonkc- 
i n taisys pečių

Galima gauti “NAU 
JIENŲ” Administraci
joje, 1840 S. Halsted St 
Chicago, Ill.

ir vežimą labai 
apleidimo ūkio 
gyventi. Geras 
John Buras,

Chicago, Ill.

Jaunar pora priversta paaukauti 
savo puikius, beveik naujus rakau* 
dus už retai pigią kainą, 1160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35

pinigų yra 
koks
kas Trustee

linkybės susided 
nėra mažiausios viltie 
atsitiktų, 
mo kares

ir kiek pinigų jiems bus apmo
kėta. Tas daro padėjimą depo
zitorių labai nemalonų.

Klausimas dabar kįla, ką pri
valome daryli, kad tuos dalykus 
pagerinti? Idant šitą klausimą

kad jie 
s, kad

vartota vos 
iipgi po vie- 
i. Gyvenimo 

arti 22-

vis tiek 
nemato

galima lengvai ir la
bai greitai išmokti 
aritmetiką—skaitlia-

Visi nariai yra kviečiami atsi
lankyti, nes yra svarbus reika
las apkalbėjimui. Valdyba

Tame straipsnyje minėtas Ta
utietis mėgina padaryti A. 01- 
szewskį vilku, o depozitorius jo 
buvusio banko, avimis, kad tuo 
sukelti žmonių neužsi tikėjimą ir 
neapykantą prieš Olszewskio as
menį.

nis pereitos subatos “Naujienų’ 
numeryje su parašu p. Tautie 
čio.

spatas: įsi- 
Tik 
ne-

Drill core msikere 
vtein tilk meirgmo 

Mokaifrw mo gaitalo

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

tokios, kad 
kad taip 
ipskelbi- 

žmonės jokių0 namų

PARDUODU arklį 
pigiai del priežasties 
ir kelimos j miestą 
arklys. Kreipkitės i 
4545 S Paulina St.,

. vak. nuo 7:30 iki 9:30 
Halsted St. Chicago, Ill.

viČius pasakė, kad depozitoriai 
ilgiau nelauks,Tr jei aš nešauk
siu, tai patįs depozitoriai šauks.

turi kambarių 
ir tt., pasiskeli 
jienų skiltyse

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

Bet nema- 
nėra atsiėmę tos 

Todėl pasirūpinkite 
greitu laiku ją įgyti. Atsiėmimo 
vieta: 1012 S. Main st., S. Pet
rauskas.

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tes, stenografijos, typewriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a- 
belnoS istorijos, geografijos, politi
kių ės ekonomijos, pihetystės, dailia** 
rašystčs.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So “

Talpina savyje reika
lingiausius, kasdie var
tojamus, žodžius. La
bai paranki knygutė ne
šiotis ir kiekviename 
reikale pasinaudoti.

Kaina 50c paprastu 
ir 75c geru skuriniu ap
daru.

vas, kurios skelbia

taip reikia 
krėsk, kiek i’eikiąjr neškis, 
žiūrėk, kad kon traktorius 
pamatytų

nas pasitausyti. Žinai ką, Jonai, 
štai tau dešimtukas; įkrėsk man 
molio ir pabaigia.

nymą suprast, ir po to apsvar 
sčius
arba atmest. Jokios prievartos 
čionai niekam nėra daroma.

INDU PLOVĖJŲ REIKALAUJAM 
restoracijA,

1356 S. Halsted St., Chicago, Ill.

REIKALINGAS geras bučeris, kai 
bantis lietuviškai ir lenkiškai. Už 
mokestis gera. Atsišaukite tuojau 

H. Peldžius, •
4129 S. Sacramento Ave., Chicago

Nauj.” Red

31LUNOIS MALLEABLE 
HIKON CO.

1801 ]0nv®K,s®y Parkway

veikti.
tikslui, pasikalbėjęs su tu- 

gerai pažįstamais de- 
>, pareikalavau nuo p. 

\. Olszewskio išdavimo man

Muskegon, Mich. — LSS. 246 
kp. pusmetinis susirinkimas į- 
vyks liepos 1 d., 10 vai. ryto, Le
nkų Kliubo svetainėje, 142 Bei- 
dler st. Malonėkite visi nariai 
pribūti, nes yra blankos balsavi
mui ir ctaugiau svarbių reikalų 
aptarti. V. V. Wasys, sekr.

LSJL. 1-mos kp. nepaprastas 
susirinkimas įvyks pėtnyčioje, 
birželio 28 d., 8 v.v., “Aušros” 
svet., kampas 30-tos ir Halsted

PARDUODU automobilių už labai 
pigią kainą. $700. 5 sėdynių. Visas 
geriausiame stovyje. Pirktas 1916 
metais. Vardas “Sun”. Priežastis 

pardavimo— apleidžiu Chicagą.
J. Mekšras, 

1829 So. Peoria St., Chicago, HI. 
Tel. Canal 6307.

neišmokėta, ir 
turtas sudėtas į ran- 

Ištyrus šitą daly
ba d yra 11 namų 

lotų, kaip buvo “Naujienose” 
garsinta, ir be to yra daug

Birutiečiams. — “Birutės” re
peticija įvyks šiandie, birželio 
27 d., 8 vai. vakaro, Mark White 
S. svetainėje.

Visi nariai malonėkite susirin
kti. Bus mokinama “šienapjū
tė.” Valdyba.

REIKALAUJAME grindų molderių 
Darbas nuo šmotų.

Mason Davis and Co., 
7740 S. Chicago Ave., Chicago, 111.

pažinęs su muzika atsakančiai. At
sišaukite greitai.

Tadas Rimkus,
1062 Ansel Rod, Cleveland, Ohio

A. M. STEIN,
2855 W. 38th str., Chicago, 111

sio A. Olszewskio banko, las 
bankas nebuvo pasirengęs vienu 
sykiu visiems pinigus pilnai iš
mokėti, ir todėl sustabdė išmokė 
jimą pinigų visai tūlam laikui. 
Tas suerzjno kelis depozitorius, 
ir atsirado
kurie pasamdk advokatus, ir tie

irba 2 gerų 
. Gera mo-

Nereika-

rejkia mums, depozitoriams, da 
lykus išgvildenti 
nusprendimą 
Tam 
lais man

REIKALAUJAME molderių: gerų, 
pastovių žmonių, prie varstoto ar
ba spąudėjų; 20 nuošimtis prideda
ma prie rcgulerės nuo šmotų darbo 
kainos.
MISSOURI MALLEABLE IRON CO., 

East St. Louis, Ill.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKŲ^ 
RUBUS

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

DRESS MAKING COLLEGES, 
2336 W. Madison gat., Western av®.

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

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

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 pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenat. Viskas 1 
9 savaites. Parsiduos ta 
ną. Atsišaukite tuojaus 
vieta: 1922 So. Kedzie Avė. 
ros gtv.. Chicago, Ill.

mas to klausimo aikštėn vien 
naudą depozitoriams gali atga
beni, ir todėl visas tas sumany
mas ne pasityčiojimo, bet rimto 
apsvarstymo yra vertas.

mojo kamDario stalą ir o Erases uz 
$20. Karpei as $l(h Komodos, b ra
sinės lovos, paveikslai, firankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $225 victrola ir rekordai — 
už $50.

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kedzie avė., 

Chicago, 111.

PRANEŠIMAS
Pranešu visiems savo draugams ii 
pažįstamiems, kad aš atvažiavau 
Chicagą. Paeinu iš Kauno gub. Pa
nevėžio pav., šiaduvos parap., Užuo 
žerių kaimo. Meldžiu atsišaukti

Turiu pranešti daug svarbių daly
kų. Mano adresas: Petras M. Mont
vilas, 2203 W. 22nd St., Chicago, IB

REIKALINGAS atsakantis barbė- 
ris. Pastovus darbas, gera ’mokestis 
L. Sirupas, 1656 Wabansia avė. 
Kampas Ųaulina St., Chicago, 111

PASARGA.—Draugijų pranešimus skelbiame 
be užmokesties. Pranešimai turi but priduoti 
iš vakaro, laiškeliu arba telefonu, Canal 150G. 
Priduoti tą pačią dieną, kada spausdinamas 
dienraštis, nebegali but įdėti

Aš nesenai ai važiavau^ šį miestą. 
Meldžiu savo mielų brolių lietuvių, 
kurie dirbate karpehtcųio darbus 
pranešti kur galima gauti darbas, aš 
irgi esmi karpenteris. Arba kas tu
rite pataisyt namus arba statyti nau
jus. Aš su tuo darbu susipažinęs 
gana gerai. į

JONAS ANDRULIS
712 W. Barber St., Chicago, 111.

jau išmokėjau pusę jų depozitų 
pinigais, o už antrą pusę jie ga
vo Trustee’so Certifikatus. -

Laikas išmokėjimo šitų certi- 
fikatų yra 5 metai. Ir kadangi 
depozitoriai žino, kadi reiks lau
kti 5 metus, kol turtas išsipar- 
duos ir pinigai susirinks, tai tū
li iš jų pradėjo jieškoti budo, 
kaip .greičiau butų galima tą 
turtą į pinigus paversti, nelau-

jokios netvarkos vedime banko 
reikalų teismas nerado. Teis
mas atrado, jog. p. A. Olszews
kio bankas buvo labai sąžiniš
kai vedamas, ir todėl receiverio

REIKALAUJAME 6 PARDAVĖJU 
Mokame augŠčiausią komišiną. tu
rime geriausias pardavojimo propo
zicijas Chicagoje.

Klauskite P-no Zewert, 
Room 725, 111 W. Washington st 
Chicago, Ill.

teismui, reikalaudami uždarymo 
banko ir pastatymo receiverio. 
įlankas tapo uždarytas.

Federalis teismas, turėdamas 
lokį skundą savo rankose, tuo
jau uždarė banką, ir liepė p. A. 
Olszewskiui .išduoti pilną ats
eka tą iš jo banko stovio. Ban
das kliuvo į rankas teismo. Iš 
.atskaitos pasirodė, jog dalykai 
flėra taip blo^j< kaip skundas 
skelbė. Dalis depozitų buvo su
dėta į toki 
buvo galima greitu laiku pa ve

duotas į rankas Chicago 'Title 
and Trust Company, Trustee. 
Tas įvyko. šiandie j). A. 01- 
szewskis neturi nieko bendra su 
buvusiu turtu jo banko, kuris y- 
ra rankose Trustee, kaip lyginai

taip svarbus, kad kiekvienas 
privalo apie jį pagalvoti.

Koks yra būdas apsisaugoji
mo nuo tokių nuostolių? At
imti mums priklausantį turtą 
iš rankų pono Trustc 
pasidalinti tarp savęs.

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

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie jieŠ- 
ko įvairių progą. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jieftis pasiūlyti. Kas turi 
kp nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 

ite šitose Nau- 
o pamatysite, 

kaip be vargo ir menkiausio
mis ir* 
čiausi

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija, 1840 S. Halsted 
st., asmeniškai 
lefonu: Canal

REIKALAUJAME 1 ; 
vyrą dirbti į Junk shop 
kestis. Pastovus darbas, 
linga anglų kalba.

J. Goldberg, 
6621-23 S. Halsted st.,

REIKALAUJU gero barberio 
stovus darbas. Atsišaukite

J. Jankus, 
1951 Canalport avė., Chicago

Jct’gii visi depozitoriai sutiktų 
su šitokiu užmanymu, tada nuo 
tos dienos, kada turtas buvusio 
A. Olszewskio banko bus atim
tas nuo 
gautų į saw> rankas visas ran
das, kurios neša paprastai dides
nį nuošimtį negu pinigai banke 
sudėti, ir lokiu būdu 
didelio reikhlo išparduoti 
namus urnai, ir g 
palaukti, kol laikai 
ir kada kiekvieną namą bus ga
lima parduoti ne lik be nuosto
lių, bet net su pelnu. Ir kada 
tas įvyktų, tada nei vienas depo
zitorius buvusio A. Olszeuskio 
banko nenustotų nei sutaupytų 
pinigų, nei procento, ir visiems 
butų gerai. Tada tai ir butų ir 
“Vilkas sotus ir avis čiela.” Kas j
tame yra priešinga labui žmo
nių, ir iš ko Čia reikia tyčiotis? 
Žmonės privalo kiekvieną užma-

REIKALINGAS barberis. Darbas 
pastovus. Užmokestis gera. $18 į sa
vaitę. Atsišaukite tuojaus.

86 W Main St., St. Charles, Ill.

1. A. Olczewskio bankas nie 
kada nebuvo “receiverio” ran 
koše. Tą visi žino, kad nebuvo 
ir kam tada p. Tau lietis lokį me
lą skelbia ? Jėi bankas liūtų pa 
tekęs į “receiverio” rankas, ta 
diepozitoriai nebūtų 
szewskio rankų pusę savo pini
gų, bet butų turėję jieškoti jų 
iš “receiverio” rankų, taip kaip 
dabar jieško Tananevičiaus ba
nko depozi toriai

mt lengvų 
Kas pirmesnis, tas gaus 

Matyki! savininką 
Paul E. Kraulcidzy 

Krauleidzy Laundry Company, 
1349 S. Hermitage avė. Chicago 

2-ras augštas, užpakalyj

P A R D U O D U už 300 dolerių 
septynių s ė d y n i ų “H a b b i t 
Detroit” automobilių. Elektros švie
sa ir elektra štarduojamas. Visas 
geram padėjime. 1913 modelis. At
sišaukite

Petras Waltcraitis, 
2615 W. 47th st. . Chicago

Rockford, Ill. — LDLD. 29 kp. 
Draugai : Knyga “Karė ko delei” 
jau yra išsiuntinėta visoms kuo
poms. Nariai, kurie tą knygą 
aplaikė, labai gėrisi jos turiniu 
ir populeriškumu 
žai narių

MO LD ER IU—mes r ei kai a u j am e 
dar penkių arba šešių lietuvių Bench 
and Squeezer Molderių, gera moke
stis pastoviems žmonėms, nėra jo
kių keblumų
ST. LOUIS MALLEABLI 

COMPANY
7800 N. Broadway, St

nebūtų 
tuos 

dinia butų 
pasigerins,

“receiverio.” Kada sūdąs per
sitikrino iš knygų mano banko 
stovi, tai “receiverio” nedavė,

Norint kokią nuosavybę dabar 
parduoti, reikia ją atiduoti spe
kuliantams pusdykiai, arba 
laukti, kol laikai persimainys ir 
galima bus išrinkt (langiau pini- 
gų. Parduodant tą visą už men
kus pinigus spekulintams depo
zitoriai turėtų beveik viską žu
dyti, laukiant kol laikai persi
mainys, irgi nėra žinios, ką šu

le. Tuo tarpu, mums 
ant išpardavimo to viso 
Fnistee kolektuoja ran- 
gaspadoriauja kaipo sa

vo nuosavybe, imdamas sau al
gą už patarnavimą. Jis iš to 
turi didelę naudų, bet ką turi iš 
to depozitoriai ? Jokios. Jie tu
ri vien vekselius, kurie neneša 
nei procento ir neparodo, kada

pe, iš kurių knygos yra spausdi
namos, ir kitų mažmožių, labai 
menkos vertės išpardavime. To 
viso turto apverlinimas išneša 
sumą $485.(XX), iš ko namai ir 
lotai yra apvertinti ant $378.000, 
o kitas turtas $107.000. Skolos 
gi yra sekančios: pirmas mort
gage $90.000.00, o depozitoriams 
arti $300.000, viso $390.000.00. 
Nors sunku yra tikrai tokį tur-

du, už ką paskui visoki pp. Ta
utiečiai gauna progą mane vil
ku apšaukti.

Ir todėl čia turiu pasakyti, 
kad p. Tautietis bcreikalo atida
vė man visą kreditą už sumany
tą plianą. Tas plianas yra ne 
mano, bet pačių depozitorių.

n A. Olszewski.

kiant 5 metų.
Pirmas iš depozitorių, J. J. 

Hermanavičius, pasikvietė stam
besnius depozitorius ir padarė 
plianą paimti į depozitorių ran
kas Olszewskio banko turtą. 
Alejo pas mane ir\reikalavo tam 
tikslui šaukti tuojaus depozito
rių susirinkimą.

Šaukti tuojaus, gerai dalyko 
n caps varsčius, aš atsisakiau, aš 
reikalavau ilgesnio laiko ir

—Žinaji ką, Jonai, kaip kaimy
nas; gal duotum man truputį to 
molio kaminui pasitaisyti? 
Įkrėsk kokį špatą man į kibirą.

—Tai mat, Julijone, 
taip sakant, ne mano 
ra k toria u s. Negaliu.

PARSIDUODA FABRIKAS Wet 
Wash LdundVy, vienas geriausių bi
znių, mašinos naujausiai intaisytos: 
elektriką, štyinas; viskas naujai in- 
taisyta. šita Wet Wash Laundry 
geriausia pinigų dirbtuvė. Darbini
nkai visi gerai išlavinti. Parsiduoda 
labai pigiai, už 12 tūkstančių. Da
bar $500 cash, o kitus 
išmokesčių 
fabriką

Minėtame straipsnyje p. Tau 
teko į “receiverio” rankas.

L A. Olszewskio bankas pa 
teko į “reeiverio” rankas.

2. A. Olszewski's da yra depo 
zitoriams kaltas $390,000, ir ši 
tą sumą siūlo jiems atlyginti še 
ra is, 
lūs h

Ant šilų užmėtinėjinių turiu 
atsakyti, kad p. Tautietis neži
no ką rašo, arba turėdamas ara
bišką piktumą tyčia meluoja, 
kad1 apjuodinti Olszewskio ypa-

Man teko nugirsti šitoks pasi 
kalbėjimas:

-—Jonai, ar tai tavo tie namai 
kur dabar čia stato?

—šių r, kad mano.
—Tai tavo ir tas molis 

dabar maišai?

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

Įtakų į pinigus ir išmokėti depo- 
žitoriams priklausančius jiems 
pinigus pilnai? Išrišimas to 
klausimo nepriklauso vien nuo 
blogo ar gero noro Trustee, bet 
<ta ilgiausia nuo aplinkybių. 
Jeigu aplinkybės taip susidėtų, 
jog namai lengvai, parsiduotų

PARSIDUODA PORA GERŲ AR
KLIŲ PIGIAI. TAIPGI PAKINKLAI 
IR EXPRESO VEŽIMAS—IRGI LA
RAI PIGIAI.

JOHN ŽILVITIS, 
841 W. 33rd ST., CHICAGO.

tortams. Kita gi dalis buvo su 
dėta į namus ir į kitą turtą, ku 
Tis nėra urnai į pinigus paver 
čiamas. Bet visi pinigai depo ir Fifth a ve. Puiki 

pyklai. Savininkas 
Randa nebrangi.

A. Petrai is
751 W. 35th Street

Tel. Drover 2463

---------  PARSIDUODA 4 didelių kambarių 
namas ir dar galima ant viršaus m- 

. —------ taisyti pagyvenimą — už porą šnn-
REIKALAUJAME vaikų į medžio tų. ‘ Tai atneš 16 procentą. Keikia 

į n ėst nuo $300 ir augščiau, paskiri 
ant mėnesio $20 arba $25. Kaina 
$1675. Priežastis — savininkas gy
vena Chicagoj; namas yra Gary, Ind. 
Labai puiki vieta, ant 2544 Harrison 
st. Tas namas yra vertas $2,000. 
Atsišaukite tuoj.

Geo. Virbalai!is, 
4514 Richmond st., Chicago, III.

2. P-nas Tautietis sako 
Olszewskis da esąs kaltas 
depozitoriams $390,000.00 
teisybė! Olszewskis yra kaltas 
depozitoriams tik $290,000.00, o 
ne $390,000.00.

Kad ant toliau toki Tautiečiai 
neklaidintų žmonių melagingais 
straipsniais, turiu čia bent tru
mpai paaiškinti kaip dalykai 
stovi buvusio A. Olszewskio ba
nko. Yra štai šitaip:

Kada pereitą rudenį “receive- 
riai” uždarė bankus Tananevi- 

tada ir mano

neturi jneKO bendra su padalim- 
UjrffTo turto tarp depozitorių, ar
ba su išmokėjimu antros dalies 
depozitų, kuris yra reikalu teis
mo pastatyto Trustee, kuris 
kiekvienam depozitoriui išdavė 
savo A. Olszewski Trust Certifi
cate of Interest. Tokiu budu p. 
A. Olszewskis, atiduodamas į 
rankas teismo visą savo turtą, 
atsiteisė su savo depozitoriais, ir 
Trustee užėmė jo vietą.

Toks yra dabar tikras stovis 
visų tų dalykų 
galėjo but, ir 
prendė, tą mes turime

Klausimas dabar

JAUNA PORA turi parduoti tuo
jaus penkių^kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, Player Piano, Ca
binet, Phonograph ir tt. Parduosiu 
atskirai.

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

ir elektrotyįies į krūvą, sunku 
pasitikėti, jog greitu išpardavi
nėjimu galima butų gauti i>ž jas 
daugiau negu $10.000.00, ku
riuos pridėjus prie apvertinimo 
namų ir lotų susidarytų apie 
$388.000. Gal but kad iš ran
dų susidarytų pora tūkstančių 
doleriu ir tokiu budu susidėtu C

suma $390.000.00, kuri privalo 
but išmokėta. kon traktorius dabar 

drėptelek kokį sphta ir 
Kontraktorius tai nemato 

ale Dievas mato. Grieko anl 
savo dusios neužsitrauksiu, kai
myne.taip namus kaip ir kitą turtą, 

pasidarys didelės išlaidos, ku
rios lures but iš gautų pinigų 
atitrauktos. Toliau. Trustee 
nėra priverstas gauti tokią kai
ną, kokia yra pažymėta, bet jis 
turi teisės parduoti kiekvieną 
daiktą už lokius pinigus, ko
kius jam kas pasiulis. Tokiu 
budu gali but suteikia proga 
spekuliantams išpirkti mums 
priklausantį turtą už mažus pi- 

po tam pelnyti jį par- 
Jis net gali išparduoti 

trečią dalį jo tikros 
tas niekam nebus gal- O 
yra n uola ta i daroma, 

kada bankų turtas pardavinėja
mas receiverio arba Trustee. 
Tokiuose atsitikimuose pašali-

yra urnai paverčiamas į pinigus, 
išparduoti ir p:nigus depozito
riams sugrąžinti. Tokiu budu 
susirinko arti $300.000.(H) gry
nais pinigais, l 
pozi toriams 
gi kitas turtas, kuris į pinigus 
nėra urnai paverčiamas, lapo iš

REIKALAUJAME MOLDERIŲ IR 
PAGELBININKŲ “BENCH IR AIR 
SQUEEZER”. SMILTYS PJAUSTO
MA DYKAI. KOMPANIJOS NAMAS. 
—UŽDYKA PERNAKVOTI. 
ŠČIAUSIA MOKESTIS. VĖSI 
BTUVĖ, ARTI EŽERO.— 

MALLEABLE CO., 
HAMMOND. IND.

korporacijų, kurių dalįs, arba 
“shares” butų padalintos tarp 
depozitorių, už jų neišmokėtus 
depozitus, šitas tai' užmany
mas ir yra dabar vykinamas 
stambiausių depozitorių, kurie 
trumpu laiku sušauks didesnį 
būrį stambesnių depozitorių, ir 
paliks jiems galutiną nusprendi
mą to klausimo.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEšKAU CHORVEDŽIO, kuris

Taigi jie ih pradėjo depozitorius 
jį nuodugniai gali priimt šaukti, tik ne savo, bet mano 

vardu.
Aš nesu priešingas 

pradėjo, nesu priešin 
depozitoriai nori paimti namus 
į savo rankas, bet esu priešingas,




