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BIJOSI UNIJOS

Reikalauja da $1,968,600,000

visuomenę

M

SIŲS SUV. VALSTIJŲ 
KARIUOMENĘ RUSIJON

NAUJIENŲ Bendrovės Piknikų 
Kalbės Aid. JOHN KENNEDY

First Lithuanian Dailu in America
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NATIONAL EDITION

Kurį, sakoma, dirbama iš 
muštų kareivių kūnų

leisti ir šios 
statant pa
gyvenusius

Clevelando socialistų laikra
ščiui, S o c i a 1 i s t New s, 
atimta pačto teisės.

Teisėjas ir prokuroras ap 
laikę

POLICIJA SERGSTI 
TEISMO RŪMĄ.

BUTTES VARIO KASĖJŲ 
STREIKAS TĘSIASI.

CHICAGOS LIETUVIU
Visuomenis Susirinkimas

Velyj uždarysią kasyklas, 
nei pripažinsią savo daifeį* 
pinkams teisę organizuo* 
ties.

Muilas atiduotas Dr. Geo 
rge’o Fourcheto žinion.

kreipti 
palaiduo- 
kurie iau 
kritika— 
kas šven-

Padidino algas ir sutrumpi 
no (įarbo valandas.

ANGLAI ARTINASI 
PRIE LENS.

Mikado sostui gręsia pavo
jus; ir Japonijos žmonės 
žada pasekti Rusijos dar
bininkų pavyzdžiu.

SMAUGIA SOCIALISTŲ 
LAIKRAŠTĮ.

KRAUTUVIŲ DARBININ 
KAI VIENIJASI.

isyklų savininkai nusigan 
dę, kad galį netekti kasyk 
lų; sutinka numažinti an 
glių kainas.

šitą da- 
— laike 

Val- 
nemananti nusi- 

Ji reikalaujanti, kad 
žmoniškos 

arba ji konfiskuo-

iunčiėu kariuomene 
įsiios frontą.

Siųs Suv. Valstijų karuomenę 
į Rusiją

FRANCUOS KARĖS IŠ
LAIDOS — $19,766,500,000

BUTTE, Mont., birž. 29.— 
Buttes vario ir švino kasėjų 
st reikas tęsiasi. Darbiniu -

Jos vadu busiąs pulk 
Rooseveltas.

RUSŲ REVOLIUCIJOS 
ATBALSIAI.

Berkman ir p-lė.Goldman, 
kaip žinia, kaltinami suoka- 
Ibyj prieš verstino kareivia
vimo įstatymą. Abudu yra 
užsistatę po 25 tūkstančius 
dolerių kaucijos.

Įsteigė krautuvių darbiniu 
kų uniją.

A. LALIS
J. ŠMOTELIS
J. ŽEMAITE

PABĖGO 3,500 VOKIEČIŲ 
BELAISVIŲ.

UŽSIDARĖ 1,500 LAIK 
RAščIŲ.

WICHITA, Kan. — Afišų- 
skelbimų lipdytojų unija pri
vertė samdytojus pasirašy
ti po nauja unijos sutarčia, 
kuria darbininkai laimi 121Z> 
nuoš. algų padidinimą ir 44 
valandų darbą savaitėje.

LIPDYTOJŲ LAIMĖ 
JIMAS.

. LONDON, birž. 29. — An
glų kariuomenė tik pusę my
lios atstume nuo Lens. Va
kar ji išvijo vokiečius dar iš 
(dviejų stipriai apginkluotų 
kaimelių Lens apielinkėje.

Vokiečiai deda paskutines 
pastangas, kad atsispyrus 
^prieš neatlaidų anglų verži
amasi. Kai kur ji dar atmu
ša anglus. Bet iš visa ko 
matyt, kad miesto puolimas 
neišvengiamas.

PETROGRADAS, birž. 29 
— Atėjusi iš Petrogrado te
legrama sako, kad kairiųjų 
socialistų vadas, Leninas, pa
galios apleidęs buvusiojo ca
ro numylėtinės, Kšesinskos, 
palocių, kur, rodos, buvo lei
džiama ir jo laikraštis “Prav 
da.” Palocius buvo paimtas 
revoliucionierių žinion tuoj 
po revoliucijos.

Tos pačios žinios, beje, sa
ko, kad dalis revoliucionierių 
(maksimalistų) atsisakiusi 
paklausyti laikinosios vald
žios ir neapleidžia palocių.

Kšesinka buk patrauku
si teisman laikinąją valdžią 
už nesugrąžinimą jos priva
tinės nuosavybės.

APLEIDO KŠESINSKOS 
PALOCIŲ.

Galbūt įsimaišys federalė 
valdžia.'

NAUJAS GRAIKIJOS 
MINISTERIŲ KABI

NETAS.

kai nežada grįžti darban kbl 
nebus išpildyta jų reikalavi
mai — pripažinta unija ir 
pagerinta darbo sąlygos.. Ka
syklų baronai betgi nenori 
nei girdėt apie darbininkų 
organizaciją. Jie sako, kad 
Metal Mine Workers unija 
yra pilnoj industrialistų (L 
W. W.) kontrolėje ir todėl 
jie negalį pripažinjti tokios 
anarch istiškos unijos.

Laukiama, kąd “skriau
džiamiems” kasyklų baro
nams ateis pagelbon ir fede
ralė valdžia. Eina gandas* 
kad ji paimsianti savo žinioii 
kasyklas, jei darbininkai 
greitu laiku nesugrįš^ dar
ban.

f PARYŽIUS, birž. 29. — 
Francijos valdžia ir vėl rei
kalauja arti dviejų miliardų 
dolerių — $1,968,600,000 — 
padengimui karės išlaidų, 
kurios pasidarys bėgiu tre
čiojo š. m. bertainio. Pridė
jus reikalaujamąją sumą 
prie jau išleistos, viso Pran- 
cijai dabartinė karė kainuos 
$19,766,500,000, vadinasi ar
ti dvidešimties miliardų do
lerių.

CLEVELAND, birž. 28.— 
Federalio pačtos departame
nto atstovo, William H. La
mar įsakymu tapo atimta pa 
čto teisės vietinio socialistų 
laikraščio, Socialist 
News, birželio 16 d. laidai.

Laikraštis kaltinamas — 
sulig priimtuoju šnipų bu
liumi — “išdavikiškame pa
sielgime.”

BISBEE, Ariz., birž. 29.— 
Nesenai susiorganizavusi 
metalo kasėjų unija nutarė 
sustreikuoti, jei samdytojai 
atsisakys išpildyti jos reika
lavimus — padidinti darbi
ninkams algas, pagerinti da
rbo sąlygas ir pripažinti ka
sėjų uniją. Unija turi virs 
penkių tūkstančių narių.

Kasyklų savininkai betgi 
užreiškė, kad jie vely užda
rys kasyklas, ne kad pripa
žins uniją, kurion priklausą 
visokio plauko anarchistai, 
neklaužados ir tt.

NESISEKA.
Chicaga davusi tik 444 rek

rutų iš lauktų 10,000.
CHICAGO, birž. 28. — 

Rekrutavimas reikalauja
mųjų 70,000 vyrų, sako, ne
kaip sekasi. Anava, Chica- 
goje. kur tikėtasi gauti apie 
10,000 rekrutų, iki šiol įsira
šė vos 444 vyrai. O paskir
tas rekrutavimui laikas jau 
nebeilgas.

AMSTERDAM, birž. 29.- 
pastaruoju laiku Vokietijoj 
Čia gauta patikėtinų žinių, 
kad pastaruoju laiku Vokie
tijoje paliovė ėję 1 
tų laikraščių 
neapsakomo spaudos reik 
menų — popieros, juodylų ii 
tt. — brangumo ir darbiniu 
ku stokos.

J TOKIO, birž. 29. — Asso
ciated Press praneša, kad 
pasekmingoji’ Rusų revoliu
cija padarė savo intekmę ir 
į tolimąją Rusijos kaimynę 
Japoniją. Tatai jau pripa
žįsta ir pati Japonų valdžia. 
Pav., šiomis dienomis Tokio 
mieste atsibuvo metinis Ja
ponijos gubernatorių suva
žiavimas. Suvažiavime tarp 
kita kalbėjo ir pats premie
ras

BEAVER FALLS, Pa. — 
Nežiūrint vietos krautuvių 
savininkų pastangų darbini
nkams
tverti savo organizaciją. Or- 
ganizuoties juos privertė pa
tįs samdytojai — mokant sa
vo darbininkams bado algas.

Naujoji krautuvių darbi
ninkų unija greitu laiku pa
reikalausianti didesnio už
mokesčio ir žmoniškesnių 
darbo sąlygų Beavers Falls 
krautuvių darbininkams.

K o r e s p.

WASHINGTONAS, birž. 
29.—Chicagos Evening Post 
korespondentas praneša iš 
Washingtono sekamą. — O- 
ficialiuose rateliuose pradė
ta šnekėti apie naują vald
žios pieną —siųsti dalį Suv. 
Valstijų armijos Rusijon.

Siunčiamoji Rusijon ar-

Gyvenamosios valandos atsitikimai iškalė 
mintį 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

Pėtnyčioj, Birželio 29, 8 vai. vakaro, 
įvyks Visuomenis Liet. Susirinkimas

JVIeldažio salėj, 2242 W. 23rd Place.
Šis susirinkimas turės patiesti pamatą 
AMERIKOS LIETUVIŲ DARBININKŲ

TARYBAI.
Del to kviečiame visą Chicagos ir apielinkių 

pažangiąją lietuvių darbo žmonių 
kuoskaitlingiausia atvykti.

Organizuojamasai komitetas:
T. DUNDULIS
P. GRIGAITIS

PETROGRADAS, birž.29 
— Petrogrado^ laikr 
praneša, kad .‘bėgiu pereito 
mėnesio iš įvairių Rusų val
stybės vietų pabėgo apie pus
ketvirto tūkstantio vokiečių 
belaisvių. Pabėgę jie per 
Finlandijos teritoriją. Sa
koma, kad vietos gyventojai, 
fiųai, veik visiškai nesirupi- 
,na padėti valdžiai gaudyt 
pabėgusius vokiečių belais
vius. , j

Kad užkirtus kelią tolime
sniems pabėgimams laikino
ji valdžia buk pasiuntusi da
ugiau kariuomenės Finlan- 
dijos-Švedijos. parubežin.

Chicagoje ir apielinkėje— 
Šiandie gedra ; mažą atrnai 
na temperatūroje.

WASHINGTONAS,. birž. 
tsto- 

vų butas priėmė t.v. maisto 
kontrolės biliii ir kai valdžia 
paketino konfiskuoti anglių 
kasyklas ir susinėsimo įmo
nes — ""Subruzdo “darbuo- 
ties” ir kasyklų savininkai. 
Vakar čia buvo sušaukta ne
paprasta jų įgaliotinių kon
ferencija, kur tapo priimta 
tam tikra rezoliucija, kvie
čianti valdžią pradėti su jais 
tarybas kainų numažinimo 
klausimu. Savo rezoliucijo
je jie jau išsyk sutiko numa
žinti kainas nuo 1 iki 2 dole
rių tonui.

Tos pačios žinios sako, kad 
kasyklų savininkai 
ro iš baimės netekti 
dart, karės—kasyklų 
džia betg 
leisti 
butų nustatyta 
kainos 
sianti kasyklas ir pardavinė- 
sianti anglis taip pigiai,’kaip 
dar niekuomet šios šalies 
gyventojai nepirko.

MADRID, birž. 29. — Pa
galios Ispanijos valdžia atvi
rai pasisakė, būtent, kokiuo 
tikslu ji paskelbusi karės pa
dėjimą. Tai pasakė pats mi- 
nisterių kabineto pirminin
kas Dato. Toji priežastis y- 
ra — baimė žmonių sukili
mo, revoliucijos. Savo ofici
aliame užreiškime premieras 
Dato tarp wko, kad va
ldžia neturėjusi kitokio išė
jimo nuraminimui “tūlų abe
jotinų asmenų”, kur sukėlę 
nepasitenkinimą šalyj ir tuo 
statę pavojun Ispanijos neu
tralumą ir “augščiausius va
lstybės principus,” vadinasi 
valdžią. ; ’ .

gramus iš Holandijos sako, 
kad vokiečiu kareiviai tūks
tančiais apleidžia armiją ir, 
kurie gali, bėga į užrubežius. 
Tūkstančiai tokių pabėgėlių 
randasi dabar Holandijoje. 
Pabėgėlius uoliai sekioja pa
siųsti vokiečių valdžios šni
pai. Jų tikslas esą išgauti 
pabėgėlių pavardes ir išduo
ti jas valdžiai, kad pastaroji 
galėtų už tai atsiteisti pabė
gėlių šeimynoms.

Pabėgėlių tarpe esą varo
ma sparti socialistinė propa
ganda.

Adrese

OOJIEm, 1840 SOUTH HALSTEO STHEB
CHICAGO, ILJL.INOIS 
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BOSTON, Mass. — Orga
nizuotieji dokų darbininkai 
pareikalavo didesnio užmo
kesčio. Kompanija atmetė 
darbininkų reikalavimą. Pa
starieji metė darbą, ir po 
vienos dienos laimėjo savo 
kovą. Kompanija, negauda
ma streiklaužių, sutiko išpi
ldyti darbininkų reikalavi
mą : padidino algdS — po 25c 
į dieną. . ; '

‘ NEW YORK, birž. 29. — 
Čia atsiųsta šmotelis naujo 
vokiečių muilo, pavadinto 
“lavonų muilu.” Jisai rasta 
pas tūlą vokiečių belaisvį, 
suimtą vakariniame karės 
fronte. \

Kadangi jau senai eina į- 
vairųs gandai, jogei vokie
čiai pradėję dirbti muilą iš 
užmuštųjų karės lauke ka
reivių kūnų, tai atsiųstasai 
čia muilas bus atydžiai išty
rinėtas, kad galutinai atide
ngus pasklydusio gando pas
laptį: ar tai yra teisinga ar 
šiaip kieno nors pramany-

valdininkai,” esą reikalinga 
netiek kariniam veikimui, 
kiek pakėlimui Rusų kariuo
menės ūpo ir parodymui, kad 
ši Šalis ištiesų kovoja “už de
mokratijos idealus.” Pasi
rodymas Suv. Valstijų ka
riuomenės sale “barzduotų

| Vienioliktą valandą ryte.
t Šia proga — išgirsti kalbant socialistą alderma- 
| ną — turėtų pasinaudoti kiekvienas darbininkaą.
į Visi važiuokite į Naujienų pikniką nedėlio, liepos
| 1 dieną, į Chernauskio daržą, Lyons, Ill.
4*
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i joje. Nuo jos pasisekimo 
aigi turėsiąs priklausyti ir

C? i' X V

iuntimas menamosios ka- 
iuomenės.

Rusijos kariauninkų” pada
rytu į juos milžinišką įtek
mę ir užduotų mirtiną smū
gį “vokiečių autokratijai.”

N a u j o s i os k a r i u o m en ės
vadu, jeigu ji kada nors bus 
pasiųsta Rusijon, busiąs pa
skirtas buvę 
prezidentas,

sako 
kad valdžia paskelbusi ka
res padėjimą bijodama re
voliucijos. >

ilgoje 
grafas Taranči daugiausia 
graudeno ponus gubernato
rius apie augantį Japonų, va
ldžiai pavojų ir nurodė įmo
nes, kokių jie privalėtų stve- 
rties, idant išvengus jo. Ta
sai pavojus, ta 
gantis minių, y
štijos priešinimąsi dabarti
nei valdžios politikai. Nega
na to, premieras net štačiog 
nurodė to augančio neramu
mo šaltinį. Tai Rusijos re
voliucija, 
perversm 
vakTtybėji 
iššaukė kaikutiuose asmeny 
se geidavimą per 
šalies politiką”, 
vojun amžiais h 
papročius ir tt.

Ponas premieras ragina 
gubernatorius stverties visų 
galimų įmonių, kad užgniau
žus naująjį judėjimą 
minusia esą reikia 
daugiau atydžios i 
sius žurnalistus, 
pertoli nuėję savo 
peikimu visa to, c 
ta ir gerbtina.”\

ATĖNAI, Graikija, birž. 
29. — Pagalios Venizelosui 
pavyko suejaryti naują mini- 
sterių kabinetą. Naujasai
ministerių kabinetas, kaip 
rodo jo sąstatas, sudaryta 
sulig talkininkų, komanda. 
Vadinasi, jame yra veik iš- 
imtinai vieni talkininkų šali- 

grafas Terandi. Savo |njnKai.

isxsxassxxiaaKS

Price 2c.

skiros taikos su centralėrms 
valstybėmis. Ilga pertrau
ka ir kareivių broliavimosi, 
girdi, netik kad nesusilpnino 
Austrijos ir Vokietijos prie
šą, bėt tolydžio stiprina jį. 
Visa tai baugina Austriją. 
Laukiama, kad kurią nors 
Hieną Rusų pulkai ir vėl at
naujins veržimai Austrijos 
teritorijom

Delei to Austrai ir gabena 
atgal išvežta Italu frontan

* t- V

kariuomenę.

NEW YORK, birž. 28 —. 
Vakar čia prasidėjo tardy
mas paskubusiųjų šios šalies 
anarchistų vadų — Alexan
der Berkmano ir pJ-ės Em
ma Goldman. Valdžia pasi
rūpino apstatyti teismo ru
imą policija ir detektivais 
taip, kad ten neįkištų savo 
nosies nei... uodas. Mat, sa
koma, kad teisėjas ir federa- 
lės valdžios prokuroras, ku
rių rankosna atiduota tie du 
“prasižengėliai,” aplaikę

ITHUANIAN DAILY NEWS
Entered m Second Class Matter March 7, 1914, at tth^įPoat Office at Chicago, III., under the Act of March 8, 1878. 
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skubiai traukia savo kariuo
menę iš Italijos fronto ir siu- 

sf^^^ją atg’al rytiniu karės 
/itan, Rusijon.

Sakoma, kad tai tiesioginė 
pasekmė nevykusio band v-
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Didelis ir Puikus PIKNIKAS
Pradžia 10 v. ryto. Jžanga 25c porai. Grieš puikiausia Orkesira-BroliiĮ Sarpaliy 

L.S.S.A. 22-ros ir 37-los kuopų piknikai buvo visuomet gražus ir šį syk de-
• dama visos pastangos, kad šis Piknikas butų dar gražesnis ir linksmesnis už 

pirmiau buvusius. Kalbės plačiai pagarsėjęs lietuvių kalbėtojas Dr. A. Mont
vilas. Visus širdingai kviečia • , Komitetas.

P. S. Imkit 22ros karus iki Ogden; Ogden avė. iki 48 avė., iš ten Lyons iki daržo.

Rengiamas Suvienytomis Spėkomis ■ Seredoj, Liepos-July 4, 1917 ■ 
L. S. S. A. 22-fOS ir 37-tOS KUOPŲ g <iU<>. M. CHliRNAUCKO DARŽE, Lyons, III.
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Žodis j visuomenę p. Šerno 
reikalu.
Hi—... .......n |

musų broliai sau apšvietimo se
miasi gausia sauja. Taigi aplei
sti tokį žmogų, matant, kaip 
jam didele nuoskauda daroma,

1 M

Birželio 1 d. š. m. laikraštis 
‘‘Lietuva** perėjo į kitų leidėjų 
j-aakas. Šertasis jo leidėjas, p. 
A. Olszewskis, apie šitų svarbų 
jam ir jo laikraščio redaktoriams 
atsitikimų pranešė pastariesiems 
laiškuiiais tik laikraščio perėji
mo į kitas rankas dienoje, bir
želio 1, patardamas jiems del sa
vo vietų tarties dabar su nau
jais leidėjais.

P-s šernas šito turinio laiškelį 
gavo taipjau tų pačių dienų.

Keli metai atgal p. Olszewskis 
pačiam p. šernui, ir kitiems, sa
kė: “Nesirūpink, dėde Šerne, 
busi pas mane visados. Tu man 
daug padarei; aš duosiu tau už
laikymų, dagi jei man ir jokio 
darbo daugiau nepadarytum.”

P-s šernas tikėjo tais p. 01- 
szewskio žodžiais, ir jis turėjo 
pamato tikėti. Apie dvide
šimts penki metai atgal, kuomet 
p. Olszewskis atsikvietė p. Šer
nų iš Europos, laikraštis “Lie
tuva” — turiniu tuomet “tara- 
tkdkinis” — teturėjo vos 700 
skaitytojų, žinoma, p. Olsze'w- 
skts savo redak tonui mokėti 
daug negalėjo, bet jis jam ža
dėjo geresnių mokesties sųlygų 

. toliau. Jis mokėjo jam 10 do
lerių savaitei ir sulygo mokėti 
po vienų dolerį viršaus savaitėje 
nuo kiekvieno,priaugančio šim- 

„ Jo jiauju skaitytojų. Tiek p. 
<is tiek p. šernas manė, 

.fia sųlyga abiem pusėm 
įtenkinama, ir p. Šernas paėmė 
^Lietuvos” redakcijų į savo ran
kas.

Bet p. Olszewskiui neturint 
laiko per trejus metus suskai
dyt ir patirt, kiek skaitytojų pri
augo, p. Šernui reikėjo tenkin- 
ties tąja pačia alga — $10 sa
vaitėje. Kad pagalios p. šernas 
užsiminė apie tai p. Olszewskiui, 
kad butų, galų gale, padarytas 
laikraščio ėmėjų suskaitymas, ir 
p. Olszewski s juos suskaitė, tai 
pasirodė, kad “Lietuvos” ėmėjų 
skaičius užaugęs jau toks, kad, 
sulig padarytųjų sutartim, p. 
Šernas turėtų gauti 17 dolerių 
savaitėje. Tiek jam ir pradėta 
mokėti, betgi praeito laiko ant- 
viršį p. Olszewskis atsisakė mo
kėti, sakydamas: “Kų čia, dėde, 
mokėsi; tegul tai taip pasilieka, 
ir gana.” P-s šernas sutiko ir 
su tuo.

Nuo to laiko p. šerno alga ki
lo augštyn ligi pasiekė 22 dole
rių savaitėje, šitąją alga jis ten
kinos dagi tašyk, kuomet “Lie
tuvos” ėmėjų skaičius siekė 
6000 ir daugiau. Lokiu būdu, 
sulig p. Olszew.skio paties pada- 

' rytąja sutartim, nuo p. Šerno 
algos kas savaitė likdavo p. 01- 
sze?wskio kišeniuje apie 30 dole- 
rių,* arba apie 1560 dolerių 
metais.

Suprantama lodei, kam p. Ol
szewskis sakė p. šernui, kad jis, 
p. šernas, jam gana daug pada
ręs. Juk per keliolikų metų iš 
neišmokėtos, sulig sutarčių, ir 

! p. Olszewskio kišeniuje pasili
pusios p. Šerno algos dalies su- 
aJdėjo tokia suma, nuo kurios 
beveik vien nuošimčių pakaktų 
p. Šerno pensijai. Tat p. šernas 
turėjo pamato pilnai tikėti, kad 
p, Olszewskis savo žodžio lai- 
kysis.

Dalykai virto betgi kitaip. Ir 
p. Šomas, be abejo, turėjo labai 
nustebti, kad jis gavo iš p. Ol
szewskio augščiau minėtų laiš
kelį. Bet jis vis dar tikėjos, 
kad p. Olszewskis bus bent tiek

teisingas, kad, išmesdamas jį 
gatvėn, neatsisakys duoti jam 
tam tikrų dalį jo parašytų kny
gų, kurių p. Olszewskis atsis
pausdino tūkstančiais egzemp
liorių, bet iki šiol jokio jam, ra
šytojui, nedavė atlyginimo iš sa
vo pelnų.

Juo reikalu p. šerno vardu 
kreipėsi į p. OlszeAvskį vienas 
paskui kitų du žmonės: p. K. 
(Ingis ir p. J. Laukis. Bet p. 
Olszewskis abiem jiem atsake 
vienaip: “Kad Šernas pas mane 
dirbo, aš jam už jo darbų ir 
užmokėjau kiek reikia.. Aš nie
ko daugiau jam nebekaltas. 
Šelpti jį, kaipo pavargusį žmo
gų, nematau reikalo. Jis, nors 
mano apmokamas, dirbo ne 
man, bet visuomenei. Visų jo 
redagavimo laikų mano laikraš
tis buvo priešingas mano reika
lams, kam aš dabar turėčiau 
juo rupinties? Tegul juo rūpi
nas visuomenė, kuriai jis dir
bo?’

Kada šitie tarpininkai pasakė 
p. Olszewskiui, kad nei p. Šer
nas nei jie jokios iš jo labda
rybės nereikalauja; kad tai, ko 
iš jo norima, pilnai ir teisingai 
p. šernui priklauso, tai p. Ol
szewskis a t šovė:

Knygos, kurių iš manęs rei
kalaujate, yra išleistos žmonių 
pinigais. Jei aš pats atiduosiu 
jam, tai bus nuskriausti žmo
nės. Bet jeigu aš ir sutikčiau 
duoti jam knygų, aš negaliu: 
Visi mano turtai, tarp jų ir kny
gos, yra surašyta ir pavesta į 
mano banko trustisų *' rankas 
mano skoloms atmokėti. Jei 
Šernas mano, kad jis yra vienas 
mano kreditorių, tegul kreipia
si teisman. Jei teismas pripa
žins, kad jis yra mano kredito
rius, tai jis savo dalį gaus taip 
kaip ir visi kiti. — 4

Ir i.štiesų, teismo akimis žiū
rint, p. Olszewskio rankoj visi 
triupai. P-s Šernas neturėjo 
mados savo sutarčių daryli raš
tu. Jis visados tenkinos garbūs 
žodžiu. Ir dabar, kad los su
tartis sulaužyta, jis neturi kuo 
jų prirodyti.

P-s Olszewskis sako, kad Į). 
Šernas, be algos, ėmęs dar šiaip 
kiek pinigų. Kiek patyrėme, 
dalykas toks: p. šernas yra pa
ėmęs iš p. Olszewskio 35 dol. ir 
iš diro Kulio, p. Olszewskio ben
drininko, 10 dolerių, viso 15 dol. 
Bet p. šernas^ yra davęs p. Ol
szewskiui 150 dolerių advoka
tui Eiliotai apmokėti, kada p. 
Olszewskis vedė savo byla su 
kun. Kriaučiūnu. Vadinas, p. 
Olszewskis p. Šerno skolų atme
na, bet savo skolos p. šernui ne- 
a įsimena.

Ar gal p. Olszewskis negali 
teisingų p. Šituo reikalavimų iš
pildyti? Gal jis rtštikro nieko 
nebeturi, savo privatinį bankų 
uždaręs? Taip neatrodo. Kas 
nieko neturi, nesiūlo 12 tūkstan
čių dolerių grynais priedo, da
rydamas mainų.

Žinoma, p. Šerno reikalas su 
p. Olszt'wskiu yra neva jų asme
ninis dalykas, ir mes kitu atsi
tikimu neturime teisės kišties į 
jį. Bet šitas atsitikimas yra iš
imtinas. P-s Šernas yra visuo
menės žmogus. Jis yra vienas 
seniausių ir naudingiausių vi
suomenės darbininkų. Jis dirbo 
visuomenės darbų daugiau kaip 
per trisdešimts metų, ir jo dar
bas buvo vaisingas. Jis buvo 
vienas tų, kurie sužadino lietu-

mas visuomenei. Ji turi jį už
tarti. Tik užstodama savo 
darbininkus visuomene gali ti- 
kėties sau gerų darbininkų tu
rėti. Supažindinimui visuome
nes su tikru jos darbininko daly
kų padėjimu ir paskatinimui

lno žodį ir leidžiame. Tikimės,

ausis.
ŠERNO DRAUGų KUOPELĖ:

M. J. Darnijųnaitis, Dr. A. L.
Graičiunas, K. Gugis,.. Dr. J.

ri r it iii a v
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BERGMAN’S GROVE DARŽE,
RIVERSIDE, ILL._____________

Įžanga 25c. povaiPradžia 10 Vai. ryte.
DIDELIS PIKNIKAS GRAŽUS DARŽAS

ORKESTRĄ F. JERECKO
PASARGA: Važiuokite iš visų dalių miesto 22 ka

rais iki Riverside karų, o Riverside karais iki daržo.
Kviečia KOMITETAS.

nuvyko Washingtohan pasižiu-

ri akis, kad mačius, ausis, kad1

norėtų atsiekti savo tikslų, bu-

RMKNfe

Nelaikyki! Pinigus Namie
Kadangi galima tikėtis kožmi laiku 
pražudimo jų per plėšiką ar ugnį.
Saugiausia vieta padėti pinigus į

Nusipirk Mos ties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Męntholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarysi veidii tyru ir skais- , 
Čiai baltu. Toji mostis išima plėt- 
mus raudonus, juodus arba šlakus 
ir prašalina visokius spuogus nuo 
veido. Kaina dėžulės 50c. ir $1. Pi

v

J. RIMKUS,

Revoliucijos šmėkla

KIŠENINIS

ŽODYNĖLIS
Lietuviškai-Angliškas

Angliškai-Lietuviškas

SusiSbs ir Tarkiikn Vanos

oro

[)ARBAS
SORLM.

ĄKIIMIiIIKĄ

APTIEKA

1840 So. Halsted St

Russian
TURKISH

kurs ypatingai pereitų rudenį 
agitavo už jį, kad jį vėl išrinkus 
Suy. Valstijų prezidentu, dabar

Aptlekorlva Ir Mviniakas 
SOUTH BOSTON, MASS,

12th St. Tel Kedtfe 8102 
Paulina. Tel Western 15 
8514-16 W. 12th St., artį 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, ill.

J on įkaitis, M. Jurgelionienė. 
A. Lalis, J. Laukis, V. Mišeika. 
K. Norkus, A. Vizbaras.

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

galima lengvai ir la
bai greitai išmokti

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

1 KIHINWIAUHIA Itt GBK1AU8XA 
LIETU VIMKA

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.

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

Chicago) leidžiaipojo dienrųš- 
čio The Day Book redaktorius, 
N. D.* Cochran, kurs šiaip visa

!
 Miegok bile kur, bet valgyk 

METROPOLITAN 
RESTORANEC. J. SMERLJN, Savininkas

Atdaras visą naktį. Telefo
nas: Canal 2309.

22nd st. and Western Ave.

vimą. Kaina tik 25c 
Galima gaut uNauiie« 
nųM Administracijoje. 
1840 So. Halsted St.

torės adresu; Mrs. M. Jurgelio 
nienė, 3133 
Chicago, Ill.

UTAISYTAS iš fprmulos- 
recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

skripcijos įstatymas.
Žmonės, liaudis, karės nenori 

Jie visa siela priešingi karei 
Bet Washingtono ponai to ne
paisė.

Žmones priešingi

nu JMIUunIu mtydm, 
wellnrfmt. ar tie r*e«ptal Lletuvow 
Amerikon daktaru. Tai vienatini li«- 

tuvUfca aytleka Beetenv It Maanneku- 
•etta vaUtijoj. Gyduolių galit gaut ka
klo* Uk paaaulyj yra vartejamo*. Ga
lit reikalaut per laišku*, • ai priau
sta per exprea*.

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

_ A. P I E L 1 S,
1745 So. Halsted Str., Chicago.

im 
ver- 

kariuomenėn. 
> faktas, kad 

jaunų 
>, o iš 

pstravusiųjų apie du treč-

“Žmonės, kur kiek toliau da
lykus numato, su baime žiuri į 
ateinančių žiemų, kuomet-žmo
nės ims kęsti badų ir šaltį. Dėl
to svarbiausias dabar kongreso 
uždavinys, kurį ji^ turėtų atlik
ti, tai kuoveikiausia pasirūpinti 
sutvarkymu maisto klausimo.

Day Book redaktorius sako:
¥Tikrasai ir pavojingasai da

lykas, apie kurį Washingtono 
ponai kalba pašnabždjomis, bet 
neskelbia laikraščiuose, tai bai- 
rė, kad nekiltų revoliucija čia 
pat, namie. x

stmam ėmimui 
lai parodo ir I 
apie dešimtas nuošimtis 
vyrų •J c 

užsin
daliu padavė už reiškimų reika
lavimu, kad jie butų paliuosuoti 
nuo kareiviavimo

Paskutinis, i 
gumentas už t 
priešingi karei 
mui Amerikos,

Central ManufacturingDistrlct
Fl A TM X

(4 STATE BANK)
1112 West 35th Street, Chicago, Ill.

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

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

Jtjs čia galite atlikti visokius bankinius reikalus. 
KALBAMA LIETUVIŠKAI.

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

ma pranašauti revoliucijų. Ii' 
kas nuostabiau, tie pranašavimai 
paeina visai ne iš socialistų pu
sės. Jie paeina iš šiaip pager
biamų žmonių — demokratų ir 
respublikonų, nužudžiusių viltį 
į savo pačių partijas ir jieškan-

jiems jų viešpačiai negėdingai 
dar kala: don’t waste your 
food” — vadinas, nevalgyk per
daug, (nemesk laukan to, kas pa
valgius, dar ant stalo lieka.

—Nemesk nieko laukan nuo 
stalo, kuomet darbininkas netu
ri ko ant stalo pasidėti!

padidėti. Kitaip susilauksime 
maisto riaušių. P-s Hoover sa
ko, kad Rusų revoliucija buvo 
ne kas daugiau kaip milžiniškos 
žmonių riaušes del maisto. Aš 
atkartodamas persergėjau “ma
isto kiaules”. Ir dabar savo per
sergėjimų atkartoju. Armourai 
ir jų sėbrai geriau tegul pasisku
bina padaryti du dalyku: kuo- 
greičiausia pakelti algas darbi
ninkams ir atpiginti kainas mai
sto daiktams.”

Toks tai dalykų padėjimas. 
Jeigu apie revoliucijų Amerikoj 

dkaįba žmones anaiptol ne socia
listai; jeigu pačiame /Washing
tone musų ponai pašnabždoms 
kalbasi
matyt, kad jie kai kų nujaučia

—Am. Soc

ingtono ponams, kad geriau jie 
padarytų užmiršę visai apie 
siuntimų didelės armijos euro- 
pon, dėlto kad lai, girdi, daly
kas nei nesvarbus. Svarbesnis,

<ad žmones 
mili tariza vi
lai, kad ka- 

“laisvės pas
kolų”, kad sudarius du miliar- 
du dolerių karės reikalams, ne
žiūrint visos tos atkaklios agita
cijos pirkti bondsus, žmonės vi
sai nesiskubino tų bondsų pirk
ti. Ir kad surinkus reikiamųjų 
valdžiai pinigų sumų karės tiks
lams, pavartota spaudimas į 
žmones, dagi pricvarl 
jimai darbininkų pi 
darbo, jeigu jie alsis 
vės bondsų pirkti...

Visa kas neapsakom 
go. Darbo žmonės, kurių už 
darbiai menkesni, tiesiog nieki

GERIAUSIS PASAULYJ International pro 
sas įkaista per save vartojant gasoliną, ke 
rosiną arba alkoholį, tesudega už 1c per * 
valandas. Sveria svarus, gvarantuoja 
mc jeigu nepatinka, galima sugrąžinti, < 
mes sugrąžiname pinigus. Kaina su prisiun 
timu $5.00. Adresas:

The Lithuanian Mail O. House, 
3343 So. Halsted St., Chicago, III.

•psireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir Samu, ger-

V - į klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
■J"| skaudėjimo, nustojimo apetito, 
K I šalčio galvoje, ecl., ect., Sutai- 
J1 Ml souiaa iSdirbėju labai pagailojusio

PAIN-EXPEUERffl-
seno ir ištikimo draugo Šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per pusę šimtmečio—25c. 
už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai ifi

< F. AI). RXCHTICK A OO. 
B—8U IVa^hlHKtov SIre«L Maw InL

1
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Korespondencijos Prašyk groserninko

Sustokite,
Parduoda visos grosernes

Tiktai kelios dienos beliko!AKRON, OHIO

Sučėdyke pinigų pirkdami
laike šio išpardavimo

re n

nos

viai

CHICAGO CLOTHING COMPANY
1922 S. HALSTED ST CHICAGO

Vienatinė Lietuviška Krautuvė

Pabraižos

naimnnioiūnom

tgen

DIENOS MARŠRU 
IV-TAM RAJONE.

ta lis ta i 
pildo.

Miesto Ofisus: ■
127 N. Dearborn St.

Ulbi) Unity Bldg.
Tel. Central 44H

I lerman.
. Brooklyn, ?
A. Bekampis 
Elizabeth, ?

Vr. Straus.

Žmones 
bačka 18 
daikto 
1 e ria i

Kameroj 
minislerių 
baisiai neteisinga

DETROIT, lMICH

alvoja rusai 
d si šaukimai 

neg

ganizacijos piknikas Klinkerts 
Parke ir kadangi ta organizacija 
yra pritarianti socialistams, tai 
ir nutarta rengt prakalbas Klin- 
kert parke.

Ikininkai ir saukia, 
u rys, jogeį reikia su- 

militarizmą, 
gi neųiažiau 

mąsto apie taiką.
SIAS, kainos KUOŽEMIAUSIOS. Ateikite ir 
persitikrinkite. Atminkite, kad šis išpardavi
mas tęsis TIKTAI iki NEDĖLIOS, Liepos 1 die-

menuo; tai 
per metus, 
išrokavima c
ves tori us, mokėdamas už minė
tų “propertę” $84,000.00, negalė
tu girlies, kad gavės labai

Gi rusai tų Wilsono deklara 
ętją pasiliko gana šaltai;

mų.
Jiis nebeklausė kareivių, — ar 

jie* nori kariauti, bet liepė jiems 
kariauti.

Might makes right.
Visur ir visuomet.
Kares dievui Marsui vėl bus 

aukų. Nesuskaitomai daug, 
j Ir vis tai bus daręma pardan 
žmoniškumo...

is y r a 
olas rin- 
reinkotu

šakę nukalė Chicagoj, bet kai 
ją išgabeno į rytų Valstijas, kal
viai tuojau perdirbo: iš šakės 
padare kardą, o kardas pateko

traškinti vokiečių
bet palįs, — gal i
už tą. airį

Juo tolyn, tuo taikos judėji 
mas didėja..

- Jau penkioliką minučių aš 
tą patį maniau, — atsako airyg.

Tas anekdotas primena dabar
tinę karę. Ne kitaip juk ir čįa 
sįovi dalykai.

vej tvarka gera, švara pilno 
prasmėj užlaikoma, darbiniu 
kai mandagus, tik turėtų prasi 
lavini skubiau paliuosuoti pir

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co.

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg, Co.

OTTO KUBIN 
rez. Atha

Man teko patirt iš pdsitikimo 
šaltinio, kad augščiau minėtas 
teatras duoda $700 pajamų kas 

Hkstų — $8400.00 
Taigi pamatuojant

mas pakiltų augščiausi 
Fordžinlajaus svaigulys 
nebe suniekinamas daiktas 
padrąsinimas. Pasvąigima's 
bar pa trio tingumo žyme.

Bukite tikri, kad jus esate tikroje vietoje 
Jieškokite vardo.

Jus nesate priversti pirkti, ateikite ir pama 
tykite tavorą ir kainas, jei jos bus jums tinka 
mos, jei ant jų galėsite sučėdyti pinigų, tai pir 
kite. Bet mes užtikriname Jums, kad Jus busi 
te UŽGANĖDINTI, nes tavoras KUOGERIAU

Uždusęs denscikas pranese 
generolui tokią naujieną:

Slaboda, bariu — narod ca-

Kol už žmones mąstė caras ir 
jo pakalikai, tol niekas nedrįso 
ką nors sakyti prieš karę. Bet 
kaip greit žmonės ėmė mąsty
ti savo galvomis, — pas jtios 
gimė klausimas:

Už ką mes kariaujame?
- Kad palaikius demokrali-

persi maino 
kuomet pats žmonės 

rūpinasi gavo likimu’, tuosyk
lif t, kalbės 
,SS. 168 kj 
liet, kalbės 1). P. Pilk; 

,SS. 161 kp., Harrison 
. kalbės K. Petrikienė.

Tuo liksiu esą įsi vedusios ka- 
rėn ir Suv. Valstijos.

Prezidento Wllgonp atsišau
kimas į talkininkus padarė į 
juos, išiimant Rusiją, didelę ba

talijos, Suvienytų Valstijų ir ki 
tų valstybių darbininkai. Žo 
džiu sakant, darbininkai nepri

Pasirodo, vadinus, kad suban 
k r u t i jęs bankininkas yra oška 
o jo depozitoriai, kuriems ji: 
nuneša šimtus tūkstančių dole

Socialistų kuo- 
inasi tuom tarpu 

Galima tikėti, 
kad po šio maršruto kiekviena 
kuopa dvigubai padidės nariu

Kitaip ir būti negali. Karės 
našta jau ganėtinai prikamavo 
žmoneg. O svajojamos perga
lės kaip nėra, taip nėra.

Tais taikos judėjimas ypač di
delis rusuose. <

I legijonus 
sako, visiem 
lėktinai...

Jeigu tokį mokslingą trakta
tą apie sakramentus butų para
šęs nezaliežninkas kunigas, tai 
prirodymas,. katrų sakramentai 
geresni, butų išėjęs kaip tik at
bulai.

visų tautų Racino socialistų 
Besvarstant bėgančius reikalu: 
pakelta klausim 
vieša mi ting

.Newark, .v 
ps J. Jukelis 
Brooklyn, N

šį IV rajono maršrutą remia 
ir daugelis nesocialistiškų drau
gijų ir kliubų. 
pos nariais dau

T kas norite tarė
■ rylos reinkotus 
Z pas idusų agailij
***W+**«<M»+4»*<»

| JUOZAPAS F. L1UUPIK j
j 3343 S. Halsted St. Tel. Drover 8167 Chicago, III. |
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man
Wilsono atsišaukimas į ru

sus nepadarė didelės in laikos 
lodei, kad talkininkų ir rusų tik
slai yra skirtingi. Talkininkai 
mano, jogei prieš vokiečių au
tokratiją reikia kovoti kitoms 
šalims. Tuo tarpu rusai stovi 
už tai, kar kiekvienos valstijos 
darbininkai kovotų su savo val
džiomis. Vokiečių autokratiją 
gali pnaikintį ne kilų valstybių 
kareiviai, bet Vokieti jos darbi
ninkai. Lyginai ta patį privalo

Vasara taipjau streikuoja
Kažin, kad taip piknikų 

gėjaj kreiptųsi į Chicagos teisė
ją Bald\Viną del indžionkšeno? 
Teisėjas Baldwinas yra juk 
specialistas indžionkšenus duoti 
prieš streikininkus.

vaite, bet iš visų ženklų galima 
spėti, kad šiemet Fordžiulajų 
turėsime ne sėt en sen, bet on-

, Vienok žmonija, kaipo tokia, 
yra peraugusi peštynes-kares. 
Ji yra liek tobula, kad galėtų 

jų. Bet dabartinis 
priešais žmonių no

il ski ra s valstijas

Kaip ilgai tęsis įos skerdynės 
sunku pasakyti. Bet vieną 
gražią diedą iš prasiblaivusio 
dangaus gali trenkti perkūnas. 
Žmones, kai]) tas švedas, pasa-

bar randasi 
Illinois vals
tijoj Chica
gos apiclin-

Bet tobulinosi žmonės, tobu
linosi ir jų instinktai. Pešimos 
instinktas, kaipo tokis, turėjo 
žlugti atroffijos keliu. Jis liko 
n ebe n a u din ga s ž m o n ė m s.

Žmonės ėmė kovoti tarp sa-

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS •

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

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas:

1129 S. Halsted SI
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

t uosyk supras žmones, jog 
reikia kovoti ne prieš svetimų 
valstybių autokratiją, bet prieš 
savo/ autokratišką valdžią.

Supratę tatai žmonės padarys 
taika,.. Aš tata.

Antra: Milda ' 
42 So. Halsted 
$200.000.00

Kiek

ir Klausykite
The Chicago Clothing Company’s 

Didelis perviršio \ Sandelio Išpardavimas
Ą PVFyRTĖ Southwest Side Chicagos kojomis augštyn. Daug žmonių atke- 

* liauja iš visų kraštų del pasinaudojimo stebėtinais pigumais, kokius mes 
aukaujame visuomenei Hart Schaffncrio ir Marx’o Aprėdalų, Wilson Bros., 
pasipuošimui tavorų ir Douglas čeverykų, už tokias pigias kainas, kad jus ne
galite įstengti praleisti šį didelį išpardavimą, kuris dabar eina didžiausiu 
smarkumu. Vos keletas dienų beliko, ir jeigu da jus čia nebuvote, būtinai bu
kite ryt dien. Jeigu jus pirkote šiame išpardavime, ateikite ir vėl, kadangi pi
gumas yra labai didelis kas dieną. Išpardavimas užsidaro galutinai

Nedėlioję, Liepos=July I-mą dieną.

pėda (8000:50), kuomet 1916# ,, J
metų (Jncagos Real Estate va- 
dovėlyj augščiau minėtoje vie
toje žemės vertė paduodama lik 
i)o 80 doleriu pėda. Tai viena.

žodžiu, prekė ta pati, tik ki
tokių fabrikų parūpinama. Vie
ni jų priklauso Rymo trpstui ii 
lodei vadinami zaliežni, o antrie
ji Rymo trustui nepriklauso ir 
todėl vadinami nezaliežni. Jei
gu yra 
nebent

Molei mužik, skolina., Zas- 
trieliu tebia! — sušuko staiga 
įsiutęs generolas.

—Ča vo m o 1 či ? J i ik visi sa k o: 
caro jau nėra — slaboda!

Generolas dūkdamas paliepė 
denščikui stovėt ir nesijudini, o 
pats stvėrėsi už šoblės. Bet tuo 
.tarpu kareivis pasmuko gatvėn 
ir prisidėjęs prie minios revo
liucionierių mėtė į viršų kepurę.

mokytas zaliež- 
organe rašo 
sakramentus 

apie zaliežninkų ir nezaliež- 
ninkų kunigų sakramentus. 
Prirodinėja, kodėl zaliežninkų 
kunigų sakramentai yra gėri sa- 
kramenbuy^p kodėl nezalicžnin- 
kų - - negeri.

Sakramentai ne mano daly
kas, bot aš vis dello tą mokslin
gą traktatą perskaičiau. Ir iš 
viso to mokyto kunigo rašto at- 
sižinojau tiek tik, kad, 1. zaliež- 
hinkų kunigų sakramentai ge
resni už nezaliežninkų kunigų 
sakramentus dėlto, kad jie za
liežninkų kunigų sakramentai;

šalių darbininkai įuri jungtie: 
tarp savęs ir bendromis spėko 
mis kovoti su savo autokratiš 
komis valdžiomis.

Taip tai
Jokie

graudenimai negalėjo permainy
ti jų nuomonės. Tatai pamatė 
karės minislcris Kerenskis.

Pamajįč ir suprato, jogei žo
džiais nieko negalima nuveikti.

Jis permainė savo taktiką.
Griebėsi griežtesnių priemo-

airas kaštavo, lai vienas daly
kas, o kiek jis tikrai vertas žiū
rint real (‘State ir invesloriaus t
žvilgsniu, tai visai kitas. Geras 
real estate investmentas neša 

y(. Bet kad nepėrsu- 
pamatuosiu/tik 10% 
ne gryno pelno,(at

ėmus palaikymo išlaidas ir tak
sus, mažai kas tebeliks, jei ro- 

ius, kurie 
kiekvienu

“Naujienų hr. 149 straipsny
je “Apie vilkus ir avis”, be kita 
ko paduodama sutrauka A. 01- 
szevvskio nejudinamosios nuo
savybės. Aš nemanau aiškint 
giuTumą ar negudrumą to su
manymo, bet man norisi kreipti 
žvilgsnį į apvertinimą tos neju
dinamos nuosavybės.

Negalėdamas ištirt kiekvieną 
atskirai, aš paminėsiu tik porą 
jų, idant davus suprast, kaip 
toji nuosavybė yra apkainota.

2 lotai, 50x125 pėdų (3215—

Protopopovas sako:
jau,., kad prasėdėsiu 
ilgiau, negu maniau 

kabinete. Tai bus

dalykas. Girdi, pas žmones esą 
įgimta trokšįi taikos.

Gryniausio vandens nonsen
sas. Tokio instinkto pas žmones 
nėra.

iruojn laiku tūlas var
na Aleksandravičius ir 

umobilizavo vyčių 
’korpusą”: daina

Kartą susipešė aįrys su švedu.
Abu buvo beveik vienodo 

stiprumo.
Nei vienas nei kitas negali lai

mėti galutinos pergalės.
Privargo jiedu. Tįk-tik be-

1900
W. KASPAR 

prezidentas
OTTO KASPAR 

vice-prezidentas
WILLIAM GETTING 

prez. Getting Bros
CHARLES KRUPKA 

vice-prezidentas
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

Parduodu: geriausius 
Columbijos Gramofo- 
nūs ir lietuviškus Tekor- 
dus, Elgino laikrodė- II 
liūs, Diamontus, auksi- ■

I nius žiedus, auksines rašomas plunks- H |
J nas, sidabrinius ir sidabruotus šauks- k® J
| tukus, peilius (Silver ware)-, geriausias p— 
Ž britvas ir pustus, revolverius, gasinius, l! * 
? gasolininius ir elektrikinius prosus, elektrikines lem- 
8 peles (flashlights) ir tt.
? Užlaikau didžiausią pasirinkimą visokių lietuvis- 
| kų knygų, atviručių, paveikslų, frėmų. Gramofonai 
S nuo $10 iki $350. Katalogą gramofonų ir rekordų 
Ž siunčiu ant pareikalavimo dykai - Širdingai kviečiu 
I otA. prb‘ la,Ilicfius
I ties pas mane, norint //qI )
• gauti gerą ir teisingą \\ A įfj)I tavorą. —Kainos žemos.
Ž Su iruodone,

g Išpardavimas Tensiasi. Q
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a

*«M*e»*OEH-1 10
v A
I Cosmopolitan Gar- j
į ment Corporation. *
A Didžiausia Lietuviška J
•I Korporacija. ~

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CRICAGOJE. 

saugioje ir tikroje Bankoje. .28 metus teisingai vedamoje Bankoke.
> priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Banku (Clearing House) depozitų 

ir taupymo padėjimu.

KASPAR STATE BANK
BLUE ISLAND AVE., kampan 19 gatvėn. 
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys
H. E. GTTE 

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

ce Co, vice-prez. T. Wilce Co 
JOZEF SIKYTA 

kasierius.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

prakalbas 
Plačiau apsvars

čius dalykus pasirodė, kad bū
tinai reikia rengt ]>rakalhas tą 
dieną. Kadangi liepos 4 d. yra

gaus 
tobulinti jo instinktus ir papro
čius: gerieji privalo būti vysto
mi, o blogieji slopinami.

Nelikusis auklėjimas priveda 
prie to, kad blogieji instinktai 
ir papročiai lieka išvys lyti, ° 
gerieji — nuslopinti.

Tas pats atsitinka ir su po

bą, turetute atsilankyt į tas 
prakalbas, nes, kai]) žinome, lie
pos 4 d., tai yra neprigulmybėš 
djena. Tenai turėsime progą 
išgirst, ką reiškia nepriklauso
mybės diena ir, kaip ją kapi- 

kapitalstų valdžiai
J. žemaitis.

dė” surengė prakalbas. Kalbė 
jo dg. V. A. Andriulevičius 
Karpe šios draugystės narių nė 
ra tinkamo solidarumo. Spė 
kos skaldomos.

l'aigi matyt, kad ir kita neju 
(Imamoji nuosavybė nėra tai] 
perpigi. Ar tos propertės yra iš 
mokėtos, ar jos apkrautos mor 
gečiais, tai nežinau.

F. A. Jančauskas.

W ik -jik iič*'ik'’'ik A: ik

; A .SCHULZĘSm

BUTTER W
SCHULZE’S

•: CAKE

—-Aš tave sutrinsiu į miltus! 
—' šaukia a i rys.

—Ar turi kaulams maišą? — 
ironiškai atsako švedas.

pastovi ant kojų, 
duoda.

Bet nepasi- i



N A U. JI ENOS, Chicago, Ill. Pėtnyčia, Birželio 29, 1917.

NAUJIENOS Reikia manyt, kad kitų ta-atskiros tautos. Be jokių
keblumų tas klausimas išsi- Ikininkų šalių socialistai jau 

n o Tixir rištų tiktai tuomet, kuomet yra pritarę tai pozicijai, ku-Lntlniiiiisimsiini ID/anuy IMews visos tautos butų vienodos
savo padėjimu, savo reika-Įsai su fraUcuzais; ir kažin 
lais ir savo išsiplėtojimo lai-Į ar gali’ but daug rabejonės, 
psniu. Tuo-gi tarpu jos yra 
labai nevienodos. Taigi ir 
viena taisyklė negali but 
joms pritaikyta.

Yra tautų didelių, galin
čių savarankiai gyvuot, ir

rią užėmė tautų klausime ru-

Pirais Lietuvi) Dienraštis Amerikoje 
____ NAUJIENŲ BENDROVE inc. 
**Kasdien, išskiriant nedėldienius

First Lithuanian Daily io America 
Published Daily Except Sunday

LITHUANIAN NE WS PUB. CO. Inc.
kad jai pritars ir centralinių 
valstybių socialistai.

Lietuvos tautinis klausi
mas, vadinasi, jau tapo iške
ltas tarptautinėje politikoje 
•ir žymioje dalyje jam tapo 
jau užtikrinta patenkinantis 
išrišimas.

1 Mes atkreipiame į tai mu
sų gerbiamų tautininkų ir 

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted, Chicago, III. įbrėžtų ypatybių; yra tautų,Į'klerikalų domą. b Jie mums 
gyvenančių kompakčia (su- iki šiol vis pasakodavo, kad 
glausta) masa ant vieno že- jie išganysią Lietuvą pagel
iuos ploto, ir yra tautų, išsi- ba diplomatų. Ir jie nepail- 
sklaidžiusių kitų tautų apgy- sdavo garsinti Yčo pasikal- 
ventose teritorijose; yra po- bėjimus su “įžymiais žmonė- 
litiškai savarankių tautų ir mis” ir Gabrio biurus: nepa
yra tokių, kurios neturi jo- lįsdavo garsint juos ir kolek- 
kio savarankumo. Kiekvie-htuot “lietuviškos diplomat!-, 
nai tų tautų savęs apsispren- jos.” reikalams pinigus. O 
dimo teisė gali reikšti visai ko jų ta “diplomatija” atsie- 
ka kita.

Lenkai, pavyzdžiui, nebus 
patenkinti, kol jie negaus vi- 

Isiškos nepriklausomybės; o 
žydų tik nedidelė dalis rim- ' 
tai galvoja apie nuosavos! 
.valstybės įsigijimą. I__
Imiai turi didesnių tautinių 
pretenzijų, negu įukrainie- 
čiai; airiai —• didesnių, negu

I Užsisakomoji kalnai
* Chicago j e — per išnešiotojus 12 

savaitėje. Pačtu siunčiant, 
Kjcagoje metams $6.00, pusei me- 
BtiXo.

Kitur, ne Cihcagoje, metams $5.00 
rasei metų .......................... $3.00
trims mėnesiams....................$1.75
Kriem mėnesiam . ...................$1.00
Kanadoje, metams .............. $6.00
paropoję, metams .............. 17.00

Term* of Snbicrlptfoaf
Ib Chicago, by carriers, per week.

12 cents. By mail one year, $6.09;
six months, $3.50.

Oateide Chicago, by mall, one
vcar ....................  silpnu tautu; yra tautų,Six months.......... . ........... .. ..$1.00(• . v \ v J .

Three months ......................$1.75 griežtai atsiskyrusių nuo
European countries, 1 year •• $7.00 kitų tautų, ir yra tokių, ku- 
==========^^ Irioms trūksta aiškiai api-

Asmeniškai Redaktorių matyti galima tik nuo 5 iki 5:30 vai. v a k.

korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 

Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
platesnius tarpus tarp eihičių. Redakcija pasilaiko visas tei- 

rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
arba gražinami atgal, iet bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 

lisiunčia krasos Ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

Redakcijos Straipsniai

Reformos 
Vokietijoje.

suirimo, kaip caro valdžiai.

A'

I ■

mi, kad tenai dabar kone vi
sa spauda kalba apie refor
mų reikalingumą. Net kon
servatyviausi politikos vei
kėjai pripažįsta, kad Vokie-

ti be stambių permainų savo 
politikos sistemoje.

Vienas tokiu konservato- 
rių, prof. Otto Huntze, sa
ko: “Mes prusai, negalime 
stovėt vieni viduryje Vokie
tijos, Europos ir pasaulio ir 
priešinties laisvoms refor
moms. Mums gręsia pavo
jus but atskirtais nuo *visos 
žmonijos.”

Kaip jau žinia, pati Vokie
tijos valdžia pamatė, jogei 
senoji / autokratinė tvarka 
jKroepatenkina toliaus žmo
nių, ir buvo priversta pas
kirt “konstitucinį komitetą”, 
kuris išdirbs reformų pieną.

Tas komitetas nori pada-

komingu ne tik prieš kaizeri, 
bet ir prieš reichstagą (par
lamentą) ir perkeist rinki
mų apskričius, taip kad pra- 
monijos centrai turėtų dau
giau atstovų reichstage. Bet 
ant paties monarchijos prin
cipo jisai nedrįsta kėsinties.

Vokietijos kaizerio val
džia tečiaus kaip tik ir yra 
nepopuleriškiausis pasauly
je dalykas. Kol Vokietijos 
žmonės nepaims už apykak
lės savo kaizerio, tol pasau
lis neturės prie jų didelio už- 
sitikėjimo. Kaizerizmas bus 
visuomet patogi priekabė ki
tų šalių neapykantai kurs- 
tyt prieš Vokietiją.

Del šventos ramybės pa
saulyje Vokietijos žmonės 
turėtų savo Vilių kuogrei- 
čiausia kišti į kokį-nors tam
sų užkampį.

Mėgina 
išsigelbėt
• Rusijos stačiatikių dvasiš
kąja skubina išgelbėt, kas 
galima, nuo revoliucijos tva
no.

Ta dvasiškija buvo ankš- 
ąLsuaugusi su carizmu. Ji 

tarnavo carizmui ir ji nau
dojosi carizmu. Pasileidu
sią minykas Rasputinas ca
ro-dvare tai buvo lyg koks 
symbolis tos “šventos” vie
nybės tarp svietiškų ir dva
siškų Rusijos parazitų.

Sugriuvus carizmui, Ru
sijos bažnyčia negalėjo pa
silikt tokia, kokia bpvo. Jai 
grūmojo pavojus tokio-pat

naujų sąlygų. Bažnyčia ta
po ūmai atskirta nuo vals-

vyskupai sutiko but renka
mais parapijonų ir jų suva
žiavimų; jie, sako, net suti-

ios valdvmo reikalus ir už-

pildymu ir religijos mokini
mu.

mainą!
Įdomu butų žinot, kas da

bar dedasi Rusijos katalikų

kė?
Visi atmenate, kaip p. Ga

brys staigu išnyko’ nuo hori
zonto su savo biuru, ir kaip 
Tautininkų Sandaros pasiun
tiniui, p. Karužai, nuvykus 

gu^l [Europon, prisiėjo "konsta- 
tuot, jogei nė Rusijos, nė 
Francijos, nė Anglijos spau
doje neleista kalbėt apie Lie-

. I!| U N, U ,į|. ui................. .......... .

tuvos reiklaus.
Taigi ta tautiškai-klerika- 

li'ška “diplomatija” neatnešė 
lietuvių tautai naudos nė už 
.supuvusį dvylekį. Tik “dip
lomatai” turėjo progos pri
sivalgyt “sandwich’u” už 
Amerikos lietuvių darbinin- 
,kų pinigus.

Lietuvių tautos klausimą 
iškėlė revoliucija ir socializ
mas — tie judėjimai, kuriuos 
musų tautininkai ir klerika
lai visuomet kiek drūti nie
kindavo ir kuriuos jie pieš
davo, kaipo didžiausius pa
vojus tautai.

Dar tik apie trjs ir pusė 
mėnesio laiko, kaip vienoje 
šalyje laimėjo revoliucija, 
dar tarptautinis socialistų 
judėjimas tik pradeda rinkti 
karės audroje išblaškytas 
savo jiegas, — o jau nu
skriaustųjų tautų reikalavi- 
jmai yra arčiau prie išsipildy- 
nio, kaip buvo kuomet-nors.

Na, tai kas yra tikresni 
tautos draugai — socialistai 
ar jų priešai? Kas teisin
gesnį kelią rodė žmonėms — 
socialistai, kurie ragino dar
bininkus organizuoties ir ko
vot su diplomatų politika, ar 
gabriški ir yčiški politikie
riai ?

Spręskite patįs.

DŽINGOISTŲ 
TALKININKAI.

' Taigi pati tautų apsispren- 
dimo idėja dar neduoda atsa
kymo ir į lietuvių tautos kla
usimą. Ir socialistas — lie
tuvis, ar kitos kurios tautos 
— nepaliauja būti socialistu, 
nenusideda prieš savo prin
cipus, jeigu jisai žiuri į Lie
tuvos klausimą kitaip, negu 
kiti tos pačios tautos arba 
.......................“ Fak

tiškai, pas lietuvių socialis
tus yra gana įvairių nuomo
nių Lietuvos “politiškame 
klausime.’”

Bet ką mano apie tą klau
simą kitų tautų socialistai?

Kiek laiko atgal vienas li
berališkas musų kunigas 
viešai kreipėsi į lietuvių so
cialistus, pragindamas juos 
u ž i n t e r e s u o t lietuvių 
tautos reikalais savo drau-i »
gus tarptautinėje Stockhol- 
mo konferencijoje. Įdomu 

[ tad butų atspėt, kiek tokios

Apžvalga
“LAISVĖ” PRITARIA 
DARBININKŲ TARY
BOS IDĖJAI.

^bažnyčioje. Ji nebuvo pada-| k/jTl tautų socialistai, 
riusi taip artimos unijos su 
carizmu, todėl ir carizmo 
puolimas jai nėra taip di
džiai pavojingas. Bet kata
likų kunigija irgi nemažai 
susitepė, sėbraudama su ca
ro budeliais.

Naujojoje Rusijoje “kra- 
molos malšintojai” — vys
kupai, klebonai ir vikarai ne
begaus algų iš valstybės iž
do; jų mokyklų valdžia ne
užlaikys savo pinigais; jų 
“dvasiški patarnavimai” ne
galės but brukami žmonėms l,lietuViy socialistų pastangos 
per prievartą. galėtų turėt pasisekimo, —

Bet kažin kaip nusistatys jejgU. butų progos pasinau- 
santykiai tarp dvasišjos minėtuoju paraginimu, 
ir tikinčiosios liaudies? Ka- Trumpai sakant: ar lietu- 
talikų kunigai yra atkaklia- vį^ tautos klausimas įeina į 
usi demokratybės priešai ba- Mabartinį tarptautinio socia- 
žnyčioje. Jie visoms ketu- jįzmo politikos programą? 
rioms priešinsis tam, kad pa- į įaį gaiįma atsakyt: Taip; 
rapijonai rinktų juos ii vai- įeĮna. Lietuva randasi sura
šytų pat apijų turtus . I tų tautų, kurioms rusų so-

Bet pas žmones veikiausia Lja]įstaj reikalauja pripaži- 
yra nemažai pa in imo is- njm0 teisės spręst apie savo 
šluoti autokratiją ne h. ^ likimą. Tas surašąs sudaro 
valstybės, ° ir is bažnyčios; dalį tu sąl kuriomis ru. 
ir dvasiskijai, netekusiai at- socĮalistai pakvietė Fran- 
ramos valdžioje, sunku bus cijos socialistus dajyvaut ta- 

aS pri“ rptautinėje konferencijoje, 
Stockholme. Ir francuzai 
priėmė pakvietimą kartu su 
kvietėjų sąlygomis.

Reiškia, Rusijos ir Fran- 
' cijos socialistai jau sutarė 
padaryt Lietuvos klausimą 
taikos derybų dalimi ir jie 
pasiryžo užimti jame pozici
ją, sutinkančią su lietuvių 
tautiniais reikalais.

Štai kokioms tautoms rei
kalauja Rusijos socialistai 
pripažinti apsisprendimo 
.teisę: lenkams, suomiams 
(finams), šiaurinio Schles- 

Įwigo gyventojams, Armėni
jai, Lietuvai, Ukrainai, ce
chams ir žydams.

O jei ji ims perdaug atka
kliai spirties, tai galės susi
laukti nemalonumų nema
žesnių, kaip senieji Rusijos! 
biurokratai.

Tautų teises 
ir Lietuva.

Socialistai visuomet stojo 
už tautų teisę spręsti apie 
savo likimą. Tą teisę šiandie 
pripažįsta jau ir žymus bur
žuazijos sluogsniai. O Ru
sijos valdžia, po socialistų 
įtekme, paskelbė tą teisę, 
kaipo vieną pamatinių busi
mos taikos sąlygų..

Pats tautų apsisprendimo 
principas tečiaus dar neišri- 
ša klausimo sulig kiekvienos

Nedėlioję, liepos Dma dieną 
“NAUJIENŲ” PIKNIKAS 

Chernaucko darže.

Liaudies Tarybos ir Dar- • 
bionikų Taryba.

“Laisvė” rašo apie tas or
ganizacijas, kurias Ameri- 
kos-demokratija steigia ko
vai už taiką, — Liaudies Ta
rybas. Ir šitas organizaci
jas ji lygina prie chicagiečių 
sumanytosios Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Tarybos. 
Ji sako:

Sąryšyje su liaudies ta
rybų steigimu, veikiausia, 
ir “Naujienos” pradėjo ru- 
pinties Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Tarybos įkū
rimu. Dienraščio nuomo
ne, aplink tą tarybą turė
tų susispiesti visos tos A- 
merikos lietuvių organiza
cijos, kurios vadinasi dar
bininkiškomis. Greta so- 
’cialistų organizacijos čia 
turėtų .stoti visuomenės 
darban unijos, kooperaci- 

, jos, moterų ir pirmeiviš
kos pašalpinės draugijos.

Tasai judėjimas tiktai 
tuomet turės gražaus pa
sisekimo, jeigu jame bus 
užinteresuotos plačios mi
nios, o užinteresuoti mi
nias, rodosi, reikėtų. Rei
kės ir žmonių, reikės ir pi
nigo. »

Mintis patiesti bendro 
veikimo tiltą tarpe musų 
radikalių organizacijų y- 
ra ne nauja. Brooklyne 
įvykusioj kairiųjų organi
zacijų konferencijoj kaip 
sykis buvo pastatytas ta
sai pats tikslas: sujungti 
kairiosios visuomenės spė
kas bendrai kovai už tū
lus bendrus reikalus. Ir 
pasekmės jau maty ties. Ne 
tik socialistai, bet ir visa 
eilė šiap jau. pažangiųjų 
draugijų gyvai užintere- 
suota Rusijos revoliucijos 
šelpimu. Mums matos, 
kad ta kairiųjų elementų 
kooperacija, Socialistų Są
jungai vadovaujant, netik 
galima, bet net ir reikaliiį-

I ga išplatinti kaip galint 
didesniame visuomeniško 

' veikimo apyrubyje.
Reikia žiūrėti realybei į 

akis. Daugelis musų vei
kėjų vyksta Rusijon, tūli 
jau kalėjime, o tūli dar at
sidurs jame; dalį išgabens 
į Francijos tranšėjas. Prie 
šitų aplinkybių mums rei
kalinga mobilizuoti .visas 
kairiųjų spėkas, mums rei
kalinga užinteresuoti bė- 

4 gančiais klausimais, kuo- 
didžiausias minias ir ant 
vieno žmogaus, išrauto iš 
musų eilių, pastatyti de
šimts naujų veikėjų.

Dabar kaip tik laikas, 
dabar kaip tik patogumas.

Bet gal tą visa darbą 
galėtų atlikti pati viena 

•; Liet. Soc. Sąjunga?
Vargiai! Kuomet kilo 

Didžioji Rusijos revoliu
cija, tai ne kas kitas, bet 
Sąjungos Centras pats 
pirmasai sušuko, kad rei
kia šaukti kairiųjų orga
nizacijų konferenciją, kad 
kalbėti į Amerikos lietu
vius didžiausiu, kokiu tik 
galima, autoritetu. (Kai
riųjų organizacijų konfe
rencija buvo pirmiausia 
sumanyta “Naujienų”. L. 
S. S. centras — P. K. ir 

x “Kovos” redakcija—, pri
ėmę šitą sumanymą, taip 
susiaurino jį, kad jisai ne
atsiekė savo origin aho ti- 

; kslo. Musų nuomone, tos 
konferencijos programas 
turėjo but plačiai išdisku- 
suotas spaudoje ir susitin- 
kimuose; delegatus turė
jo siųsti kuopos ir rajo
nai; konferencija turėjo 
sutvert pastovų ryšį tarpe 
kairiųjų organizacijų ir 
t.t. To vietoje įvyko tik 
organizacijų valdybų at
stovų arba jų įgaliotinių 
pasikalbėjimas. Ir kadan
gi klausimai nebuvo išan- 
Iksto išdiskusuoti, tai kon
ferencija tik vieno klausi
mo diskusijoms pašventė 
visą laiką. Prie to, dar, 
ant nelaimės, mažame de
legatų būrelyje —13 —* į-

vyko skilimas. “N.” Red.) 
Socialistams visuomet rei
kia talkos. O juk męs tu
rime tokias galybes simpa- 
tizatorįų.

Tas pats ir dabar: užin
teresuoti žmones politika
taikos klausimu, organi
zuoti juos vienybėn, pri
traukti prie šelpimo politi
kos kankinių ir, susiorga
nizavus savybėje, susirišti 
su panašiomis svetimtau
čių organizacijomis — vi
sa tai toks platus darbas, 
kad socialistai turi džiaug- 
ties gavę iš šalies pašelpos 
ir parėmėjų.
Prie “Laisvės” išvadžioji- 

frnų mes norime pridurti ke
letą pastabų. . -
į Viena, kas del Darbininkų 
iTarybos sumanymo kilmės! 
Kaip Amerikos Liaudies Ta
rybos ,taip ir Lietuvių Dar
bininkų Tarybos idėja yra 
Rusijos revoliucijos atbal
siai. Rusijos revoliucija pa
rodė, kokiu milžinišku rezul- 
Įtatų gali atsiekti demokrati
ja sujungtomis jiegomis. Ta
tai paskatino ir kUų šalių bei 
tautų demokratijų veikėjus 
steigti panašios formos or
ganizacijas.

Artimiausi tų demokratijų 
organizacijų uždaviniai, ži
noma, negali but visur vie
nodi. Rusijoje Tarybos ste
ngiasi išnaudot demokrati
jos tikslams revoliuciją. A- 
merikos Tarybos pirmoje 
eilėje rūpinasi kova prieš 
militarizmą. O Amerikos 
lietuvių darbininkų Taryba 
taip-pat turės daug jiegų pa
švęsti kovai prieš militariz
mą, bet jai svarbu bus ir Lie
tuvos reikalai.

Negali but vienoda ir tų į- 
vairių Tarybų organizacija. 
Kuomet Rusijoje į Tarybas 
susiorganizavo pirmiausiai 
darbininkai ir kareiviai, tai 
Amerikoje tveriasi Tary
bos iš įvairių karei priešin
gų elementų: inteligentijos, 
radikalės buržuazijos, darbi
ninkų ir tt. O lietuvių de
mokratijos Taryba turės 
reikšmės tiktai tada, kada 
jos pamatas susidarys iš 
darbininkų; kitų musų vi
suomenės sluogsnių atstovai 
tegalės but joje pageidauja
mi tik tiek, kiek jie solidari- 
zuosis su darbininkų klesos 
reikalais.

i Todėl ir projektuojamajai 
lietuvių Tarybai pritinka 
Darbininkų Tarybos vardus.

Chicagos “Lietuva” išva
džioja, kad Amerikos žmo- ’ 
nes pritarią karei, kadangi 
noriai duodą jos reikalams 

’Tpinigų. Rašydama apie “lai
svės paskolą”, ji sako:

Paskolą užsirašė dau
giau negu keturi milijonai 
žm., jų tarpe 3,960,000 žmo 
nių užsirašė mažas sumas 
—nuo $50 iki $10,000. Po 
penkis ir daugiau milijo
nų doliarių paskolos užsi
rašė 21 ypata, ant abelnos - 
sumos $188,789,900^

šitos skaitlinės parodo, 
kaip meluoja tie, kurie sa
ko, kad tik Wall St. (t. y. 
milijonieriai) pritarią val
džiai, o žmonės esą jai 
priešingi. Kas yra prie
šingas, tas pipigų jai ne
duoda.
Je, kas-nors čia ištiesų me

luoja: tie, kurie sako, kad 
žmonės stoja už karę, arba 
tie, kurie sako, kad žmonės 
yra priešingi karei.

Jeigu “Lietuva savo tvir
tinimą paremia skaitlinėmis, 
itai tat dar nereiškia, kad jos 
pusėje yra tiesa, nes yra ži
noma, jogei “skaitlinės ne
meluoja, bet skaitlinėmis da
žnai naudojasi melagiai”.

Idant supratus tikrus no-- 
rus tų milionų žmonių, kurie 
pirkosi “laisvės bondsus”, 
reikia žinot, kokiu budu 
jiems buvo tie “bondsai” į- 
tęikti. Tuo tikslu tegul “L.” 
pamėgina apklausinėt lietu
vių darbininkų, dirbančių 
pas Sears, Roebuck & Co. 
arba kitose didelėse firmose. 
Ji tuomet patirs šį-tą, ko iki . 
šiol nežinojo, ir gal — už
čiaups savo burną.

■ !■ i ■■   *  ..................................   » i■■■<

Antra taikos 
Konferencija.

'i'

BE SARMATOS.

Vienas klerikalų laikraš
tis, pranešęs žinią apie vie
no socialistų laikraščio už
draudimą Vokietijoje, rašo:

Lietuvių socialistai sa
ko, jog Vokietijoj laisviau, 
negu Amerike. Jei Ame
rikos valdžia už panašius 

i išsireiškimus užpuldinėtų 
laikraščius, tai jau senai 
visi socijalistų ir daugelis 
“kapitalistų” laikraščių 
but buvę uždaryti.

s Kur tas laikraštis girdėjo 
socialistus sakant, jogei Vo
kietijoje esą laisviau, negu 
“Amerike”? Socialistai sa
kė ir sako, kad Amerikos 
valdžia ir kapitalistai nori 
įvesti čionai tokią tvarką, 
kaip Vokietijoje; bet, kad 
jau esanti čia įvesta aršesnė 
nelaisvė, negu Vokietijoje, 
to jie niekad nesakė.

Ar gražu taip... klerikališ- 
kai meluot?

Suvienytos Valstijos buvo 
kadaise laisvės šalim. Te
čiaus dabar tos laisvės iš 
žmonių atimamos. Laisvė 
susirinkimų, spaudos, tikėji
mo yra varžoma. Ypatos 
nepaliečiamybė virto praei-’ 
ties dalyku. Vieton liuosno- 
raus tarnavimo kariuomenė
je įvedama priverstinas ka
reiviavimas. Amerikoj įsi
gyvena militarizmas, o kar-* 
tu su juo ir geležinė valdono 
kumštis.

Kad apsvarsčius kaip ap
ginti Suvienytose Valstijose 
demokratiją, o taipgi ir ap
svarstymui taikos sąlygų, ko 
kios butų naudingos ir pa
geidaujamos šios šalies dar
bininkams, šaukiama yra an
tra Amerikos demokratijos 
ir taikos konferencija (Ame
rican conference for demo- 
cr
Pirma tbkia konferencija į- 
vyko New Yorke gegužės 30 
ir 31 d. Ji davė'gana geras 
pasekmes. Joje gimė taip
gi idėja sutverti šioj šalyj 
Žmonių Tarybą (People’s 
Council), kuri jau yra orga
nizuojama ir kuriai' darbini
nkai visur pritaria.

Antra konferencija šau
kiama yra del vidurio vaka
rų ir ji įvyks Chicagoje su
katoje ir nedėlioję, birželio 
7 ir 8 d., Auditorium Recital 
svetainėj.

Kiekviena draugija, turin
ti virš 50 narių, politiška, ap- 
švietos, taikos ar turinti ko
kius kitus visuomeniškus si
ekius, gali dalyvauti toje ko
nferencijoje. Galj dalyvau*
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Jaunuomenės Skyrius Naujieniečiai, Rengkitės

Nedelioje, 1-mą d. Liepos-July, 1917

NAUJIENŲ BENDROVES
Didelis-Dideliausias

Geo. M. Chernaucko Darže
Lyons, Illinois

Pradžia 9:30 valandą ryte Muzika Griuso

Valkata
garimas

JAUKUS, BET DILGINAN 
TĮS ŽMONIJOS UŽRAŠAI.

jiems pa 
ir pinigi 
ir supras

kentė.
kentėti 

nutarėm pa nuo čia
Ant u-

Laisves, 
gaksčjo i 
minia per 
Jos balsas 
perkūno dūdos 
medavo, 
Ir- dabai

Tada jis lai 
!i jisai gal 
onijos užra

pasirodyk! me, 
civilizuoti 
, kad re- 
nereiškia

Nedėlioję, liepos 1-mą dieną 
“NAUJIENŲ” PIKNIKAS 

Chernaucko darže.

Juk jie gyvo
lė jo/triusesi

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.

gos, kad
moteriškę
tautos, kad apiplėšus ją doriškai
ir finansiškai...

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

Jaunuoliai nenusi 
miiikim.

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.

Tikietai parduodama “Naujienų” ofise.

O ve! Vaikas jau bėgioju, 
Kaip paukštelis rankoms ploju. 
Gražus takai—gėlėms pinti, 
Draugai—smagu čia gyventi! 

gyventi.
Nusibodus man bėgioti
Eisiu grįČion pakavo ti:
Tai prie brolio, sesės puolęs 
Kalbu, juokiuos džiaugsmu 

meilės,

tas eilėtai užgimusių ir čia tuoj 
pasenusių amžių žmogus padė
ti, kūliai jisai sugebėjo sukabin
ti tuos įrankius! Bet kur jisai 
dabar — ir kam jisai taip pra
kaituotai kalė tuos pabūklus? 
Del savo taip trumpo gyvenimo, 
pilno vargo, kančių ir pagrumų? 
Niauru pasidaro mintijančiam 
protui ir žiūrint į šituos žmoiii- 

Tikrai dainavo

imą pačią i
i e kuriuos ir

i ša ros rieda per
mano kieta, lyg

jisai yra galingas, ir ką jisai nu 
vejkia del ateinančių genĮkar 
čių — tai daug 
vargų ant šio pasaulio

Kaip. tai pasidaro neramu, ir 
ilgu perskaičius žilumu kve
piančius istorijos lapus. Kur 
yra dabar tie žmonės, kurių dar
bai čia aprašyti? 
no, kaip mes; ų
svyravo tarp tikėjimo ir susmu-- 
ko — bet kur jie? Lengvai

pi eras, ta] 
k a valdži v
kutiniai, 
šaukiami, 
darys pasirinkimus

Didžiuma 
priežasties 
Mažės n 
nebus

mes pagaminsime 
vargus 

Tai priguli nuo
Jos gyvenimo 

truko. Nutilo ji. 
Pabaigė mintis'.

riaušių piliečių. Bet šiandie jis, 
kaipo žmonijos atmata, kaipo 
piktašašis ant žmonijos kūno.

Jeigu jus to nežinot, jeigu 
jus tam netikit, tai paklauskit 
— aš jums faktiškai prirūdysiu.

Aš kada tai buvau doras 
žmogus. Aš turėjau jautrią šir
dį. . Aš turėjau lyrą sąžinę. Aš 
turėjau 
kūdikius 
die pamišti jus 
skruostus ir ta 
akmuo širdis suminkštėja... A: 
dirbdavau nuo tamsos lig tam 
sos, kad palaikii 
ir savo šeimynos 
ną išdirbus 
sijudinli 
badas kožną dieną į 
jo. Ne aš vienas taip

Tai vėl karės
IMaukiu gilia
Varnas, arus genu, vai 
Ant lavonų jų nelaikau 
Brolių kūną 
Lai žemėse 1

Kaip tai greitai, netikėtai 
Pasijuntu, kiti pietai: 
Aš mergelės ranką spaudžiu 
Ją prie širdies savo 
Kalbu žodžius gralius, 
Glostau veidus josios dailius 
Vedu daržan žalių rūtų, 
Kad taip liūdna jai nebūtų; 
Kad veidelis gražus jaunas 
Butų skaistus, žydras, 
Kad akutės vis žibėtų 
Ir vien meilę man kalbėtų. 
Ten suėję gėles skinam 
It vainiką žalią pinam: 
Vienas kitam žodžius meilius 
Kalbam, šnekam brangius,

darbo, kad 
bet visur 
nereikia.
dirbtuvės prie dirbtuvės, bet bu
vo be pasekmės. Nutariau eiti 
vogti, nes reikia nuo bado gin
ti ne tik save, bet ir kūdikius. 
Bet ir čia nepasisekė: sugavo ir 
pasodino kalėjimai! ant dviejų 
metų. Per tuos du metu kalė
jime praradau visus prakilnius 
jausmus ir palikau lyg laukinis 
žvėris, nuo nesvietiškai žiauraus 
užveizdų elgimos. Ir taip iš do
ro žmogaus, pavirtau į niekšą, 
visų neapkenčiamą valkatą...

F. J. Zick.

jos uzrasus 
poetas:

kam jiems ryti 
lig’ kirmyti!

Juk ir taip jau jiems pakako, 
Skausmus, kryžių nešt užteko 
Iš gini tynęs, kaip juos varė 
Širdyj mukas didžias darė; 
Kaip jų alpo motinėlė, 
Skausmu mirė mergužėlė; 
Kaip tėvulis tiesdnms ranką 
Nukeliavo sau į kapą, 
O sesulė mažutėlė 
Ūkus viena našlaitėlė 
Brolį vijos, skausmu plyšo... 
Dievai žino, kur ji dingo, 
Kaip žirgelis stainoj žvengė, 
Kad karužėn draugą rengė. 
Jau nebus kam jį ganyti, 
Nei ryteliais išvalyti;
Gėlių daržus reiks apleisti 
Jų takelių nebmatyti. 
“Sudiev
Kuri brangi musų tautai. 
Gal čia audra juos ištikti 
Ir griuvėsiai tiktai likti. 
Jei dar sveikam tektų grįšti, 
Kuom gi butų pasidžiaugti? 
Ka« raudelę nuramintų, 
širdies žaizdas sugydytų? 
Be to, daug do r jie kentėjo, 
Iki kulka užžavėjo.
O, prakeikti šitie paukščiai 
Dar juos drasko nemaloniai!!

šviesiausi karalaičiai veda pap
rasčiausias kaimietes, kaip šau
niausios karalaitės ima sau vy
rus nusmukusius, bamba try
nius Jonukus-durnelius. Iš lo
kių pasakojimų taip ii' metasi 
ant skaitytojo neišaiškinamas, 
bet galingas troškimas lygybės. 
Kitur pasakojama apie stebuk
lingas lempeles, žiedus, kurie 
ką lik valdytojas panorėdavo, 
viską tuoj pristatydavo. Ar nė
ra čia troškimo prie laisvės, sieu 
kimo prie laimės?

prakaitu išlaužė iš^gamlos dau
gybę paslapčių, kurias suglau
džiame viename žodyje — by- 
giena. Bet kode! ją tik žino ke
li, kodėl didžiuma pilkųjų 
žmonelių net gydytoji prirei
kus neprisišaukia? Ar ųe visų 
naudai delei šlakstė prakaitu tie 
musų bočiai ? Ir daug, oi kaip 
daug yra dalykų pasaulyje, ku
riuos visi privalėtų žinoti ir jais 
naudoties. Bet kodėl gi jie 
žinomi, kodėl gi jie nepalengvi
na gyvenimo naštos pilka j ai 
žmonijai. Todėl, kad tuos nau
dingus dalykus valdo tik keli,* 
todėl, kad pilkoji minia aitriau
siai kovodama už duonos kąsnį, 
negali jokiu budu dažinoti, kiek 
pagerimų yra išplėšta iš slėpi
ningų gamtos nasrų.

Žmogus jau nuo seniausių 
laikų troško laimės. Kiekviena 
veik tauta turi pasakas, mytus* 
kuriuose apsklembiama, kaip

gyvasų savo 
Nors per (be

galėdavau nei pa
nčio nuvargimo, bet 

ik is žiurė
va rgau, 

bet šimtai tūkstančiai darbinin
kų tokį pat varga kentė. Ne
begalėdami ilgu 
mes darbininkai 
reikalauti daugiau atlyginimo už | 
darbą. Kuomet darbdavis atsi
sakė musų reikalavimą išpildyti, 
lai mes sustreikavom. Mums 
sustreikavus,, dirbtuvė liko ap
statyta policija ir streiklaužius 
pastatė prie darbo. Kaip tik 
mes nuėjom prie dirbtuvės, tai 
užpuolė ant musų gauja gink
luotų^ policistų ir be jokio pasi
gailėjimo pradėjo šaudyti ir 
daužyti mums galvas buožėmis. 
Nežinau, kas vėliau buvo — tik 
pabudęs supratau, kad guliu li- 
gonbutyj su apraišiota galva. 
Kuomet pagijau, lai-gavau eiti į 
kalėjimą sėdėti už tai, kad rei
kalavau geresnio kąsnio dounos.

Atsėdėjęs kalėjime pargrįžau 
namo, bet namie nebuvo gyvos 
dvasios. Mat mano mylima pa
ti, kuriai reikėjo būti namie ir 
auklėti kūdikius, turėjo dirbti 
dirbtuvėj.

Sulaukus vakaro, pati parėjo 
namo ir parsivedė kūdikius, mat, 
buvo pas kitus žmones palikus. 
O, Dieve, į ką tie kūdikiai buvo 
panašus! Išrodė, kaip nigerip
kai, purvini, paišini, nuplišę) 
kad negalima buvo ir pažinti.

ėlęs ėjau j ieškoti 
pačią paliuosuoti, 

gavau atsakymą, kad 
Taip vaikščiojau nuo

jus tada liekate auka [šlainėjan tįs tarp pirštų knygos 
Jie buvo —-

Vėl tik skausmai, vargai pjauna 
Vėl kankina sielą jauną: 
Dabar kardą nusitvėręs, 
Ugnies skausme pasinėręs 
Tiktai švaistams, tiktai suku, 
Kaip tas žaibas, tarp tų rūkų. — 
Kapitalo kraujas sriuva — 
Despotizmas rauda, griūva... 
Saulės šviesą rodos velku — 
Diglių kelius tuoj iškertu. 
Žmonių rauda tuoj nutilsią,

“aš“ susikabintų galin 
teste prieš dykumą, 
veižėjimu tų jaukių 
užrašų 
tą paveikslą 
tus namus, 
laukus — ir daug, daug kitų 
daiktų žmogaus ranka iššauktų 
šiokion-tokion gyvybei! ar for
mom pasijunti suspaustu neap
rašomo jausmo. Juk kiekviena 
mažiausia namo plytelė, kiekvie
nas aiškiai kalbantis brūkšnelis 
paveiksle, kiekvienas daiktas, 
žmogaus ranka padarytas tuo
jau pristato klausimą, delko ji
sai taip ii 
dabar yra
la stojasi prieš tai, kad už kru
viną ir vargingą triūsą bei kan
čias užuo įniršis tėra už mokes
niu. (

Žmonės ima suprasti, kad to
liai čia laimės, nors paviršuti
niškos, nebus, koliai du trečda
liu žmonijos raitysis tamsumo 
ir kūniškos vergijos tinkluose. 
Šalin su tamsa ir vergija! Žmo
gus esti žmogumi lik tada, kada 
jisai yra laisvas, 
mingas, tada tikt 
semti iš tų žilų zA 
šų viltį ir norą darouotįes, tada 
jisai gali džiaiigfies šiuo priver
stinu gyvenimu. Sakoma, tik 
per kovą pažanga rituluojas. 
Taip, bet ar ne perdaug mes tu 
rime jau kliūčių sfembti prieš?

i Juk kiekvienas žino, kaip sun- 
I ku yra linksmai žvilgterėti ant 
gyvenimo, kuomet esi surakin
tas ligos, ar skaudulio. O tos

Ar jus kada pamislijot, kad 
štai (tas ar kitas valkata buvo 
kada tai doras, visų gerbiamas

Laisvai drąsiai, kaip ir poni 
Ir taip vis be galo, krašto 
Aš skrajoju kaip ant rašto. 
IL VI 1917.
Batavia, III.

Lygybės,s Laimės, 
Ikoji nuvargusio ji
ilgus šimtmečius, 

garsėdavo, lyg 
ai lik ka šia- v 

kaip apušės lapeliai, 
matosi išsipildys tie 

troškimai, jai žmonės sukrus, 
sutraukys veržiančius saislus ir 
čiups, darbuoties. Adyerniškai 
— vėl galės dėti pasakose savo 
troškimus, idealus, antsimauti 
tamsumo ir vergijos pančius, ir 
tęsti vėl t°kį pat pilką, nuslėg
tą gyvenimą. Nes taip sako is
torijos lapai.

Ant musų pečių 
kraujas 
žmonių nenueitų per niek. Jie 
žengė iš klaidos klajdon, bet 
mes galim užtatai jau saugiai 
apsirinkti sau kelią. Ar dary
sime tai, ar lyg beširdžiai aklai 
sutrypsime jų darbus ir vietoj 
statyti ateinanviom genįkai

tėms laimę 
jiems tjk kovą ir kovą 
vien vargus 
musų.

Jeigu mes stipriai mąstysime, 
jeigu remsime" visados kitų 
naudingus sumanymus, jeigu 
prie kiekvienos progos budinsi
me kitų sąmonę — tai bus da 
gyvenimui viltis. Jeigu męs gy
vensime aštriai, kaip liepia hy- 
genos mokslas ir sergėsime sa
vo kūną — tai musų sveikai 
plaukiantis kraujas pagelbės nu
stelbti tuos milionus lašų suter
što, užkrėsto neišgydomomis li
gomis kraujo. Oi daug to svei
ko kraujo reiks! Jeigu mes mo
kysimės, semsime patarimus iš 
pažangos istorijos, jeigu sklei
sime šviesą, pakantą ir meilę — 
tai tuomet ateinančios kartos 
laimins mus. Nes sveikų tėvų 

sveiki vaįkai. Sveikame ku
ne — sveika dvasia. O sveika 
dvasia — tai tobulybė.

Atpenč gi jeigu niurosime 
neveiklume, nesuimsime save 
stiprion valdžion — tai pranyk- 
sime skurdžiai nikotino, degti
nes, rambumo ir tamsumo liū
ne. Musų vaikai keiks mus, 
kadangi mes jiems nebusime 
davę sveikatos bei apšvietos, ir 
vieton laimės busime 
likę didžiausi skurdą 
nę vergiją. Buskimc 
kimo, kas ant musų pečių

gyvenimo
Banga bangą 

mduo tekėjo.

Ei! ant žirgo aš užsėdii 
Lauką artų joju, riedu. 
Jodams dainą tik dainuoju 
Arkliui kančium pašmaukštuoju 
Varau vai^a

Šiomis dienomis musų jauni 
vaikinai pradėjo perdaug nusi
minti.

Praėjus registracijos dienai, 
nekurie jaunuoliai net ir darbus> 
numetė. Pradėjo gerti iš to su
sirūpinimo. Sako:

— Dirbau, dirbsiu, kaip dur* 
nas, o dabar išveš ir nušaus, (ai 
geriau pragersiu, negu kitam 
paliksiu.

Jaunuoliai,, n 
lengvai likimui 
jog ir mes esam 
žmonės. Man rodosi 
gislracija — tai dar 
mobilizaciją.

Nepiliečius vyrus negali imti 
i kariuomenę dėlto, kad nepave
lija tarp tautiškos tiesos.

Su tais, kurie turi pirmas pff- 
gšz d niekas nežino, 
mano daryti. Pas- 
i yra piliečiai, bus 
et ir iš tų valdžia

Turiu mintį šaunią, hikią 
Ir uždegtą šviesią žvakę. 
Tiedvi drauge pasiėmęs, 
Pilnas drąsos prisigėręs 
Lekiu dangų aplankyti — 
Aniolėlius pasveikyti.
Dievo ranką imu spausti, 
Kaip Jam einas—drįstu klausti 
Ir Deklon ramus užsuku

Kokį tai nemalonų įspūdį pa
daro žodžiai: valkata, plėšikas. 
Taip, jus visuomet saugojaties, 
kad nepapulti valkatos^plėšiko 
rankosna.. Jus bijotės vėlybam 
navtics laike eiti kur yra tam
sios gatvės arba kokie užkam
piai, kur nešvarios vietos, nes 
ten lizdai valkatų./Kaip jus per- 
sigąstat, kuomet įirieš jumis at
sistoja nuplišęs, purvinas, per
alkęs, nepanašus į žmogų, val
kata* nes (

to valkatos, jis jus apiplėšia fi- lapai šnabžda

Mirė ji.
— Mirsiu aš. Ir tu mirsi

Specialises Išpardavimas Marškini^
Šitą mėnesį $1.25 Marškinius parduosim po 85c. R

Taipgi kituose departamentuose yra daug bargenų. D
The Bridgeport Clothing Company, R 

3248-3250 So. Halsted Street, Chicago, III. B
A. MASULIS J. PETROWSKI S

na žmogaus oarno žyme, sutei
kia aurų, iškilmingą, bet kartu 
ir liūdnai nuvarsotą nepasiten- 
kipimo-jausmą. Lyg tas keistas 
akmens, bronzas ar titnago pa
būklėlis, tie švelniai šiuršėjantįs 
istorijos lapai sukeltų visą žmo
gaus sielą ir ją priverstų virti 

Ji? Lyg visas žmogaus 
'anie pro- 
atidarytą 
žmonijos 

Malant dailiai nupieš- 
šauniai pastriuny- 
iubuojančius javų 

ir dau 
ms

dangėj vyturys gieda, 
pempelė “gyvi“ sako;
Įkas strazdas aplink skraid* • . • / kaliausę giesmę vaido... į 
as skanus kvapo pilnas.
lai netoli žalias miškas).

“ Jus laukus sėja t — bet kits 
nusipiauna;

Turtus sustausot — bet kits 
sus gauna;

Snaudžiat rubus — kits 
nešioja;

Nusikala! ginklus — kits 
"Vartoja.

Ji mirė.
Mirsiu aš. Ir tu mirsi.

Mirtis visus atlanko. Ji be
šalė. Visus lygiai myli. Kiek
vieną priima sa^flT prieglobsti n. 
Nėra nieko, k^s butų jos nemy
limas, ka^/oiitų liuosas tos. kei
stos meilės..,

Ji mirė.
Jos kūną, akis, skruostus, vei

dą, lupas, širdį grauž kirminas.
—Grauž jisai ir mane, grauž 

ir tave... \

nansiškai, o kartais ir gyvybę 
atima.

Taip, aš esu valkata, aš visa
da jūsų laukiu. Aš dieną kur 
laukuose ar kitokiuose užkam- 

iegtu, o naktį einu į gat- 
pagavus sau auką, kad 
. Aš taipgi laukių pro

pagavus merginą ar 
nežiūrint amžiaus ir

Nardė balta gulbė 
nežinios juroje 
vijo. Juros
Plovos amžinybės krantus. Ne 
vieną jūreivį sudaužęs į juos pri
plakė ją į uostą. Čia ji buvo 
gyva, iš čia žadėjo lėkti į pasau
lį. čia rengė savo ateitį, 
džiaugėsi savo mažomis 
nimo valandomis.

Bet klastinga Gadintoja pada 
re savo darbą 
audinio siūlas 
Užmerkė akis.

Mirė.
Nustojo jai

ston
iškeliavo iš musų į

Naujas kryžius.
Naujas kapas.
Išaugkie ant jojo 

tupkie paukštės į beržo viršūnes. 
Ir linksmą ir liūdną giesmę čiul
bėk i t. Sakykite jai, ką girdite 
iš musų. Atneškite mums, ką 
prašys ji atnešti.

Šlamėk, vėjeli, to beržo la
puose. šlamėdamas sėkie jai ra-

Tai į mamos glėbį puolu 
Prie jos sėdžiu aš ant suolo 
Ten ji mane apkabina, 
Gardžiu valgiu pavaišina, 
Liepia augti, linksmu būti, 
Del Tėvynės dirbt, kovoti 
Būti geru Josios sunu, 
O ne kokiu atskahinu...

Bet, ar jus paklausėt kada pa 
tįs savęs: kas mane privertė to 
kiu amatu užsiimti? Aš manau 
kad ne! Jus manot, kad valka
tos yra Jcgališki valkatos. Jus 
taip manot, bet tai neteisybė 
Tiesa, yra ir legališkų valkatų 
bet tai maža.

bus paliuosuota iŠ 
silpnos sveikatos, 
s atliks po bitetam* 

įraukiami bosai ir 
m. Taigi, jaunouliaų 

nenusiminkit, bet varykit gyves
ni mą paprasta vaga, nes paskui, 
nei (-kęs darbo bei pinigų, kur 
dingsi. Darbininko gyvenimas 
yra, nelyginant, kaip tas laivas, 
kuris plaukia skersai plataus 
vandenyno, blaškomas vilniųK 

pasimažintų , visų pusių. Vilius galavos aftt
(Seka ant 6 pusi.).

vargus, bedas ten apverkia m 
Ir paguodą susi teikiam.
Širdies skausmai .tuoj pranyksta

nugiiro— Jie buvo - nuguro. 
Ir liūdna pasidpro skaitytojui, — 
pasiregi jam lyg niekingas yra 
gyvenimas taip trumpas, iaip 
nedėkingas, kad už visą triuką, 
už visus ryžimus žmogus tegau
na užuomiršį ir išnykimą slap
tingose Visatos gelmėse.

Vaikščioji po didžiulį muzėjų. 
Matai sukrautus įvairius prieš- 
istoriško žmogaus sunertus pa
būklus bei įnagius. Kiek triūso 
knebinėjimo, kiek nenuilstan-

saulė švictus 
lės žydėję. Tamsi naktis a 
be žvaigždės. Nupuolė ji 
bus padangėj... Sugaudė

Ir, įsėdus rami ir tyli 
valtelėn, neatsisveikinus 

gą kapų.
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vėjo gaudytojai, Praktiš-

KAS YRA TAIP, 0 KAS NE TAIP?
“NAUJIENOS

savaitę. Vieną dieną ponia Šče- 
glokov įėjusi kambarin tarė: 
“Jos Imperatoriška Didybė gei

nebuvo karalium, todėl Jus ne
privalot jo liūdėt ilgiau vienos 
savaitės.”

(Tąsa nuo 4 pusi.).

riuosc

į

iš

kada šašas nukris, jų vietoj busmo.

vaisto.

t- kia

Be to,
(Tąsa nuo 5 pusi.).

KLAIDŲ PATAISYMAS.

vienok rudenį

čia n t juos šaltame ore ir viduti-

sužieduota su Petru
su

už menkiausį pa

rūkstančiai žmonių iškarta, kitiL, ’

mas duoda daug mirčių.

KAIP APSISAUGOT NUO

intri-

; nuo kitokių negu
m i gerai.

laisves,paeina nuo jų.

Taigi panašius vaistus bevar-

Telephone Canal 1506

Greitos oro permainos, inkstų

gos, kurios atima

del kurių žmogus lengviau už-

Nedčlioje, liepos 1-mą dieną
mas.

■1 i
A M'

■■■

$

davo savo kambariuose 
molina buvo šiurkšti

rengėjų. k ’
Aš čia nekalbėjau apie tikras 

užkrėtimo priežastis, L balde* ,

uos atsilaikė įskili 
t u vės Katarinos su

niausiu švenčių Rusijoje su di
džiausiomis iškilmėmis. Katari-

Panarga. — Naujiem
Skyrių ves Daktarai 
vidan. I

krėtimo.
Vienok imunitetas sename ar

£ y 
T
B
£
■ *
*

vietos nuskandinti 
laivas nei sustoti

t i, kad greičiau užgytų. Rūgš
ties užtepi reikia tik vieną sykį

vienas šaltis veikia. Šaltos ir 
drėgnos žiemos ir panašus kili

Kad užstojus kelią kalba
mam nusiminimui, — yra vais
tų. Reikia lankoti prakalbas,

gų medžiagų, tuo sunkiau to
kiam žmogui užsikrėsti bile ko
kiomis bakterijomis. Seni žmo-

Tuli nuodai, tokie kaip alko
holis, morphinas, švinas, žymiai 
nusilpnina imunitetą. Davimas

atimdavo iš Katarinos ir pasilai
kydavo sau. 4) Katarina ne
rado meilės imperatoriškame 
dvare. Jos kambarių užžiurė-

viso amžiaus, atskirti nuo šei
mynų. Klausimas, — ar nusto
jo skelbę laisvės žodį Rusijos

me. rasirodo, kad drėgnumas 
ir šaltis yra svarbios priežastis 
imuniteto nusilpnėjimui. Juk 
visi žino, kad nors vasaros laiku

šiame atsitikime imunitetas su
naikinamas ir užsikrėtimas 
lengvai gaunamas. Net ir tie, 
kas miršta nuo susižeidimu ar- 
ha po operacijų —- atrandama,

Chernaucko darže
—---------- - .

Vienas didžiausių pavyzdžių 
del viso pasaulio darbininkų, ■— 
tai Rusijos revoliucija. Per

Fredrikn Auhalt Zerbst Dorn
burg priėiųė vardą — Katarina 
Aleksėj evna. Sekančią dieną

Kraujo nubegimas susižeidi- 
me, operacijoj, gimdyme ar ko
kiame kitame atsitikime suma

mintis. Žmogus beskaitydamas 
laikraščius atranda gerų pamo
kinimų. Paskui pradeda su
prast, kas yra jo draugas, ir kas 
jo priešas. Tokiu budfu žmogus

mo, nes ji sudegina ir bonkų 
kamščius, jeigu jie nėra stikli
niai. Pirkti reikia 68% stipru-

“NAUJIENŲ” PIKNIKAS

u z gerėsiu duono 
Jaunas Pilietis.
<... .. ................ *..

jo 21 dieną 1745 metais 
“Kažanio Dievo Moli

ngos ves- 
Petru III.

perimti rusų religiją ir papro
čius. Kiek laiko praslinkus po

labai kritiškai susirgo; net cie- 
sorieiiė verkė iš gailesčio. Jos 
motina sumanė pakviest protes-

nių. Viena, šaltesniame-^ore 
žmonės gyvena daugiau užsida-

s A. Mont-
Bc straipsnių sveikatos 

ir medicinos klausimais šio sky
riaus vedėjas rūpinsis atsakinė
ti ir Šiaip asmenims, kurie no
rėtų gauti šiokių ar lokių dak
tariškų patarimu. Klausimus

Naujienos, Sveikatos Skyrius, 
1840 S. Halsted St., Chicago, 
111. — Bed.

ore ir gyvūnus kur

kol pagamina imunitetą, sergą 
dažniau ir užsikrečia greitai 
bakterinėmis ligomis. Juo 
žmogus senesnis, tuo daugiau

noina, kaip tai Naujienai, Lais
vę ir panašius darbininkiškus

I , VžM«akomoji kaina:
Chicagoje, nešiotojams kasdien pri- 
sUdaut j nanrus, moka:
t’ Savaitei ....................... 12 centų

Mėnesiui  ............. 50 centų
jMiesto dalyse, kur nešiotojai nepa
siekia, dienraštis siunčiamas pačtu, 
ėmėjams išanksto užsimokėjus: Me- 
|ams $6.00; pusei metų $3.50.
Kitur, ne Chicagoj, metams $5.00; pu
tei metų $3.00; trims mėnesiams
1.75. Kanadoje metams $7.00. VL 

kitur užsieniuose $8.00 metams. 7 •- x >.

iki 4 po pietų. Po,vestuvių pra
sidėjo baliai, ^haskaradai, opę? 
roš, teatrai ir h>ės kelioliką die
nų.

nuo ciesorienės ir valdininkų.

bekovodamas s>u vilnimis iš-

The Lithuanian News Pub. Co., Inc. 
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! Sveikatos Skyrius

h" i » ' ...... t....... * ♦ .....  » i

JAUNUOLIAI, 
NENUSIMINKIM.

i merikj

Antra taikos Konfe 
rencija.

ti ir pavieniai nariai, kaipo 
atskiros vienutės. Kaip pa
vieniai, taip ir draugijos a- 
pie norą dalyvauti toje kon
fe renci j oje turi re ngė j a ms 
pranešti iškalno adresu: T. 
U. Rollins, room 504, 116 S. 
Michigan avė., Chicago, kar
tu prisiųsdami $1.00, už ką 
bus suteikta narystės ženk
lelis.

ugijos turėtų pasirūpinti pa
siųsti savo delegatus (vieną 
nuo 50 iki 1000 nariu, du — M > V
virš 1000 narių ir t.t.). Taip
gi ir pavieni, kas tik išsiga
li, privalėtų joj dalyvauti.

Ypač yra svarbu, kad to
limesnių miestelių lietuviai 
prisiųstų savo delegatus. 
Gyvenant mažuose mieste
liuose, kur lietuvių jiegos 
mažos, sunku jiems ką-nors 
veikti pašalinimui to pikto, 
ypač kuomet prieš ateivius 
vedama siundymo darbas ir 
nieko apie juos nepaisoma; 
todėl reikia vienyties su a- 

‘ merikiečiais ir bendrai su 
I jais veikti, tuosyk tas-pąts 

darbas bus daug lengvesnis 
ir pasekmingesnis.

Reikia vienyties^ visiems 
5 darbininkams kovai prieš 

gręsiantį žmonių laisvės su
varžymą. K. Baronas.

Vakar straipsnyje “Del 
Darbininkų Tarybos” įsi- 

. skverbė dvi klaidos, kurias 
čia pataisome. Vienoje vie
toje sustatyta toks sakinys: 
“į šitą užmetimą mes atsa
kėme, jogei mes ir nereika- 

 

t laujame, k£d savo balso a- 
ai neišsižadėtų...” 

i but: išsižadėtų. Ki- 
voje vietoje pasakyta: “bet 
vidujinės laisvės dalyke jie 
turės reikalauti kovot su jo
mis už kiekvieną sprindi.” 
žodis “reikalauti” reikia iš-

• leisti.

st a U J I E N O S, Chicago, UI.
—wbi i n —n iiwi* masi i ■

rijas, kurių reikia saugotis, bet' DOmanOVn paslaptis 
apie kūno drūtumą atsilalkyt.
[-> I ILS 1 o V u 11 ^įltl tų p L JI L- J

žasčių, kurios mažina kūno imu-1 r . , ' ,... . . . Kuomet viskas buvo nnreng-
augelio užkrečiamų ligų.

Di^ A. Montvidas.

Atsakymai į klausimus.
P. Vaitekūnas klausia: “Ar 

paaiškintumėte, kaip galima 
karpas nuo rankų prašalinti?’’

vilties savo gyvenime; jie nenu
stoja darbavesi, kad ir ryto rei
kėtų mirti. ’v

Pavyzdžiui Thomas Edison, 
garsus fonografų išradėjas ir 
milionierius. Jisai sulaukė not 
septynias dešimtis su viršum 
melų amžiaus. Rodosi, kad 
jam reikia nustot dirbus, bet ne.

ta, pilna vilties, su dukterim iš
važiavo Berlinan, kur Sofija pa-

Iš Beribio jos keliavo į

Memelio. Daug vargo prisėjo 
pakelt, kadangi stotįs nebuvo 
priderančiai įrengtos. Ne vie

mis. Nuo Memelio iki Rygai

čia išdidžiai traukė Ęeterburgan, 
kur ciesorienė Elzbieta maloniai 
jas priėmė. Sofija su savo mo
lina apsigyveno ciesorienės pa
lečių j e ir naudojos visomis pri
vilegijomis Imperiatoriško Dva
ro. Nuo to laiko Imperiatoriš- 
kas dievaras pasidalino į du sky
rių : ciesorienės dvaras, kuris 
keliauja visur su ciesorienės 
dvaru pagal jos paliepimą. Cie
sorienė paskyrė Sofijai Simona 
Geodorskį mokytojum graikų

kytojam rusų kalbos ir Laudę 
šokių mokytojum. Sofija sten
gės mokytiės kiek galėdama, 
štai ką ji sako: “Kad greičiau 
išmokus rusų kalbą, aš mokin- 
davaus ir naktimis, kuomet kiti

sakė: “Kokia gi nauda iš to? Aš 
noriu spaviedoties Simonui Tco-1 
dorskiui ir aš busiu labai dekin- 
ga, jei jus j u pakviestumėt.”

Žinoma, tas visiems* patiko, 
tik jos motinai ne. Birželio 28

NAUJIENOS
THE LITHUANIAN DAILY HEWS

pus Bestužejevo ir elgdavos 
žiauriai. .Katarina neturėjo va
lios net savo kambariuose: jei ji 
tvarkydavo kambarius kaip jai 
geriau tikdavo, lai ciesorienė už- 
dra lįsdavo. Jei Katarina susi
draugaudavo su kuria nors savo

Tikrai Ekonomines D ra
panos ir Kur
T ŪLI žmonės mano apie pačednumą pir

kdami drapanas. Tai yra rasti už pi
gias kainas, bet jeigu jus sustosite ir pamis- 
lysitc valandėlę, jus negalėsite suprasti, 
kiek daugiau vertės jus galite gauti už tiek 
mažai pinigų.

Musų kaina už Siutą yra pigi 
arba brarigi žiūrint kokios 

ypatybės yra. Siutas.
Musų siutai po $20 yra pigios kainos, bet 

ne jų dėvėjimo ypatybėje ir išvaizdoje. Jie 
yra geriausios rųšies, vilnoniai, puikiai pa
siūti drabužiai.

1 Jus negalite rasti jiems Iggaus už tą kai-. 
ną bite kur.

$15 .$18 $20 $22.50 $25
Musų vasariniai siutai 

bartiniame lenktyniavime
dimai tikrai padaryti pagal reikalavimą 
mėgstančių rėdyties puošniausiai. Ateiki
te ir apžiūrėkite juos', pasimieruokite kau
tą ir pajausite kaip vėsiai jausitės. Visi vil
noniai vasariniai siutai naujos mados

$10 iki $18

a teisingi da
lie “Dixie” aut

QXFORDAI
Puikus oxfordai visų populerių 

stailių ir puikiausios skuros, ku
riuos galima nupirkti už pinigus vi
dutine kaina, po

. 53 iki 58-50
KEDS

Jeigu jus nepaisote skurinių ox- 
„fordų, jus ištikrųjų pamėgsite vie
ną šių “Keds” drobinius čeverykus 
su guminiais puspadžiais, su arba 
be karkų, juodo arba balto audeklo. 
Jums bus reikalinga pora laike jū
sų dyklaikio.

51 $1-50 $3 $3.50

Jas Rasti

Copyright Hart Schaffner & Marx

ŠIAUDINĖS SKRYBĖLĖS IR 
ANAMOS.

dame jas dabar la-
daugiausia nau-

Mes par 
bai greitai, v 
jausio” mados, |g ražių pinimų už 

prieinamiausias kainas.
Šiaudinės Skribelės Panamos

ŠILKINIAI MARŠKINIAI 
šilkiniai marškiniai geriausio, 

didžiausio pasirinkimo, kurie yra 
pritaikyti kiekvienam. Taipgi di
delis skaičius šilkinių ir plaunamų 
materijų. Visos geros vertes, po

Rosclando Geriausias ir Didžiausias Aprčdalų ir čeverykų Namas

BACH BROS
115-TA GATVĖ IR MICHIGAN AVENUE. 

Namas Hart Schaffnerio ir Marxo Puikių Aprčdalų.
Florsheim čeverykai STETSON SKRYBĖLĖS

’ T *

žindavo. Jei Katarina užsiti
kėdavo kuriam nors tarnui ir 
jeigu jis būdavo jai ištikimas, 
tai jis būdavę prašalinamas ar
ba ištremiamas Sibiran. Gyven
dama tokiose aplinkybėse Kata
rina tankiai verkdavo, bet ir 
verkt buvo jai uždrausta. Kuo- 
uięt mirė jos tėvas Kristijone

f- ft....»....4 .... . < » ■!! iij|
<**4>***4***eM>«»4*CB»4**4*«

• E. ST. LOUIS, ILL.
X Birželio 21 d., 1917 m., pasi- 
I mirė Kazimieras W'astlius, 36 

metų amžiaus. Paeina iš Su-
J valkų gubernijos. Dauginus 

mes apie jį nežinome. La'idp-
B tuyės atsibus birželio 28 d. 
t Todėl kas iš giminių norėtunie- 
■ te atsišaukti, atvažiuokite po 
f numeriu 1222 N. 8th St., E. St. 
B Louis, 111. Pasiliko moteris su 
Z dviem kūdikiais, abudu vaikiu- 
£ kai — Edvardas 3 melų, Kazi- 
T mieras eina antrus metus.
£ • Petronė Wasiliene,

Po tėvais šlitcriute

‘AUDĖJAI
Penkių veiksmų drama. Kaina 50c. •
Tai veikalas, kuris nušviečia pradžios 

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

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

Siųskite reikalavimus šiuo adresu: 
“NAUJIENOS”

1840 So. Halsted St Chicago, Ill.

KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ?
f ■

Išliuosavimo judėjimas, Betvarkė, Komunizmas, Tikėjimas, Paternalfemas, 
Vergystė, Girtuokliavimas, Individuališkumas, Visiška Lygybe, Privatiška 
Nuosavybė, Atlyginimas už riziką, Materialistai — ~ ‘ 
kas darbas, žmogaus prigimtis ir daug kitų klausimų.

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:

* /

Knygos kaina tik 50c. Reikalaukite:

1840 S. Halsted St Chicago, Illinois
B 
v.
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Akušerka
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Galutinas Pranešimas
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Dr. Ramser

3003-3039 S. Halsted St

GARSINKITES
“NAUJIENOSE

1878
2054
1045
1510
2830

-20 y2
-12 y2
No. 3
.i3y2

n y2 
-2.60

Dykai šis puikus 
setas su kiekvie
nu galionu degli-

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

RYŽIAI 
Geriausios 

rųšies 12c. g 
vertes par-|| 
siduoda užv

Kas dedas “laisvoj 
Amerikoj.

Lansįngo cenzūros pienas 
caro įrankis.

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

Thompsonas nemano 
užsileisti.

Dr. Frank Billings važiuos 
į Rusiją.

Bravorų savinink 
nerimsta.

Sime i jūsų na 
mus tą pačią die

12.00
12.50; ėrai 14.75-18.50

>. Jo areštavi
- platinimai 

irieškarinės Ii 
o nieko neda gai kiaušy- 

klausimus.
įvairios

naujos nosines yra stebėtinas.”

“nuo Dievo” skir- 
Taį Estelle Hams- 
moteris. Pats gi 

ykiu vedė, bet vis

pama 
dieną ir va

bile

kraujo, 
sėjimą, 
ateikite

dgabenta: 
3,000; kiau- 
Paduodamos

173> 8. HALSTED ST„ CHICAGO, 
Ant antr< labo.

Emily Weber, 1519 N. Spring
field avė., stenograre, nurijo ge
roką dožą nuodų. Ji liko nuga
benta į St. Luke’s ligoninę. .Ma
ža vilties, kad pasveiktų,

Policijai jinai pasakiusi:
“Man nusibodo begyventi. 

Aš mylėjau, bet... dabar jau vis
kas užbaigta.”

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Poplero* *

CARR BROS. WRECKING CO.
Chicago, Ill.

i Telefonas Canal 3737

Valandos: 
k ar a. Ned 
3354 S. :

WEST SIDE 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av.

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

Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak
tikavusi Pennsylvanijos Hospitalise ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rodą 
visokiose ligose moterimi; ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai, ru
siškai, lenkiškai ir alavokiškaL

Vakar, 8 v.v., ant Milwaukee 
avė. automobilius suvažinėjo 2 
moteris. Nelaimingosios nuga
bentos į ligonbutį. Viena tuoj 
pat nuinirėjdta prie mirties.

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

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina: 
Panedčlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir 32^ra GATVĖ

DR, A- I. EPSTEIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Spaolallstas moterišką, vyrišky, Ir vaiky ligy.
Ofisas ir Gyvenimas;

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

Ofisas atdaros iki 10 vai. prto, 1—3 
po pietų ir vakarais. / ,

Elwood V. Matlack, ant galo, 
sakos surad 
tąją moterį, 
ley, vedusi 
Mat lack du 
ne su tikrosiomis.

Dabartės prasidėjo tąsymos 
po teismus.

SVIESTAS
Geriausios 

Smetonos ge- 
resnia, negu n * 
kur jus ga- SI | U 
lito gauti .. ’H

Birželio 25 d. į mano butą 
(3156;Wallace St.) atsianke de
tektyvas. Manęs namie nebuvo, 
tat grąsino mano šeimyną, kad 
jie manęs j ieško, idant areštuo
ti Paliko rašteli su antrašu,

anarcmsti 
tėra t u ros. 
leidžiama

ar priklausau prie I. 
Xįsakiau, kad ne.

priklausau prie 
lankau mitingus.

į literatūrą. Atsa- 
nesuprantu ko jie 

nori.

Manoma, kad šįmet Chicagoj 
bus pavogta nemažiau 4,000 
4111 to mobilių. Tuo tarpu New

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison SU Chicago, HL

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 mo 
kysitės.

Elektra varomos mašinos musų siuvimo sky 
riuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti 
tyti musų mokyklą bile laiku 
karais ir gauti specialiskai pigią kainą.

Patrenos daromos pagal Jūsų mierą — 
etailės arba dydžio, iš bile madų knygos 

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnicka, Perdėtinis

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

tus mokyklų taryba pridariusi 
nepaprastai daug įvairių gral
ių. Nemažai tekę pinigėlio ir 
didiesiems Chicagos laikraš
čiams, kurie visoms keturioms 
stojo už Loebą.

Majoras sako, kad tai ne tu
šti žodžiai, bet faktas. Esą 
jo rankose randasi dokumentai, 
kurie liudija tatai. Netolimoj 
afeityj jis žada viešai paskelbti 
tuos dokumentus.

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ruimas 902-904 National Life Bldflf., 
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, HI. 

Tel. Humboldt 97.

tusiu atsilankyti.
ęs iš darbo pamačiau tą

Nemanydamas nieko

Panedčlyj atvažiuoja 
Belgijos misija.

Panedčlyj atvyks
Belgijos pasiuntiniai

Paskol 
minutes.

komite
tas, reprezentuojąs įvairių atei
vių iš Rusijos tautų žmones, 
laikys subatoj, birž. 30, 8:30 v. 
vak., susirinkimą Bergo Prog
ressive School kambaryj, 1206 
N. Hoyne avė., kad pasitarus 
apie tinkamą priėmimą atvy-

Miesto majoras Thompsonas 
jau nebepasitenkina pirmuoju 
savo laimėjimu. Jisai ryžasi iš-

Chicagon 
Miesto 

ruošiasi padaryti jiems

2.00—3.50 
, 75—1.00 
1.50—1.50 

-1.00 
2.00

gerumu nuo 
karvės 9.00—10.50;

11.25.

Jauniesiems bus uždrausta 
važinėties automobiliais.

i tei.Ernos i-: Y.n- iis :
T DR. J. J O N I K A I T IS
I Medikas ir Chirurgas
■ 3315 S. Halsted St., Chicago

DU. G. M. GLASER 
Praktikuoja 25 metai 

. Gyvenimas ir Ofisas 
3149 S. Morgan St. kerte 32 

Chicago, Ill.
SPECIALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiki 
Taipgi Chroniškų Ligų 

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pl®t 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. NedčHo- 
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687.

Kaip jau buvo rašyta “N-se”, 
panedčlyj apie pietus ties 110 
gatve ant Michigan avė. automo
bilius suvažinėjo jauną merginą 
Ją nuvežta į Pullman ligonbutį, 
kur pasirodė, kad jos ^viduriai 
yra sužeisti ir ji ant rytojaus, 
utarninke, 10 vai. ryte, mirė.

Koronerio teismas, sakoma, 
automobiliaus šoferį išteisinęs.

Tai jau antra Roselande au
tomobilių auka šį mėnesį.

CHICAGO, Birž. 28, 1917 
Žemiau paduodamos produktams 

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

Valgomieji produktai.
Sviestas, Creamery, extra 

Prastesnis, sulig rųšies .. 
Oleomargarinas, geriausias 

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

Prastesni, sulig rųšies ..
Suris, Amer., sulig rųšies .. 

šveicariškas ...............
Paukščiai:

Kalakutai
Vištos ..
Antis ...
žąsįs ...

Veršiena, sulig svarumu 
Prasčiausia .....

Jautiena No. 1
Ribs .,
Loins .
Bounds
Chucks 
Plates

15 y2 .15
. .14’/2 .14

Bulvės, jaunosios, bušelis 2.40
Daržovės: —

Barščiai, bušelis ...........
Kopūstai, gurbas...........
Morkos, pintinė .............
Agurkai gurbas ...........
Žalieji žirniai ...............
Salotos, gal v., dėžė .... 
Cibuliai, gurbas ..........
Ridikėliai, 100 bitučių.
Tomėtės, gurbas ...........

Vaisiai, žali: — 
Obuoliai, statinė ......
Apelsinai, Kalif., dėžė 
Citrinai, dėžė ...............
Žemuogės, 16 kvortų, , .

Miltai, kvietiniai, geriausi 
Ruginiai, baltieji ....

tamsieji .......................
Cukrus, sulig rųšies, 100 svarų, 

nuo ............................... 7.35—8.50

Chicaga sumušė rekordų.
Kuo, kuo, bet automobilių vo

gimais Chicaga gali pasigirti. 
Net New Yorkui toli gražu iki 
to. Chicagoj pavogta keturis 

langiau, negu New Yor-

NORTH SIDE 
406 W. Division 
720 W. North Ar 
2640 Lincoln A v. 
8244 Linooln Ar. 
8418 N. Clark.

minių.
Jeigu didės skaičius kovotojų 

-— mažės skaičius siurbėlių.
J. Klastauskas.

A PIRK SAU visas Plumbavojimui reik- X 
■ menis tiesiai už "wholesale” kainas. ųj 
X Mes parduosime visiems. / X

$ Levinlhal Plumbing Supply Co., » 
4* 1637 W. Division St., Chicago, J
& Corner Marshfield Ave. M
▼ Kalbama lietuviškai.*’

6.00—8.00
3.50—4.00
2.75—3.75
2.00—2.25
.... 13.50
.... 13.00
... 11.75

Ii Oi> I *

X ’elephone Humboldt 1278.
| M , S A H U D M. D.
A Senai Rusa* Gydytojas ir Chirurraa. 
w Specialistas Moteriškų, Vyriokų far
T Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.
g OFISAS: 1679 Milwaukee Ava.
J VALANDOS: 8:30 iki 10 iiryto;
A Kampas North Ave., Kambary* 206 
U 1:30 iki 3 ir 7 :80 iki 9 vakare.

DR. M. HERZMAN IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinoma* per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgrae 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 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.

t i h i h m .i» akiniai, egnMfafa 
dykai.

n r i i I hieiųre A v*. *-«4 
u o V išryto iki vatai* 
išryto iki 5 po plutak 

market 2484

Klaust
W. W.

Klausinėjo ar
socialistų, ar 
ar skaitau jų 
kiau, kati 
nuo manęs

l’uomet sako: “Tu savo na
muose užlaikai socialistiškas 
Naujienas. Tavo brolis už prie
šinimąsi šios šalies valdžiai sė
di Rockfordo kalėjime. Juos 
visus ten išmarinsime. Ir tu ei
si kalėjimai! visam amžiui.”

Man primelinėjo agitaciją 
prieš konskripciją. Bet aš ne
sijausdamas jokiu prasižengėliu 
nė kiek nenusigandau.

Broliai darbininkai, neatboki- 
rne jokių priekabių, bet vary
kime savo švųntą kovį, už iš- 
liuosavimą pavergtų darbininkų

Whoksnk «S< Retail Wines & Liqumy
828 W. 14th St., Chicago. Telefonas Canal 1527

Nathan E. Tallman, Railroad 
Service Advertising kompani
jos vice-prezidentas, išvažiavo 
iš Chicagos į Wisconsin valsti
ją, kad turėjus “good time.” 
Sustojo Lake Lawn hotelyj.

Praeitą nedeldienį jisai liko 
mirtinai sužeistas. Kaip ir ko- 
kju budu tai atsitiko — kol kas 
nežinoma. Yra įvairių spėji
mų. Manoma, kad ant jo buvo 
padalyta užpuolimas.

Be to, sakoma, kad kiek at
sipeikėjęs Tailman ištaręs: “Aš 
norėjau pagauti peteliškę ir 
nupuoliau nuo viešbučio stogo. 
Tai buvo paskutiniai žodžiai.

Pažįstantįs Tallmaną netiki 
toms pasakoms. Jie mano, kad 
jisai norėjo iškirsti vėl kokį

Panelė Mary Bartel me, mergi
nų teisėja, užvakar nupirko 
daugybę nosinių. Tai esą rei
kalingos merginoms, kada jos 
verkia. Bertelme jau nupirko 
tūkstančius nosinių nuo to lai
ko, kaip liko išrinkta į teisėjas.

“Jei mergina neturi nosinės 
ašaroms šluostyti, — ji perdaug 
pradeda atkreipti atidžios į sa-

Iš Washingfono pranešama, 
kad Dr. Frank Billings, vienas 
įžymiausių Chicagos daktarų, 
liko paskirtas komisijos pirm- 
mininku7 Toji komisija greitu 
laiku turės važiuoti į Rusiją. 
Komisijos tikslas — padėti ru
sams sutvarkyti maisto išdali
nimą. Ji taipgi duos nurody
mų sveikatos ir kituose reika
luose.

nuo

Scl>:reji:®e:r
Prisirengkite ir taupykite pinigus pirkdami įvairios rųšies deg 

tinę dabar. Pirma extra teksai 
keli ir kainos pasidvigubins,

Apsirūpinkite su gėrimais, tas bus paranku
Pirkite už dabartines kainas,

neriasi is kaino. Jie siunčia 
Washingtonan protestus be pa
liovos. l uo pačiu laiku ir blai
vybės šaininkai nemiega. Jie 
taipgi stengiasi padaryti intaiką 
į Washingtono įstatymdavrus.

SEMI3c• \ .
E.,..

f Dr.. Povilas Ziilvitis |
I) Lietuvis Gydytojas, Chirurgas 1
B 3203 S Halsted St., Chicago. J 
1 Tel. Drover 7179.

$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nau’ji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

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

įame paskolą 
os įrengimų, 
iraudoš pali- 

ile kitų užtikrinimų. Mes 
ne ką jus turite arba M 
jdate, mes porim darodyt 

ėstis nj# ž i au
dei k o 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 augšta* 

> Telephone Drover 2116.

Akis egzaminuoja dykai f 
_ Gyvenimas yra K t tuščias, kuomet f 

pranyksta regėji- X 
mas.

, Mes vartojam pa- t 
gerintą Ophthal- į 
mometer. Ypati- jį 
nga doma atkrei- ft 
pi am a į vaikus. ? 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va- ft 
karo; nedeliomis nuo 10 iki 11 X 
dieną. fl
4649 S. Ashland Avė.

kampas 47 St. f

nepaisor 
jus užde 
jums kad musų m

Telephone Drover 9691

Roth 
ir < HIRURGA.8 
V),r Ūką., V*ak<

; r h r erai 4 L 

ryto, 4 5

Specialistas
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS Y1 
Speciąližkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijim^ 

odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, • 
gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti 
čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. IJraktikuoja per daugeli 
išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėlioms iki 
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gnt., viriui Rankos. Td CmiM

Ten maTltTapstojo detektyvai 
ir ėmė barti, bet aš nenusigan
dau.

Užvakar Carl Schurz High 
schoolėj įvyko masinis susirin
kimas. .

Vyriausiais kalbėtojais buvo 
Catherine Waugh McCulloch, 
Irwin St. Johfy Tucker, aid. 
Kennedy, Arnold Schuman ir 
Elizabeth Freeman.

Susirinkimą vedė aid. John 
Kennedy.

Tucker tarp kita ko pasakė:
“Tai didžiausia nesąmonė 

varu brukti demokratiją Euro
pos šalims, o tuo pačiu laiku 
patiems neprisilaikyti demokra
tijos prinęipų. Lansingas nori 
cenzūros. Tatai padarytų jį 
vainikuotų caru. Aš nieko no 
turiu prieš Amerikos vėliavą. 
Bet aš reikalauju, kad toji vė
liava nebūtų vartojama tokiu 
pat tikslu, kaip kad hypnoĮi- 
z notoj as kad vartoja savo paiku
tę, t- Y- užslopinimtii žmonių 
balso.”

Susirinkusieji domingai klau
sėsi ir delnų pįojimu pritarė 
kalbėtojui.

Didelis Išpardavime
Šiuomi užkviečiu gerbiamąją lie

tuviu visuomenę atsilankyti į mu
sų nepaprastai didelį išpardavimą, 
kuriame bus išpardavinč’jama už la
bai nupigintas kainas visokie tavo- 
rai, kaip tai: žiedai, daimantai, laik
rodžiai, lakotai ir visokį kiloki auk
siniai bei sidabriniai daiktai.

kaipgi egzemi- 
nuoiam ahis

Kas turit silpnas akis ar trumpą re
gėjimą, arba galvos skaudėj imą, ne
laukite ilgai, bet ateikite pas mane. 
Aš duosiu jums rodą ir pririnksiu 
akinius. Už savo darbą g vara n tuo
ju arba sugrąžinu pinigus.

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

)’ r i r r r A n v i s i<*m « 
nuojs ir i'hturim

MilwiuAct Ave
IbVALANDOS :
l t)' N l lOTO I*

Priirnniau- 
•ia, grvaran- 
luota, vertai 
70c parsidu-^1 
(x1m č ia po«•»

Javai
Komai 1. 6%; rugiai 2.40; mie 

žiai 1.45; avižos 69.
ŠienS®''

Motiejukų 10.50 
16.00—17.50; paprasto rųšies, 
—17.00.

Gyvulių rinka
CHICAGO, Birželio 28 

galvijų 5,000; veršių 
Iii] 17,000; avių 12,000. 
kainos:
Galvijai: jaučiai, sulig

9.70—13.90
veršiai 9.25

Kiaulės sulig svarumu, nuo 14.25 
15.85; paršai 12.00—14.00.

Avįs nuo 9.25—

Jackson Sts.
• SIOUX CITY, IA

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
las turi skaudamas ~.rba silpnas akis, tat 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pa* mu*

1155 Milwaukee Ave.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare
HryjFnFwJ* U'ao 9 ryto iki 1 po pita*

Užsibaigė meilė — užsibai 
gė ir gyvenimas. (

REIKALAUJI
f Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
A Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių,
w Jeigu Tau skauda akys, i
j Jeigu skaitant raidės susibėga į krūvą, ;
Į| Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, j
•Jį Jeigu turi uždegimą akių, ’
A Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi j
X reikalingas akinių. ... ’
|| Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa- 
W tyrimo šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir j 
a akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

I JOHN J. SMETANA : 
! AKIŲ SPECIALISTAS !
| TEMYKIT MANO UŽRAŠA. Į
į 1801 SOUTH ASHLAND A VE. j
f Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos , 2-ras augštas. , 
A Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dieną,, i 
v . Tel. Canal 5335

Ž PATW.IOT1ZMAS fa| |f pC 
g 1 Paččdumas turi but y B . |S
į pasargos žodis S w

1 IOWA STATE
| SAVINGS BANK 
I Kapitalas ir Perviršis 
X $120,000.00. Moters a 

pavieni 
Mes skolin

Tečiau kapai laiko apglėbę 
Tallmano mirties paslaptį ir 
niekam jos neišduoda.

uitų draudžiama va- 
moboliu jaunesniems 
Jie gales važiuoti lik 
šoferiais” arba pa t v-

Dr S. Biežis į
Gydytojas ir Chirurgas I
Ofisas.2359 S. Leavitt SL i

Valandas 4—6 Ir 7—9 I
Tel. Cnual 3877.

Daktaras
I >«Yįį.

> pMu 7—8 
ttaų.
arti 34 ST^

GtaM

n tai ava* 
•vi estu

1644 W. Chicago Av.
1836 , Blue Island Av.

3102 W. 22nd Street.

2612 W. North Av. SOUTH SIDE »
1217 So. Halsted St. 8032 Wentworth

1832 So. Halsted St. 8427 So. Halsted
1818 W. 12th St. 4720 S. Ashland

’ *<w.
«£



REIKIA DARBININKŲ NAUJIENŲ AGENTŪROSPARDAVIMUIPranešimai Smulkus Skelbimai REIKALAUJA DARBININKŲ

Raštininkas
Montello, Mass

NEW JERSEY VALSTIJOJ

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

NEW YORK VALSTIJOJ

kasos globėjos

RAKANDAI

MARYLAND VALSTIJOJ

Baltimore
mie

Baltimore
Baltimore

IOWA VALSTIJOJ

RANDAI OREGON VALSTIJOJ

NEBRASKA VALSTIJOJ

OHIO VALSTIJOJ

REIKIA DARBININKŲ

PENNSYLVANIA VALSTIJOJNAMALŽEMĖ

NAUJIENŲ AGENTŪROS

in taisys pečių

CHICAGO, ILL.

MICHIGAN VALSTIJOJPARDAVIMUI

INDIANA VALSTIJOJDIRBTI
Skyrius

WISCONSIN VALSTIJOJ
ILLINOIS VALSTIJOJ

AMATŲ MOKYKLOS

CONNECTICUT VALSTIJOJ*ino

Harvey

Kewanee, III
Pana, III
Livingston, Ill

AUG
DIR

and Co.
Chicago, Ill

Portland, Ore.: Omara News Co

Kenosha Wis.: K. Paukštis,

Leavitt St 
Kaulinas

4601 Hermitage ave., Chicago

Endri jauska
Box

Tarrington, Conn.: V. Kelmeli*,

šių darbų į fabrikus 
Taipjau ūkio darbams.

daugybes vaikiiAzisokio amžiaus, bet 
ne jaunesnių kaip 14 metų, dirbti 
lengvesnių darbų dirbtuvėse, ofisuo
se, pąsiuntinėjimui, mokinties įvai
rių amatų etc.

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

Nedėlioję, liepos 1-mą dieną 
“NAUJIENŲ” PIKNIKAS 

Chernaucko darže.

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

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

PARDUODU greitai saliuną, du 
arklių, vežimą, pakinkius. * Pardavi
mo priežastis — važiuoju į kitą mie
stą. Taipgi PARDUODU gerą jauną 
karvę Jabai pigiai.
8530 S. Vincennes Ave., Chicago, Ill.

DRAUGUOS IR ORGA 
NIZACIJOS.

Kas pametė čekį 
ant 12 gįa t ve 
$76.34. Kas 
kite šiuom s 
Pl., Chicago 
iš užpakalio

ink imu: HOD U AR RIERS SALĖJE, W. Harrison ir
S. Green Street. ,

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

So. Omaha, Nebr.: A. Zalpis,

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

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

PARSIDUODA 4 didelių kambarių 
namas ir dar galima ant viršaus«įn- 
taisyti pagyvenimą — už porą šim
tų. ( Tai atneš 16 procentą. Reikia 
įnešt nuo $300 ir augščiau, paskui

* " ‘ 5. Kaina
savininkas gy- 

nam'as yra Gary, Ind.
ant 2544 Harrison 
yra vertas $2,000.

$10 išmokiname Jus sint visokius 
drabužius.

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

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už'retai pigią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados vai, J 
ganiojo kambario rakandus, 2 pui
kių divonų, davenport, taipgi $525

Grand Rapids, Mich.: J. Žilinską*.
452 W. Lepnardjl 

Saginaw, Mich.: S. Joškeviče,
2707 Washington Av<

Cleveland, Ohio.: F. Januška,
1411, E. 59 St< 

Cleveland, O.: A. Valenton,

TAUTIŠKOS DRAUGYSTES 
MYLĖTOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ 

ADMINISTRACIJA 1917 m. 
KENSINGTON, ILL.

GVARDIJOS L. K. MINDAUGIO N1 
VALDYBA 1917 m.

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

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

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

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

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 vartota vos 
9 savaites. Parsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kedzie Ave., arti 22- 
ros gtv., Chicago, III.

TURIU paaukaut $165 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10* Komodos, br.a- 
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 ave., 

Chicago, Ill,

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo for* 
mų, siūti naminius daiktus arba ap- 
rėdalus. Diplomas kiekvienam, kurs 
išsimokins. Valandos dieną arba

E. Chicago, Ind.: A. Chiakniute,
5013 Tad ave. 

Indiana Harbor, In d.: Bol. Bolotot* 
t 3814 Deodor SĮh
Gary, Ind.: V. Vaičilaitis,

Box 122 Tolleston StatM 
Clinton, Ind<: Jonas Mažuolis,

P. O. Box
Gary, Ind.: D. Bassin,

1214 Broadway

Cedar Rapids, Iowa.: F. T. Martiri, 
1209 S. 3rd Sib

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

ant mėnesio $20 arba $25 
$1675. Priežastis 
vena Chicagoj 
Labai puiki vieta 
st. Tas namas 
Atsišaukite tuoj.

Geo. V’irbalaitis, 
4514 Richmond st., Chicago, Ill

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

A. Misčikaitienė, pirmininkė,
3500 So. Emerald Ave

M. Radzevičiūtė, nut. raštininkė, 
8363 Kerfoot Ave

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

E. Šatkauskienė, iždininkė,
3423 So. Halsted St

O. Dohrovolskienė
A. Pabarškienė

UŽDIRBK $1000 BE DARBO.
Turi but parduotas arba išmainy

sime ant loto Chicagoj arba Gary, 
Ind., 2-jų pagyvenimų naują mūrinį 
namą lietuvių apgyventoj vietoj. 
Buk pirmas prie tos progos, daug 
pelnysi. Rašyk arba ateik pas

CHANDLER, HILDRETH & CO.
56 W. Washington st., Chicago

>. Strumilų svet. Reikalingas 
išų narių dalyvavimas.

J. Worekojis, sekr.

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

REIKALAUJAME prityrusių lei- 
rių j scrap y ardą. Gera mokes- 

Pastovus darbas. Kreipkitės i 
Leopold Cohen Iron Co.,

-ma gatvė ir Homan ave. Chicago

Springfield, 111.: K. StoČkus, 
1530 Sangamon Av<

E. St. Louis, Ill.: K. žūk au ski,
123 St. Clair Av*.

PARDUOSIU savo farmą už labai 
pigią kainą greitu laiku. Reikalau
dami atsišaukite žemiau nurodytu 
adresu:

Leokadija WHcauskaite, 
3034 West 39th st., Chicago, Ill.

Atiduodama randon pagyvenimas 
po nunii. 512 W. 28-ta gatvė, arti Wal
lace, 4 kambariai, šviesus, švarus, 
$8 rendos. 
512 W. 28-ta gat

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

MALLEABLE CO., 
HAMMOND. IND.

PARSIDUODA FABRIKAS Wet 
Wash Laundry, vienas geriausių bi
znių, mašinos naujausiai intaisytos: 
elektriką, štymas; viskas naujai in- 
taisyta. šita Wet Wash Laundry 
geriausia pinigų dirbtuvė. Darbini
nkai visi gerai išlavinti. Parsiduoda 
labai pigiai, už 12-ką šimtų. Da
bar $500*cash, o kitus ant lengvų 
išmokesčių. Kas pirmesnis, tas gaus 
fabriką. Matykit savininką

Mr. Paul E. Krauleidzy 
Krauleidzy Laundry Company, 

4349 S. Hermitage ave. Chicago 
2-ras augštas, užpakalyj

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

Petras Walteraitis, 
2615 W. 47th st. Chicago

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

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

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

G. Bložis, 
3261 So. Halsted st.

P. Gąlskis Finansų raštininkas,
ir Business Agentas, 
Ofisas

Iždinikas

Rockford, III.—LDLO. 29 kp. 
pusmetinis susirinkimas įvyks 
liepos 2 d., 7:30 v.v. Socialistų 
svet., 319 E. State st. Bus ren
kama kuopos valdyba ir dalina
ma knyga “Karė ko dėlei.”

Išvažiavusieji į kitus miestus 
draugai musų kuopos tos kny
gos reikalaukite šiuo adresu: R.

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

Draugai ir draugės, apsiėmtį
sieji dirbti Naujienų piknike, 
malonėkite pribūti į Chernaus- 
kio daržą^nedėlio, liepos 1 d. 9:30 
va. ryto. \ Komitetas.

REIKALAUJAME 6 PARDAVĖJŲ 
Mokame augščiausią komišiną. Tu 
rime geriausias pardavojimo propo-

s Įstojimas pagal Dr-stės
30 metų amžiaus senumo 

nuo 30 iki 35 metų — $2.00; 
iki 40 metų — $4.00. Tas į-

18-tos gatvės Skyrius: F. J. Malley, 
633 W. 18th St.

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

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

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

8127 S. Normai Ave. 
Brighton Park:

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

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth av.
F, Saudargas, 5649 S. Shields av. 
J. Ridikauskas, 6033rd State Str. 

Kensingtono, Roselando ir Burnsi-

PALAIMINTOS LIETUVOS 
VALDYBA 1917 m.

B. Liubinas, pirmininkas,
2129 W. 21 St

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

A. Tamkevičia, nutar. raštininkas, 
19^8 String St 

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

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

PASARGA.— Draugijų pranežimus skelbiame 
Ve tbžrmokesties. Pranešimai turi but priduoti 
M vakaro, laiškeliu arba telefonu. Canal 1506. 
Priduoti tQ pačią diena, kada spausdinamas 
dienraštis, nebegali but Jdėti.—"Nauj.” Red.

Melrose Park, Ill. — LSS 
fcp. susirinkimas įvyks liepi 
d., 10 vai. ryto, Frank 
svet. Reikia svarstyti 
jungos reikalų.

A. J. Stoškus,

B E ĮKALA t JAME patyrusių prosy- 
tojų, merginų į dažymo namą. Taip
gi pamušalų siuvėjų. Pastovus dar
bas. Gera mokestis. Atsišaukite į

J. Aleknevicz, 
) W. Lombard 
J. Filipovicz, 

437 S. Pac*
F. J. Lažauskas, 

637 Lombard

Skyrius: S. Misiūnas,
149 E. 107th St

West Side Sky r.: A. Arabrozevičius
2337 S

Town of Lake Skyrius: J

REIKALAUJAME mėsos pjausi y 
jo, lietuvio, tuojaus.

Standard Market
Main st., Rockford. I]

8 prie geležinkelių bėgių taisymo
50 molderių
6 geležies dirbtuvėj \
6 kurpių
1 tapytojo v
3 prie. Gordon fyderio
5 prie kaurų audimo
3 prie siuvamųjų mašinų taisymo
12 dėžių dirbtuvėj
4 blėkininkų
2 mašinistų
2 saldainių dirbtuvėj
2 dėžių dirbtuvėj
2 dailydžių
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matinjnkų kitokiems darbams.
IŠVAŽIAVIMUI IS CHICAGOS rei

kalinga daugelio darbininkų prie į- 
vairių-įvairi 
ir dirbtuves

VAIKŲ SKYRIUJE reikalaujama

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

20 prie karų taisymo
10 skardžių

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINES PAŠALPOS 
VALDYBA 1917 METAMS.

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

Jonas Degutis, nutarimų sekr., 
2228 Coblenz str.

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

Kazimieras čepukas, iždihinkas, 
1648 Division Str.

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

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, Zw5ą 
zek Polek svetainėje, 1315 N. Ash
land ave., arti Milwaukee ave.; pra
džia 2 vai. po piet.

Muskegon, Mich 
kp. pusmetinis su 
vryks liepos 1 d 
nkų Kliubo svetainėje, 1 12 Rt i- 
dler st. Malonėkite visi nariai 
pribūti, nes yra blankos balsavi
mui ir daugiau svarbių reikalų 
aptarti. V. V. Wasys, sekr.

1579 Milwaukee Avenue.
— G. Katilius, .4
. . 1685 Milwaukee Ave 

Susirinkimai atsibuna Dnią pėtny- 
čią kiekvieno mėnesio unijos salėje 
1579 Milwaukee Ave., 7:30 vai. vak 
3-čią subatą kiekvieno menesio, Ra- 
shinskio salėje, 18th St., netoli Hal
sted St., 7:30 vai. vakare.

P. Miškinis,
35 Arthur St.

Worcester, Mass.: M. Paltanavičius^
15 Millbury SL

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

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

Lowell, Mass.: J. Boumil,
50> Charles SL

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

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

Bridgeville, Pa.: T. Gelchis, 
P O Box 4flc 

Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box 262. 
Pittsburgh^ Pa.: Fort Pitt News C<M 

i Liberty Ave and Grant St 
Kulpmont, Pa.: Jos. Bursusk**, 
Pittsburgh, Pa., F. Krasowski, 

2809 Penn 'Mh 
Pittsburgh, Pa.: J. Katkus,

2204 FoYbe* Rt 
Pittsburgh, Pa.: F. TevlOvich,

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

306 Hamilton a^b 
Scranton, Pa.: J. Teleysh,

New Haven. Coiiu.: J. Vaitkevivti
286 Wallace

ATIDUODAMA RANDON puikus 
mbarys, North West Side pusėj, 
irba vienam vaikinui, arl|i karų ir 
■vatorių. Garu šildomas, maudy- 
ir visuomet šiltas .vanduo. Prieš

NORTH
Pranešame 

skaitytojams 
jog nu< 
stabas bus 
pasirūpinti 
ros be “N: „

Patarnavimą mes suteiksime seka
nčiai: ant kampų bus visur kaip ir 
dabar; kuriems neparanku, duokite 
žinią į ofisą, gausite į namus per 
pačtą tą pačią dieną taip kaip per 
agentą. Jeigu atsirastų vaikai, kurie 
norėtų nešioti savo a piet i n k ė j, mes 
ir jiems pristatyme “N.” i namus, 
galėtų užsidirbti sau pinigų.
Agentų negalima užlaikyti, nes vie
nam persunku, o dviem nėra ką vei
kti. <rN.” užžiurėtojas.

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
J. Gumuliauskas, pirmininkas, 

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

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

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

27 Ę, 102nd place 
F. Shedvilas, kasierius

341 Kensington ave.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

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

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

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

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

RF.IKALAUJAME vyrų į medžio 
lirbimo dirbtuvę.
7 AV. 20th sli

I ri/ Dii Dideli Masiniai Susirinkimai Chicagos Rtibsitiviams \>įj. |

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

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

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

1716 
DeKalb, IB.: Mike Taruti, 

1148 Market St.
Divernoon, 111.1 W. A. Žilinskas, 

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

140 Moen Ave.
Westville, 111.: St. Mazremas, 

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

lislovo. kurie, sako, gyve- 
»j; paeina iš Titavėnų, 
;iv., Kauno gub. — Prašo 
nlresu: Russia, Vitet)skoi 
rodok, doin. Maizelia, Vi-

PARDUODU už nebrangią kainą 
bučernę ir grosernę arba išmainau 
ant namo. Biznis gerai išdirbtas per 
6 metus. Kas nori gęrą biznį gauti, 
malonėkite atsišaukti šiuo adresu:

SID1EČIŲ DOMAI 
gerbiamiems Naujienų 
North Sides distrikto, 

nedėlios “N.” pristatymas į 
sutrukdytas. Malonėki te 

, kad nebūtumėt nei die- 
uijienų.”

RIHKALINGAS pastovus barberis 
irbas ant visados; užmokestis ge- 
. Atsišaukite tuojaus:

Jos. Gedraitis,
33 Adams St., Garv. Imt

.   — ’b——’wilt

REIKALINGA sena moteris arba 
vedusi pora — moteris dienomis nei
nanti dirbti: prižiūrėti 3-jų metų 
vaiką.\ Atlyginimas geras. Atsišau
kite tuoj šiuo adresu:

GERA PROGA norintiems gerą gy
venimą turėti. Parduodama karčema 
geriamįiolj vietoj; apgyventa per 15 
metų lietuvių, lenkų 'ir visokių tau
tų. Biznis išdirbtas geriausiai pęr 
ilgus metus. Kas nupirks tą biznį
— nesigailės. Pardavimo priežastis
— savininkas išvažiuoja ant farmų. 
Nusipirkau savo farmas ir turiu ap
leisti tą biznį greitu laiku. Taigi, 
kas norite tureli gerą pasisekimą, at
sišaukite greitu laiku.

John AVotikailis, 
1835 North Ave., Chicago

DRAUGYSTĖS “PALAIMINTOS 
LIETUVOS” VALDYBA 1917m.

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

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

Antanas Tamkevičia, nutar. rašt., 
1948 String St

Pranas Mikliunas, turtų rašt.,
1906 So. Union

L. Kasparas, iždininkas,
3117 So. Went wort

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

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

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

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

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

LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESY- 
VIŠKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.
A. Misčikaitienė, organizatorė, 

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

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

1315 Girard St.
D. Girdvainienė, iždininkė, 

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

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

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

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

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

J. Rutkauskas, kasos globėjas
1013 Clara Ave.

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

Susirinkimai įvyksta kas mėnesį 
1-mą pėtnyčią.

RANDĄI štoras su dideliu flatu. 
Žicm-vakarinis kampas 45-tos gatvės 
ir Fifth ave. Puiki vieta duonk’c- 
pyklai. Savininkas 
Randa nebrangi.

A. Petrat is 
751 AV. 35th Street

Tel. Drover 2463

LIETUVOS SUNŲ DRAUGYSTES 
VALDYBA, SHEBOYGAN, AVIS.

\ J. Rimkus, pirmininkas,
• 1133 Indiana Ave

•. Manelis, pirmininko pagelb..

JAUNA POR/V turi parduoti tuo
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, Player Piano, (ai
binei, Phonograph ir tt. Parduosiu 
atskirai.

Mrs. Robins,
2910 North Ave.? 1-rnas augštas prieš 
Humboldt Park, Chipago

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

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

W. Pullman, Ill.: AV. Pilypas, 
720 W. 120 St 

Z. Put ramen las, 
15725 Finch Ave

Chicagc* Heights. 111.: M. Remeika, 
1413 Portland Ave. 

111.: A. Jukubauskas, 
516 Cleveland St 

K. Valančiunas, 
506 E. 7 St.

W. Petraitis, 
210 W. Wash St 

: K. E. Bertulis,
E. St. Louis, Ill.: ŽiČkus, 

4.59 CplHusvtile Ave.

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

2252 AV. 22nd St.
M. Dundulienė, šusinešimų sekretorė

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

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

Siunčiant į centrą mokestis 
ney order ar čekį, reikia išpirkt iž
dininkes vardu ir siųst susinešim^ 
raštininkei.

North West Side Amalgamated Clothing Workers of Am. salėje
1579 Milwaukee Ave. Pradžia 7:30 vai. vakare.
Šitie susirinkimai pažymės pradžią
gos Rubsiuvių būvio.

Čia T
dentas HILLMAN, ir kiti

Cicerojc 
s radau čekį ant 
pametėte, a t si šau

lį res u: 2856 W. 38 
II L, antros lubos.

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

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

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

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

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

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

. viešas susirin 
tnyčioj, 7:30 v 
et., 1822 Waba 

ve. Kalbės Dr. S. Biežis 
literatūros naudiinguma

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

Kaz. Braževičius, pirmininkas, 
402 Lincoln St. 

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

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

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

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

173 Milwaukee ave. 
VI. Kačiučiavičia, iždo globėjas, 

14 Congress St. 
Jonas Kasiulis, maršalka 

j 653 Garden St. 
Feliksas Dapkus, maršalka, 

917 Jenne St. 
Ant. Bubelis, teisėjas, 

313 Quince St. 
Juoz. Jurevičius, vėlaunešis, 

152 Main str. 
Petras Milauskas, vėlaunešis, 

R. 35 Box 90. 
Juozas Žilius, duriniųkas, 

614 Market St.

REIKALAUJAME ,1 i 
vyrų dirbti į Junk shop 
kcstŲs. Pastovus darbas 
liūgą anglų kalba.

I. Goldberg,

PARDUODU antrarankes lentas. 
Tarp tų randasi ir naujų. Rinkinys 
susideda iš padlaginių ir plačių 12- 
colių xl2 pėdų lentų. Viso apie 6 
loadai.

Rokas Stafonas, 
3119 S. Halsted St., Chicago

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

II. Labanauskas, pirmininkas,
819 Edward St.

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

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

Kaz. Brazevičius, fin. raštin'inkąs
402 Lincoln Si. 

Kdz. Brazevičius, iždininkas,
402 Lincoln St.

Juozas Kasputis, Organizatorius, 
653 Garden St.

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

VI. Bielskis, iždo globėjas
566 Grand ave 

St. Zeleckas, iždo globėjas,
462 Jenne St.

T. Varanavičius, nukentėjusių nuo 
karės komiteto narys,

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

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

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

158 Main St.

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

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

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

Antanas Bcrtašius, fin. raštininkas, j 
349 E. 115 St.

Antanas Enzbigelis, kasierius,
352 Er Kensington ave.

Mitingai atsibuna kas pirmą pėt
nyčią kiekvieno mėnesio, vakare, F. 
Shadvillo svetainėj, po N 341 E. Ken
sington ave. Įstojimas pagal Dr-stės 
nutarimą 
$1.00 
nuo : 
stojimas tiktai bėgiu 1917 metų

PRANEŠIMAS 
mešu visiems savo draugams 
qslamiems, kad aš atvažiavau 
iraga. Paeinu iš Kauno gub. I

Pajieškau savo giminių, Onos To- 
lišikės, Jurgio Totišio ir Frenkio To- 
tišio. Girdėjau, kad gyvena St. Lou
is. Paeina iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Skaudvilio volosties, Kavneckio 
sodos. 'Puriu svarbų reikalą. Kas 
juos žinot, ar jie patįs, malonėkite 
atsišaukti šiuo adresu.

Jadvyga Rutkauskaitė, 
(po vyru Rcnkienę) ,

1229 S. 49tli Ave., (Cicero, III.

pianu.su



