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KERENSKIO ATSIŠUUKI 
. MAS Į KARIUOMENĘ.

Jei nebus išpildyti jos reika 
lavintai? pertrauks diplo 
matinius ryšius.

RUSAI PERGALI 
VOKIEČIUS.

Kad taip daugiau butų to 
kiu teisėju!

Suvaržys maisto išgabenimą 
j neutrales valstybes.

Fa i p sako Belgijos 
socialistai.

kė savo pinigus ir kur pada
rė didelį, siekiantį $11,000 
“overdraft.”

(Seka ant 2 pusi.).

Tiek suimta nuo pradžios 
dabartinės karės.

DIDELIS SUV. VĄLST 
“OFENSIVAS” PRIEŠ 

VOKIETIJĄ.

Kynų respublikos šalininkai 
mobilizuoja kariuomenę; 
Dr. Sun-Jat-Sen paskirtas 
laivyno vadu; įsteigta lai
kinoji valdžia Nankinge.

Visi vokiečių užpuolimai at 
mušti; austrų-vokiečių ar 
mijos sudemoralizuota.

ytjuoš. Tuoj
policija ir ka-

LONDONAS, liepos 6.r — 
Anglų kąrės ofisas praneša, 
kad nuoųoradžios dabartinės 
karės anglų kariuomenė su
ėmusi 117)776 vokiečių belai
svių — j/isuose karės fron
tuos^ Tuo pačiu laiku vo
kiečiai esą suėmę 51,088 an
glų belaisvius, priskaitant ir 
Indijos kareivius.

Tuo pačiu laiku anglai at
ėmę iš vokiečių 739 kanuo- 
les, savo gi netekę 133, ku
rių 37 vėliau atsiėmę atgal. 
Kitos dar tebesą vokiečių ra
nkose.
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Argentinos reikalavimus — 
atlygintų už paskandytuo- 
sius pastarosios pirklybinius 
laivus ir kad ateityje butų 
užtikrinta pilnas saugumas 
jos pirklybiniams laivams. 
Jeigu tatai nebusią išpildy
ta — Argentina pertrauks 
diplomatinius ryšius su Vo
kietija.

Atsakymui laikas nepas

kirtas delei neužtikrinto su

sinėsimo su Berlinu. Vis dė

lto manoma,-kad jis turės tę- 

sties neilgiau kaip dvi savai-

Hsunui uiti 
kuriatne reikalai! 
it jis apleistų K y

gatavai prirengti pasitikt 
“vidurinį priešą.”

Atsakymui 'j begėdingą 
valdžios elgimąsi Amsterda
mo darbininkai paskelbė ge- 
neralį streiką. 10,000 darbi-

IŠREIŠKĖ PASITIKĖJI
MĄ VALDŽIA.

Darbininkai paskelbė gene 
ralį streiką; 10,000 darbi 
ninku jau metė darbą.

demoralizavęs austrų-vokie
čių kareivius, kurie manę, 
kad rusai jau niekuomet ne
galės išplėtoti rimto užpuo
lamojo judėjimo.

Rusai, be to, turį laimėji
mų ir Kaukazo fronte. Ten 
jie išviję turkus iš tvirtai ap
ginkluoto miestelio Pangvin.

Geras darbas, proga prasi 
siekti — sako valdžia.

Valdžia privalanti įvesti 
formų, arba tai atliks 
revoiiufcija.

sprendė, kad tokio namo pa
statymas gali atsieiti apie
$70,0000. ' ’

Buvo pašauktas vėl liudy
ti P. Baltutis. Jis liudyda
mas pereitą ųtarninką vie
noj vietoj padarė klaidą ir 
norėjo ją atitaisyti.

Liudyti buvo pašauktas ir 
buvęs Tananevičiaus banko 
specialis policistas, bet jis

RENGIASI UŽPULTI 
PEKINGA.

CHICAGO, liepos 5—Pra
nešama, kad valdžia reikala
ujanti daugybės pečkurių ir 
mašinistų prie pirklybinių 
laivų. Mat valdžia statanti 
daugybę pirklybinių laivų, 
pristatysiančių talkin. karės 
pabūklų ir visa kita, kas rei
kalinga. ‘ Tiems laivams tai
gi reikės patyrusių žmonių. 
Bet valdžia žada priimti ir 
neprityrusius: išmokins, kol 
reikės. Esą tai geras dar
bas ir puiki proga prasisiek
ti prie geresnės pozicijos.

Jei tik bus sugabųs išsisu
kti nuo vokiečių submarine].

WASHINGTON, liepos^. 
— Washingtonas rengiasi 
prie didelio “ofensivo” prieš 
Vokietiją. Dar šią savaitę 
laukiama pasirodant trijų 
proklamacijų, kuriomis pre- 
zid. Wilsonas žymiai suvar
žysiąs maisto ir kuro išgabe
nimą į neutrales Europos va
lstybes — Norvegiją, Hola- 
ndiją, Šveicariją, Daniją ir 
Ispaniją. Mat esą prirody
mų, kad vokiečiai naudojasi 
išvežamu į tas šalis maistu. 
Girdi, tų valstybių pirkliai 
supirktą maistą pardavinė
ja vokiečiams, žinoma, ne be 
pelno.

Tam ve ir nori užbėgti už 
(akių Washingtono valdžia. 
^Prez. Wilsonas įgaliosiąs ex- 
porto komisiją, kuri, pade
gdama maisto administrato
riaus (Hooverio), sutvarky
tų dalykus taip, idant vokie
čiai nieko negautų iš išveža
mo iš šios šalies maisto. Ex- 
porto Kom. galva skiriamas 
buvęs vaizbos tarybos pirmi
ninkas Hurley.

Tatai vadinama “dideliu 
ofensivu” (first great offen
sive) prieš Vokietiją.

HOUSTON, Tex. — Tei- \
sėjas Dannenhaum šiomis 
dienomis išteisino kelioliką 
streikininkų, areštuotų be- 
sergstint streiko apimtas di
rbtuves. Išteisindamas are
štuotuosius teisėjas tarp ki
ta užreiškė: “Mano many
mu, streikininkai ir jų rėmė
jai turi pilną legalę teisę se
rgėti strėiko apimtas vietas

Chicagoje ir apielinkėje 
Oras nepastovus; ukanot 
veikiausia lis.

reikalauja reformų Tananevičiaus byli 
tęsiasi.

Darbininkai turi pilną teisę 
sergėti streiko apimtas 
vietas — sako jis.

Ibant Tananevičių su Baltu
čiu, bet ką Baltutis jau pir
miau' buvo liudijęs.

Liudijo ir Miles, vice-prezu 
Standard Trust Savings

JONO TANANEVIČIAUS 
BYLA.

PETROGRADAS, liepos 6 
— Oficialis Petrogrado pra
nešimas sako, jogei vakar 
vokiečių armijos atkartoti- 
nai atakavę rusų pozicijas 
ties Brzezany ir Narayvka 
upe. Vokiečių bandymas 
betgi nedavė jiems lauktų 
pasekmių: rusų artilerijos 
ugnis išsklaidė vokiečių pul-

Nepajiegia priversti savo 
darbininkus dirbti už ba
do algas.

WASHINGTON, liepos 6. 
— Naujasai Rusijos amba
sadorius Washingtone, prof. 
Boris Bachmetjevas, vakar 
užreiškė, jogei laikinoji val
džia nutarusi suteikti 
Lenkijai pilną nepriklauso
mybę. Vadinasi, Lenkijos 
ateitis pilnai priklausys nuo 
pačių jos gyventojų valios. 
Visa, ko laikinoji valdžia rei
kalausianti, tai kad ji sutik
tų padengti dalį dabartinės 
karės išlaidų. ,

Laikinoji valdžia, be to, 
neužmiršianti ir kitų, suda
rančių Rusų valstybę, tautų 
ir tautelių. Finlandijai, Uk
rainai ir kitoms busianti su
teikta pilniausia savyvalda, 
taip kad jos, nors ir būdamos 
Rusų valstybės dalimi, savo 
vidurinius reikalus galės 
tvarkyti savystoviai, niekie
no nevaržomos.

Tie patįs pranešimai, beje, 
sako, kad rusai vis smarkiau 
pradeda užpuldinėti vokie
čius ir Rumanijos fronte. 

••■■••■••MIRS®* .
Netikėtas rusu ofensivas

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
V Entered m Second Clase Matter March 7, 1914, at the Wife*’Office at Chicago, I1L under the Act of March 1, 1179.

AMSTERDAM, Holandi- 
ja. — Telegrafas praneša, 
kad pereitą ųtarninką čia iš
tiko didelės ųiaisto riaušės. 
Minia išbadėjusių moterų ir 
kūdikių užpuolusi keliatą 
maisto sandelių bei krautu
vių ir išpl 
tapo pašau 
reiviai, kurie pradėjo daryti 
tvarką — kulbėmis ir kulko
mis. Nušauta keturi maiš
tininkai — jaunuoliai, devy
niolika gi sunkiau ar leng
viau sužeista. Suareštuotu v* 
skaičius siekiąs net 220 žmo
nių. Vienas trečdalis areš- v
tuotųjų esą svetimšaliai.

Riaušių priežastis, tai ne
siliaujantis maisto reikme
nų, ypačiai bulvių, siuntimas 
Vokietijon ir Anglijon — 
kuomet visa to stoka patiem 
Holandijos žmonėm. Vald
žia tečiaus teisinasi, kad ji 
turinti siųsti Vokietijon bul
vių, kadangi ji gaunanti iš 
ten anglis. Sustabdant bul
vių siuntimą Vokietijon bu
tų užduotas mirtinas smūgis 
Holandijos pramonijai. < 
kas del Anglijos, tai Holandi 
jos valdžia turinti išpildyti 
jau senai padarytą sutartį 
-kontraktą.

Holandijos socialistai jau 
senai reikalauja, kad vald
žia sustabdytų maisto išga
benimą kariaujančioms ša
lims. > Grasinama net visuo
tinu streiku.

Skaitykit ir Platinkit 
NAUJIENAS

PETROGRADAS, liepos G 
— Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Taryba kaip vienu 
balsu užgyrė laikinosios val
džios pasielgimą, kurį, kaip 
žinia, pavartojo spėką pa
šalinimui anarchistų iš geiu 
Durnovo dvaro, kurį pasta
rieji laikė užėmę nuo pirmų
jų revoliucijos dienų.

BUENOS AIRES, Argen
tina, liepos 6. —- United 
Press korespondentas pra
neša iš Argentinos sostinės 
sekamą. Iš patikėtinų šalti
nių sužinota,; jogei nesenai 
pasiųstoji Vokietijai nota y- 
ra nei daugiau nei mažiau, 
kaip ultimatwmas. Joje,, 
pav., reikalaujama, kad Vo
kietija nevilkinant išpildytų

Nebusią užmiršta ir kitos 
tautos.

WASHINGTON, liepos 6. 
— Rusų Komisija vakar pa
skelbė karės ministerio Ke
renskio atsišaukimą-kalbą į 
kariuomenę, kurią jis laikė 
tuoj prieš pradėsiant dabar
tinį ofensivą.

Savo atsišaukime Kerens- 
kiš pirmiausia užreiškia, kad 
laisvoji revoliucinė Rusija 
darė visa, idant išvengus to
limesnių skerdynių. Ji atsi
šaukus į visas kariaujančias 
valstybes tikslu pertraukti 
kraujo liejimą ir padaryti 
garbingąjr patvarią taiką, 
kuri užtikrintų visoms tau
toms laisvo plėtojimosi teisę.

Tečiaus šituos gerus revo
liucinės Rusijos norus norė
jo išnaudoti Vokietija ir Au
strija, idant, atsiekus savo ti
kslų — užgrobimo. Jodvi siū
lė Rusijai atskirą taiką, o 
tuo tarpu siuntė savo ka
riuomenę vakariniu frontan, 
kad sumušus anglus ir fran- 
cuzus galėtų ją paskiau at
kreipti prieš Rusiją.

“Kareiviai: —■ sako Kere- 
nskis —• musų tėvynė, lais
vė ir visos-revoliucija iško
votosios teisės randasi pavo
juje. Atėjo laikas, kuomet 
musų armija privalo išpildy
ti savo pareigą. Jumis vadox- 
vaujantįs generolai primena 
mums, kad kiekviena pralei
sta diena suteikia > naujos 
spėkos musų priešui, ir kad 
tik staigus ir sprendžiamas 
smūgis gali išardyti jo pie
nus...

“Oficieriai ir kareiviai! 
Jus privalot prisistatyti sau, 
kad visa Rusija laimina jū
sų žygius. Todėl laisvės, at
eities, palaimos ir patvarios 
nepažeminančios taikos va
rdu atsišaukiu į jumis: pir- 
mvn!”

AMSTERDAM, liepos 6.- 
Paskutines žinios sako, kad 
pramoningasai Holandijos 
miestas Amsterdam faktiš
kai randasi karinės valdžios 
žinion. Nors karės padėji
mas ir nepaskelbta, kareivių 
seimyinkavimas tečiaus liu
dija tikrą karės stovį. Mies
te švaistosi raitelių būriai 
ir laukia tik “tinkamos pro
gos.” Pėstininkų irgi pilna 

Gatvių kampuose

KOPENHAGEN, liepos 5 
— Telegrama iš Kopenhage- 
no sako, kad užvakarykščia
me Vokietijos reichstago ko
misijos posėdyje socialistai 
ir radikalai dar sykį perser
gėję valdžią, būtent, kad ji 
įvestų šalyje reikiamų refor
mų, arba turės netekt visiš
ko pasitikėjimo žmonėse. O 
tuomet — jau bus pervėlu.

Tatai iššaukė karštu de- 
batų “mažojo reichstago” 
posėdyj. Jie gi nelemia ge
ro : šiandie turi prasidėt rei
chstago posėdžiai, kur tos 
pirmosios ginčų ž i e- 
žirbos labai gali sukelt visuo
tiną gaisrą. Valdžios politi
ka nepasitenkina netik soci
alistai, bet ir daugelis t.v. li
beralu. 4^

Reichstago komisijos po
sėdyj socialistas Ebertas, be 
to, aštriai kritikavo valdžią 
ir už sužinų atitolinimą 
taikos tarybų. Ji dar šią 
vasarą butų galėjusi atsiek
ti jų, tarybų,, jeigu vietoj da
ryti atskiros tikos overtiurą 
su Rusija, butų pasiūliusi 
prieinamas taikos sąlygas— 
be aneksijų ir kontribucijos.

Komisijos naciai, išski
riant/konservatorius, pripa
žino, kad vienintelis, kas dar 
gali išgelbėt valdžioj autorL 
tetą, tai skubus įyedimas re
ikiamų reformų. >

STOCKHOLM, liepos 5.-^ 
Skandinavijos ir Holandijos 
socialistų komitetas (?) pa
skelbė ilgą laišką, rašytą Be
lgu socialistų delegacijos į 
tarptautinę socialistų kon- 
f e r e n c i j ą S t o c k h o 1 m e. Laiš
ko autoriai tvirtina, kad vi
suotina ir patvari taika esą 
negalimas daiktas, kol vieš
pataus Vokietijos kaizeris 
Vilhelmas ir Austrijos—Ka
rolis. Vadinasi, jiedu turi 
but nuversti.

Belgijos socialistų delega
cija, be to, neatsisako tarties 
ir su dešiniaisiais Vokieti jos 
socialistais — Scheičteman- 
no pasekėjais, “jeigu tik jie 
pripažins savo klaidai’ ir at
virai stos prieš savo kaizerį.

TIEN TSIN, Kynija, lie
pos 6. — Kynų respublikos 
šalininkai skubiai mobilizuo
ja armiją, ir rengiasi užpulti 
Pekingą, kur dabar viešpa
tauja mandžų ‘dinastija su 
gc n č a ng- Hsu n p r y šaky j. 
Respublikos šalininkai, be to, 
pasiuntė čan 
matu m a 
jama, id 
nu sostine i 24 vai. • L- •»

vPekinge pilnai užviešpata
vo senosios mandžų dinasti
jom režimas. Prasidėjo sker
dynės ir masiniai areštai, •z
Kalėjimai prikimšti neištiki
mais mandžų dinastijai žmo
nėmis. Karaliaus Hsuan 
Tungo budeliai jau spėjo nu
žudyti 9 respublikos šalinin
kus, jų tarpe kunigaikštį Pu- 
Sun’ą, buvusį Kynų respub
likos Valstybės Tarybos pir
mininką.

Kuomet Pekinge susisuko 
sau lizdą monarchijos šalin
inkai, tai Nankinge įsteigta 
laikinoji respublikinė vald
žia, kuri atstovaus Kynų re
spublikos reikalus taip ilgai, 
kol bus nuversta nuo sosto 
užrioglintasai gen? čang- 
Hsunu karalius — Hsuan- 
Tungas. Laikinuoju Nanki- 
ngo prezidentu paskirta Lut 
-Mung-Tio, premieru — Tu- 
an-či-Jui. Gi Žinomasai Ky
nų respublikos tėvas ir bu- 
vusis pirmas jos prezidentas, 
Dr. Sun-Jut-Senas, tapo pa
skirtas vyriausiu Kynų lai
vyno vadu.

Manoma, kad karaliaus 
Hsuan-Tungo ir gen. Čan- 
Hsun’o viešpatavimo dienos 
nebus ilgos.

Adrest:

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, ILLINOIS

TELEPHONE CAMAL 1505

Keturi “maištininkai” už
mušta, devyniolika sužei
sta, o du šimtai dvidešimt 
areštuota. *.

DETROIT, MICH.— šio 
mis dienomis metė darbą te 
legrafo ir telefono vielų dir 
bėjai. Reikalauja algų pa 
dininmo. Samdytojai ko 
kas atsisako tarties su strei 
kuojančiais darbininkais.

Vis dėlto jų vieton kompa- Nežiūrint turkų bandymo ir panaudoti visas taikias 
visur. uatvių Kampuose nija negali surast streiklau- atsiimti jį, rusai nuviję juos priemones persergėjimui pu- 
parioglinta kulkosvaidžiai, žiu.

Buvusio lietuvio bankie- 
riaus, Jono M. Tananevi- 
čiaus, bylos nagrinėjimas 
vis dar tebesitęsia ir tęsis 
gal porą dienų, šiandie tik 
valsitjos prokuroras užbaigs 
perklausinėjimus valstijos 
liudytojų. Paskui bus per- 
klausinėjamas pats Jonas 
M. Tananevičius ir jo liudy
tojai, jei jų turės.

Vakar visa diena buvo 
praversta klausinėjimui ba
nko darbininkų ir šiaip su 
banko bizniu turėjusių ry
šius žmonių.

Iš pat ryto tęsė savo liu
dijimą buvęs Tanarievičiaus 
banko kasierius ir manaže- 
ris Martinas Z. Kadzievskis- 
Tananevičiaus advokatui 
perklausinėjant, jis patvir
tino visa tai, ką*' jau buvo 
liudijęs utarninke. Jis pri
pažino, kad “overdraft” Sta
ndard Trust and Saving Ba
nke siekė $11,000 prieš pat 
uždarysiant banką.

Be to jis pripažino, kad 
banko namas knygose buvo 

japvertintas $125,000, kuomet 
“receiveris” sakė, kad jis su 
“dideliu džiaugsmu^ par
duotų tą namą už $35,000, 
jei tik rastųsi pirkėjas.

Apie namo verytbę ir'SU?. 
kosi dalykas visą rytą. Ta
nanevičiaus advokatas klau
sinėdamas įvairius nekilno
jamos nuosavybės pardavi
nėtojus, pas kuriuos Tanane
vičius skolino ar bandė pa- 
sikolinti pinigų, būtinai kla
usdavo ii' ką jie mano apie 
vertybę to namo. Tečiaus 
kuone visi liudytojai nusta
tė to namo vertę apie $40,-

MAISTO RIAUŠĖS AMS 
TERDAME.

WASHINGTON. — Clif- 
tono, Ariž., kasyklų savinin
kai kreipėsi į federalę val- 
dižą prašymu pasiųsti jems 
kariuomenės malšinimui 

’streikuojančių kasėjų, kur 
atsisako dirbti už bado ai-

Chicago, Ill., PėtnyčiA, Liepos (July) 6, 1917< 
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Amerikos Socialistai ir

Laiškas iš Rusijos

Central ManufacturingDistrlct

Jono Tana
neviciaus

Prašyk groserninko

DB.W. YISZKIEWICZ

Ir 1914 metais ji užvirė

taikos ardytojos

Dau
Teat

apie 8:1
dieną, kada liko uždarytas

jis atėjo ’į banką, kad

Murns, pa 
kad neturimepasaulio 

visados 
p, mato,

Nuoširdžiai kviečiame Gcrb. visuomenę atsilankyti j šį puikų Pikniką 
NURODYMAS

MM1***

.TĖVYNĘ” su ilius- j
Vaikams, ir nariai tą

Leidžia Įmingąs, kurias nariams duodama UŽ

išimų svaras
)aug dalykų

Tananevičius pasisakė nes 
m nekil- 
mtraktą,

lų politiku 
laikraštininkus.

kur didžiuose
atsitikimuose

yra jų dugn

paslap- 
artimi 

pinigus ant 
nemažą pini-

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

Simano
kanto
rališko

nuomenės K1

riELPIA Našles, Našlaičius 
nius, Imigrantus

kus ir kulturi&kus reikalus

jimų, visų atsimetimų, ji drąsiai 
ir ištikimai stovėjo ant sargybos 
darbininkų klcsos reikalų ir aug- 
sČia tįsiųjų žmonių civilizacijos 
interesų.

(Bus daugiau).

patvarioji taikių ga- 
kurias 

evoliucija paskelbė, bu
ka ik a be aneksijų ir be

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

alia. Kaip 
nesugebėjo 

įvykti, taip lygiai 
tiek jiegų, kad 
Ir todėl dabar 

pasaulis visas savo viltis deda 
tik ant žmonių, ant liaudies ir, 
pirmoj eilėj, ant visų šalių so
cialistų.

Tarptautinis socialistų judėji
mas, kur rugpiutyj 1914 metų 
buvo staigios ir baisios pasaulio 
audros parblokštas, dabar vėl 
ima atsigriebti. Kiekvienoj ka
riaujančiųjų šalių, lygiai ir Vo
kietijoj ir Austrijoj-Vengri joj, 
socįhlistų opozicija prieš karę 
kasdien vis labiau auga. Jei 
socalistų Internacionalas pasi
rodė per silpnas, kad galėjus su
trukdyti karę, tai dabar visi 
ženklai rodo, kad jie bus spren-

, ir kad buk prie 
ima pataisyti bau 

mu bausmėmis 
šian

vardą. Kaizerio valdžią butų 
galima pavadinti tiesiogine tos 
pasaulio nelaimės kaltininke, bet 
kitų Europos dižiųjų valstybių 
valdžios yra dalyvės toj pikta
darybėj, bet už visų jų nugarų 
stovi didžiausias ir tikrasai kal
tininkas — pelno ir galios go- 
dusis tarptautinis kapitalizmas.

Kiekvieną dūdelę nacionalę ir

nacijoj ir tarp 
tarei kilsiant ji 
teapsakomo aš- 

ųjų valstybių 
lesos, pinigų, 
lybos j i egos 
sau komerci- 

grumėsi del jo.

buvo Kadzievskis ir 
spulka” traukia į 
o, kad neužilgo 

ysiant banką Tanauė- 
išmokejęs $2,800.

spulkos” sekretorius 
kad jis del “spulkos” 

pirkęs iš Tananevičiaus mor
gičių irgi prieš pat uždarymą 
banko. Pirkta morgičių už $6, 
000 net paskutiniame 
nyj prieš uždarysiant

Svarbus liudijimas 
tūlo, rodos, Antano 
cinus

ncdėldie- 
banką.
buvo ir 

Mikulevi- 
(pavardės aiškiai nenugir- 

ijo, kad spalio 
vai. ryte, t.y. tą

tos tautos kišimos į jų reikalus.
4. Visos tautos, didelės ir 

mažos, turi įsteigti sandorą ben
dram ir ramiam veikimui, kad 
tuo bendradarbiavimu stumus 
priekin tarptautinę pažangą ir 
išmintingu ir ramiu budu rištis 
pasitaikiusius nesusipratimus.

Kad šitokios pamatines sąly
gos bus nustatytos, visi kiti ka
riaujančiųjų šalių ginčų klausi
mai nebeturės dūdelės svarbos ir 
jie nebebus sunku išrišti. Vy
riausias santarvės tikslas bus 
sutaikyti priešininkų šalis su 
kit-kita ir prirengti jas draugin
gam bendradarbiavimui. Tur 
but tą pat turėjo mintyj ir Suv. 
Valstijų prezidentas, kuomet jis 
nedaugiau dar kaip prieš pusę 
metų skelbė, jog visų šios ša
lies toliau numatančių žmonių 
geidimas esąs toks, kad “tvar
ka turi but be pergalėtojų ir 
apveiktųjų”... Taika, kurią pa
diktuotų pergalėtojas, ir kurią 
butų priverstas priimti apveik
tasis, butų netikra taika, butų 
prievarta antmesta taika, ir ji 
paliktų apveiktųjų širdyj nepa
sitenkinimo ir kartumo. To
kia taika neturėtų patvarumo,

geliams, beda, 
gerų lietuviškų 

knygų nė laikraščių: viską gau
nam kunigiškos dvasios.

Dlabar nuvertėm ir senas šel
pimo draugijų valdybas, o išrin
kome jas iš laisvų žmonių.

Pas mus da viskas brangu: 
pora puspadžių batams kaino- 
ja 12 rub.; duonos svaras 11 kp.; 
mėsos 80 kap 
1 rub. 20 kap 
sunku ir gauti

Iškilmingai šventėme Gegužės 
Pirmą dieną: su raudonomis vė
liavomis ir revoliucionieriško- 
mis dainomis. Dabar Rusijoje 
viskas atsimainė. J. Merec- 
kis, Rostov na Domų N. Paši
lei!. .5 ui. d. 71. kvųl.”

Imperialistinė politika reika
lauja slaptų sutarčių, slaptų są
jungų ir prisirengimų karei. 
Tai buvo priežastis, del kurios 
buvo įsivyravęs toks pasibaisė
tinas militaristinis despotizmas 
Vokietijoj, toli pralenkęs Fran- 
cijos militarizmą ir užstelbęs

Ii įvykti tik sąlygomis
Bušų
tent:
kontribucijų!”

Ar toksai taikos programas 
įvykinamas, ar yra tai tik uto
pija, nepasiekiamas daiktas, sva
jonė?

Dalykas toks. Jeigu taika 
bus padalyta lik po to, kai vie
nos kariaujančiųjų pusės gink
lai išeis pergalėtojais, ir taikos

rengus, juos organizavus — tai 
vyriausias tarptautinio socialis
tų judėjimo uždavinys. Kitos 
būtiniausios sąlygos, kurios tu
rėtų but priimtos taikos tarybo
se, yra sekamos:

1. Visos šalįs turi tuojau ir 
visiškai nusiginkluoti. Kol ka
riuomenės ir laivynai bus laiko
mi karei prirengti, tol nebus tai
kos. Kada nebebus kariuome- 
nių nei laivynų, tuouięt nebega
les but nei karių. t

2. Pasaulis ir visi jo'susinė
simo keliai turi but atviri visai

Simui.

3. Kiekvienai tautai turi but 
užtikrintos pilnos politinio ap-

Oidelis JPilkoilceLs
Su dovanomis gražaus teatrališko arklio. 
Kas nenorės iridi arklio, gaus dvidešimts 
penkis dolerius grynais pinigais. Tikietus 
galima gauti sekamose vietose: George M. 
Chernaucko darže ir jo šaliune, 1900 So. 
Union avė., John Gulbe, 3165 Archer avė.,

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

Musų šiandienine visuomenes 
draugijos tvarka, pastatyta pa
matais visuotinos atkak įjos, į 
nieką neatsižvelgiančios kovos

Nedčlioj, Liepos-Jnly 8, 1917 ,. fLr«",ann,’s ™ ®vere^e’ HI,3 7 * J “ Pradžia 9-tą vai. ryte. Jnzanga 25c porai
, nes yra visiems gerai žinomas daržas, kaipo geriausia vieta del 

XT v. , .A „n , ..... pasilinksminimą. Kviečia KOMITETAS.Važiuokite 22-ros gat. karais iki Riverside karų,o potam Riverside karais iki daržui.

AMONIŲ apŠvietai leidžia savaitraštį
Kl truotu mėnesiniu priedu Moterims i 
gauna dovanai 
pusę kainos.
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 

šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, Šiuo adresu:

Kiek svarbesniais buvo liudi
jimai A. Olševskio. Jis pasa
kė, kad nuo rugpj. 28 d. iki rugšT 
21 d. pirkęs n no Tananevičiaus 
morgičių ir vertybių ir užmokė
jęs $40,000. Rugpj. 28 d. davęs 
Tananevičiui $8,000, rugs. 6 d. 
$15,000, kiek vėliau vėl davęs 
$10,000, o paskutinį 
rugs. 21 d 
000 
jam morgičių ir vertybių už kiek 
didesnę sumą.

Olševskio nuomone, depozilo- 
rių užplūdę ant’Tananevičiaus 
banko pagimdę išleisti lapeliai,* 
nors 
bankų, kaip Silvermano, 12th 
Street Bank ir k. bankrutijimai.

John
Loan and Building Ass’n, kurios 
kasierium 
kurį minėta 
teismą, Iii 
prieš uždar 
vičius jam

Tos

Moksleivius, Politiškus Kanki 
remia visus prakilnius lietuvių tautiš

Bet galbūt svarbiausiais liu
dytojais buvo Zacbarevičius ir 
tūlas, rodos, Buka (pavardes ne
nugirdau) abu dįdeli Tananevi
čiaus prieteliai ir pastarasis, ro
dos, net artimas giminė.

Zacliarevičius prisipažino, 
kad jis turėjęs Tananevičiaus 
banke pinigų, rodos, net $11,800 
(jo paties ir 
nevičius už tą jam atidavęs po
rą namų ant Bond Ave?, taipgi 
keletą morgičių. Tai buvo 2-3 
savaitės prieš uždarysiant ban
ką. Zacbarevičius priėmė mor- 
gičius nežinojęs nė pačių nuosa
vybių, nė egzariiinavęs jų abstra- 
k tų. Viskas tas esą buvo atli
kta ant greitųjų.

Bukan (?) prisipažino, kad 
Tananevičius keliais atvejais 
skolinęs jam nemažas sumas pi
nigų ant notų, steigęs įvairius bi
znius, leidęs daryti didelius “o- 
verdraft”, nepasiseku^ vienam 
bizniui pagelbėdavęs įsteigti ki
tą biznį ir tt.

Abelnai, iš liudytojų liudiji* 
mo pasirodę, kad Tananevičiaus 
banke viešpatavo betvarke, bu
vo vedamos kokios tai 
tifigos transakcijos ir 
žmonės gaudavo 
paprastų notų ir 
gišką paramą (kaip Bukan).

Rukan (?) liudijimas dar ne
pasibaigė. Šiandie jį klausinės 
Tananevičiaus advokatas, šian
die taipgi galbūt užbaigs klau
sinėjimus valstijos prokuroras, 
taip kad, jei nebus daugiau liu
dytojų, byla galės būti atiduota 
subatoj prisaikintųjų teisėjų 
nuosprendžiui. Rpt.

Laikydamięs tokios pozicijos 
mes vis dėlto ne tolygiai grieštai 
jpasinerkiame visas kariaujan- 
<čiųjų šalių valdžias ir visus ka
res vedimo budus, ir mums ne 
vis tiek, kaip karė pasibaigs ir 
Jkokios bus taikos sąlygos nu
statytos.

Socialistai žino, kad už karės 
pradėjimą pirmoj eilėj yra kal
ta Vokietija; kad Vokietijos ka
res vedimo budai yni neapsa
komai žiaurus, ir kad jeigu Vo
kietijos ginklai laimėtų karę, tai 
žmonių civilizacija ir sočialė 
pažanga daug nukentėtų.

Betgi socialistai 
ta tą nuomonę, kad šita didi pa
saulio nelaimė įvyko tik dd ku
rios nors Šalies nedorumo ar 
blogumo, ir kad aštriai nubau
dęs kaltininką toliau jau žmoni
ja galėsianti but apsaugota nuo 
panašių katastrofų. Tie dideliu 
rimtumu paduodami tvirtini
mai, kad Vokietija ir esanti ta 
Europos taikos ardytoja ir kad 
del to ji turinti but nubausta, 
— tie tvirtinimai gali paten
kinti nebent 
Amerikos 
čia lis ta i, 
istorijos 
žiuri, kas 
kad Šitie tvirtinimai yra klaidin 

ir siūlomieji vaistai visai ne

Naujove 
jau nuspyrė šalin nudėvėtą teo
riją, kad buk prasižengimai at
siranda tik del individualio žmo
gaus piktumo, 
stžengelius gal 
dim u ir grąsini 
Apšv iestieji kriminologai 
die visi pripažįsta, kad prasi
žengimai didžiumoj yra vaisius 
neteisingų, nesveikų socialių są- 

įtekmių, ir kad norint 
pabalinti ant visados prasižen
gimus ipiktadarybes, reikia pa
šalinti /ų piktadarybių priežastį, 
iiutent, reikia pagerinti visuo
menės gyvenimo sąlygas.

Socialistai, pripažindami tai, 
yra pilniausiai įsitikinę, kad kas 
sakoma apie individuumą ^at
skirą žmogų,, tuo labiau tas tin
ka pasakyti apie naciją. Nėra 
ne vienos nacijos, kuri butų pa
ti iš savęs nedora, piktadaringa, 
bet nevykusios, nežmoniškos są
lygos, kurias dabartinė musų 
“civilizacija” sutveria, visas jas 
laikas nuo laiko pastumia prie 
neprotingų ir pi k tada ringų žy-

pasargos žodis
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis— 

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

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

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

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

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

Jus čia galite atlikti visokius bankinius reikalus. 
KALBAMA LIETUVIŠKAI.

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

16 <1. 
paeit} 
bankas 
atsiėmus savo ten padėtus pini 
gus
turįs pinigų ir daVę 
nojamos nousavyljiė

Šita kova Arrda 
lyj, kiekvienoj 
nacijų, o pi<eš I 
buvo pasiekusi i 
trumo. Visų di< 
viešpata u jančios 
industrijos ir pi 
stengėsi užvaldyti 
jos pašau 
Valstybių valdžios buvo ne dau
giau, kaip savo šalies kapitalis
tų interesų agentūros. Viešpa
taujančiųjų klcsų ekonominiai 
interesai ginčuose su kitos ša
lies lobininkų interesais atsispin
di diplomatinėse valdžių intry-

kartą — 
$7,000. Viso $40, 

tai Tananevičius davęs

džių diplomatų nustatytos, tai 
pralaimėjusioji pusė niekados 
nebus patenkinta tomis sąlygo
mis, nors ji ir bus priversta jas 
priimti: ji jausis pažeminta 
esanti, nuskausta. Ir del to to
kia taika butų tuščia svajonė. 
Ilgai ji nepatęstų. Bet jeigu tai
ką įv^kįns darbininkai — visų 
kariaujančiųjų šalių, o tame ir 
Vokietffjos darbininkai, tai tuo
met taika bus įvykęs faktas ly
giai taip, kaip kad ji šiandie jau 
yra patapus oficialėj Rusų res
publikos politikoj.

Su kiekviena tos baisiosios 
karės diena dabar vis aiškiau 
pasirodo, kad socialių priešin
gumų ir visuomeninės netvar
kos pajiegos, kurias nevykusis 
kapitalizmo viešpatavimas su
tvėrė, yra stipresnės nekaip vieš
pataujančiųjų klesų, ir dagi 
valdžių, sužinioji 
va 1 s t y b i ų vie šį ) a či a i 
neleisti kare 
jie neturi dabai 

a i gus. 
visas savo

ti. Iš visų tų jiegų, kurios ligi 
karės veikė musų visuomenės 
draugijoj, tik socializmas išeis? 
iš to pragaro sveikas, dar vais
kesnis ir stipresnis, kad. perga
lingai ir triumfuojant žengus 
priekin.

Ir Amerikos socialistų parti
jai visados bus pripažinti tie 
nuopelnai, kad ji šiuo aštriausiu 
tarptautinio socializmo gyveni
me krizio laiku stovėjo tvirtai^ 
nesvirtiodama, ir nežiūrint vi-

'Sų užpuldinėjimų, visų persekio- kurį jis priėmė

Petras Mereckis rašo 
broliui J. Mereckiui į Chicagą:

“Dabar pas mus gyvenimas 
puikus: carą nuvertėm —- pla
čiai darbuojasi socialistai. Aš 
taipgi prisidėjau prie socialistų

do ir formos, kokiomis šiandie 
daugelis kapitalistinių respubli
kų, bet tokiai demokratijai, kuri 
šia valanda viešpatauja Rusi
joj. šitokie patveriamai taikai 
pamatai tečiaus negali but pa
tiesti formulėj taikos konvenci
joj, nei laimėti pergalėjimu mū
šio lauke. Jie turi but kiek
vienos šalies žmonių padiktuoti 
savo valdžioms.

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

PėtnyČia, Liepos 6, 1917. . ....... ..

LIETUVISlVAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Ka« turi skaudnmaH arba ailpnaa akis, a 
galvos akaudojimo, atsilankykite pas mus

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

9 ryto iki 1 po puti.

Rengiamas su dovanomis: 1) $10 Auksu; 2) Gintaras 
$11; 3) Skrybėlė $2; 4) Nedčlinis laikraštis 1 metams

pamatinis supratimas 
pareiškia tai, dulko so
tu ip priešingi karei ir 

kodėl jie siūlo socialistų taikos 
programą.

Kas del taikos pasiūlymų pa
matais, kad butų “atitaisytos 
karės neteisybes”, tai Amerikos 
socialistai skaito tai tuščiais nie
kais. šios karės neteisybių ati
taisyti nebegalima. Jokia ant 
žemes galybe nebegali sugrąžin
ti gyvasties tiems milijonams 
jaunų vyrų, daugiausia darbi
ninkų, žuvusių kruvinuose Eu- 
ropiis skerdynių laukuose, nei 
sugrąžinti sveikatos kitiems 
milijonams, kurie neteko kojų, 
rankų, akių, ar šiaip paliko be
sveikačiai visam amžiui. Jokie, 
kad ir didžiausi žemių plotai, 
jokios aukso krūvos, negaliu ati
taisyti tų baisių nelaimių, to dva
sinio ir moralio suirimo, kurį 

j. Jeigu taika bu- 
“atsimokėjimo už 
principu, tai tuo 
toliau išlaikyti visi 
ji karės faktoriai 
Tai butų tik šiaip 
laikina taika, lai- 
ligi naujos karės, V T »J 7

Biznierių Darbas 
žmogų vilioti pas save. Nerasi pardavėjo, kuris parduoda
mas tavori), nepripasakotų žmogui, kad tavoras yra pigesnis 
ir geresnis kaip kitur; kode! taip daro, skaitytojas žino...

Remdamasis tuo ir aš noriu pasakyti, kad nuo pirmos 
Liepos (July) pas mane randasi geriausias išsirinkimas ko- 
Jonikų, spilkučių ir kitokią auksinių ršdh'bimų. Abelnai vis
kas bus padauginta, kas tik auksoriaus krautuvei priklauso.

Manau, kad mano draugai bei “Naujienų” skaitytojai lan
kysis ir ant toliau, labiausiai žinodami, kad galės pasirinkti 
sau tinkamą daiktelį.

Tardamas iškalno ačiū, pasilieku.

K. NURKAITIS
1617 N. Robey St., prie Milwaukee ir North Ave., Chicago.

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

dengti pakilaus idealizmo dang
le. Taip ir dabar stengiamos 
žmonėms įkalbėti, kad ši karė 
tai esanti kova už demokratybę 
ir teisybę. Be abejo yra ir to
kių musų kares apaštalų, kurie 
patįs nuoširdžiai tuo tiki. Tuo 
tiki ir didžiuma šiaip netoli tc- 
nuinatančių žmonių, karės agi
tatorių suklaidintų. Visa tatai 
betgi negali nuo musų paslėpti, 
jog šią karę pagimdė, imperi
alizmas ir kad'ji vedama materi
aliais kapitalistinių klesų inte
resais.

Socialistai stengiasi atsiekti 
visųpirmiausia tokios taikos, ku- 

► ri duotų garantijos, kad ta tai
ka bus patvari, jie nori tokio su
sitaikymo, tokios sandpros, kuri 
pašalintų visus karės pavojus 
ateityj. Jie mano, kad tokios 
taikos sąlygos galima ‘ pad; 
ir šiandie, dar kapitalizmo 
kurencijos sistemai -- kuri 
tiesioginė karių priežastis 
beviešpa tau jaut.

Bet kad tatai butų galima pa
daryti, reikia visu pirmiausia 
atskirti valdžią nuo kapitalisti
nių interesų ir paversti ja ne ka
pitalistų interesų, bet tikrąją 
žmonių atstove. “Pasaulis tu
ri priklausyti demokratijai”, —

ĮSTEIGTAS

SCHULZE’S 
BUTTER-NUT 
, BREAD 

SCHULZE'S
CAKĘ-
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Korespondencijos
WATERBURY, CONN.

Melavo ir gyrėsi.

or dėdamiesi prie socialistu.

klerikalai jam pranešė viena

Tuomet Perkūnas

NAUJIENOS, Chicago, Ill.
it

Brock tono.

Į klausimus Ramanauskas uo

dulkes kle-
P. VVesa.

EAST CHICAGO, IND.

klerikalas 
kalikas.

senosios 
monrs ir

Ko delei”,

žmogui.

nušovimą 
ton.

dienomis

už—

im-

turėjo l iv'nimos vakaru, į km

Kazimieras Gugis

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

Namų Ofisas:

1123 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

M lesto Ofisas:

127 N. Dearborn St. 
>111-13 Unity Bldg.

Tel. Central 4411

lė klausimą, del ko jie priklau
so prie socialistų partijos? Visi 
atsakė: “Delei išsiliuosavimo iš šių ta patį, ką kovoti su savimi. 

O juk niekas negali būti sau
si draugai 
prakalbą. Bet nieku budu negaliu su-

pusmeliniame susirinkime nu
rengti lavinimos vakarus,

Tani pačiam susirinkime pri

arp jų kilo dideli

la vo vyčių generolo stoti į vie-

! I

visiems vėl
' Siikalėlis.

AKRON, OHIO.

gėrimų visiems L1Z1UO-

Skaitytoju Baisai
Už išreikštas šiame skyriuje 

nuomones Redakcija 
neatsako.

DEL DARBININKU TARYBOS.

nuostabaus, kad to 
im sumanymui nepritarė de

suomei priešinasi tam, kas nau 
dingą d argo žmonėms. Natų 
ralis dalykas. Juo žmonės dau-

dabar ypač neramus laikai. Bu-

siimi žmoniųc

žmones,

pasmerkė 
k lerikhlai.

kuo vadovaudamiesi

Aišku, kai ant del

Q2XE3
Viena saugiausiųjų Bankų

ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE.
tankioje ir tikroje Bankoje. .28 metus teisingai vedamoje Rankoje. 

Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depoiH# 
ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatvės.

WALENTY SZYMANSKI 
pirklys
H. E. OTTE 

vice-prez. Nat. City Bank.

W. KASPAR 
prezidentą*

OTTO KASPAR
▼ice-prezidentas

WILLIAM GETTING 
prez. Getting Bros.

CHARLESKRUPKA 
vlce-prezidentas

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

V, F. MASHER 
prez. Pilsen Lumber Co.

J. PESHEL
sekr. Turk Mnf#. Co. 

OTTO KU BIN
ne Co, vice-prez. T. Wilce Co. prez. Allan 

, JOZEF SIKYTA [Brewing Co
l/Qcippiiiji

PERVIRŠIJA $6,000,000.
KALBJIMA LIETUVIŠKAI

liškiiiusis

kraštutinumai susivienija, 
ir šiame atvejui ta taisyk

iip ar taip, bet “Kovos”

taryba yra tveriama
tuo tikslu, kad užkenkus Sa-

Ko, ko, bet lokių nesąmonių 
sunku buvo galima tikėties ir iš

I >a rb i n i n k ų Taryba

Kaip žinia, tos tarybos tikslas 
3 save visus susipra- 
bininkus. Su pavic- 
s nesiskaito. Tik or- 
spėka gali turėti in-

h organizacija, kaip

mingai kov

Momentas 
reikia išiu

ncrupėsią.
Tai bent nušnekėta.
Dabartiniu laiku tuksiančiai 

randasi klerikalu
JUOS viso- 

budais išnaudoja. Bet 
tatai mažai apeina. Jai

vo kunigėliai ir jų vienminčiai

numos. Bet tie ponai ir ant to
liau nori viešpatauti. Jie visur

Yra momentų, kuomet tusti

1 )abar arba niekuomet...

ali išrišti Darbininkų

pi darbininku mink

ims galvoti apie savo reikalus,

darbininkus niekas daugiau nc-

gali būti tik vienui viena:

ORGANIZUOKIME.

Gerbiami Draugai! Matyda
mas rašymus apie Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Tarybą, ir pri
pažindamas, kad ta Taryba yra

svarbi ir būtinai reikalinga 
įstaiga, pasižada?jai dirbti kiek • •galėdamas organizuojant 
kuopas musų mieste ir apielin-

jos

si mes drauge su musų visuome
ne, kuri susiorganizavusi bus 
kaipo didele vienata ir turės ga-

organizuoti A. L. 1). T. kuopą,

Lai A. L. D. T. organizavimas 
ir tikslai sumažina laikraščių 
polemikas ir lai Naujienų už
manymu susitveria galiūnas, ku
riu susijungtų visos Amerikos 

jiegos,

A. Levinskas.

NAUJIENA! NAUJIENA!
Naujas lietuviškas Hydro- Mas

sage Institutas.
Gydome reumatizmą, Lumbago,

Visas chroniškas kraujo ligas, ink
stų ir kepenų ligas, elektriką, kar
štomis garo pirtimis, mokslišku ma
sažui ir vaistais. Daktaro apžiūrė
jimas dykai, jeigu jus gulite lovoj, 
musų daktaras ateis pas jus. Pašau
kite Garfield 8150

Hydro-Massage Institute, 
3456 W. 121h str. Chicago, Ill.

DR. A. L EPSTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas moterišką, vyrišką, Ir vaiky ligą.
Ofisas ir Gyvenimas:

3600 8. Halsted St., kampas 36 Str. 
Telephone Drover 4974.

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

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

Tel. Drover 7179.

oportunistais’’, “so
ns” ir tt.

Puikiai darbas varomas pir
myn, ką jau ir bekalbėti.

Dr,? Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

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

Prirenka visiems tinkamus akinius, 
auoja ir patarimus duoda dykai.
T86-88 Milwaukee Ave., arti Chicago Ave. >-t>i 
lubos. VALANDOS; Nuo 9 išryto iki vak< 
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 pn Pt«l7 

Tel. Haymarket 2484.

Kad kam ko

greičiausia ir lengviau
siu budu įsigysite nau
dodamies N a u j i e- 
nų R.’’’ftlavimy Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas ką turite 
kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkite Naujie
nos e. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo žmo
nių kasdie skaito Nau 
jienas, tūkstančiai per
skaitys jūsų pasiskel
bi m ą ir tas jūsų pasi- 
skelbimas atneš jums 
geriausių pasekmių.

NAUJIENOS 
1840 South Halsted St. 
Telefonas Canal 1506

Klein Bros
Halsted ir 20ta gatve

Ateinanti Pan e del.i 
Liepos 9-tą Du

Dideliu At
sitikimu

NO t Mes pradesiem savo 
’metinj Liepos mene- 

Isio pratusi in'imo išpa
rdavimą

11 p Didelis supirkimas ra 
llUi kandų supirktų ant li

cit acifjos ant pardavi
mo beveik po 62c už 
dolerį.

DR. M. HERZMAN IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ii’ Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

£ TELEPHONE YARDS 2721
? DR,. J. JONE KARTIS

E Medikas ir Chirurgas
D 3315 S. Halsted St., Chicago

Nusipirk Mošties
i TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarysi veidą tyru ir skais- 

z čiai baltu. Toji mostis išima plet- 
nius raudonus, juodus arba šlakus 
ir prašalina visokius spuogus nuo 
veido. Kaina dėžutes 50c. ir $1. Pi-

A "elephone Humboldt 1278.

IM.SAHUD M. D.
A Senas Rusas Gydytojas ir Chimrg**. 
w Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir
T Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.
M OFISAS: 1579 Milwaukee Ava.
J VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto;
X Kampas North Ave., Kambarys 20d 

1:30 iki 3 ir 7 :30 iki 9 vakar*.

Telephone Drover 9693

A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI

Specialistam Moteriškų, Vyriškų, Vaikų 
ir visų chroniškų ligų.

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

CHICAGO, ILL.

Telephone Yards 5033

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

|)ARBAS
f;

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

Skaitydamas romaną Darbas, skaityto- •* r
jas pamatys, kaip žmogus pilnai apsišvietęs pa- 

■ daro iš pragaro rojų, kur paskui visi linksmai 
a. Knyga turi 300 puslapių. Kaina 75c.

’O. z

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

£
K

"į

!Vienatinė Lietuviška Krautuvei
Parduodu: geriausius 

C oi u m b i j o s Gramofo
nus ir lietuviškus rekor
dus, Elgino laikrodė
lius, Diamontus, auksi-

I nius žiedus, auksines rašomas plunks- 
▼ nas, sidabrinius ir sidabruotus šaukš- 
0 tukus, peilius (Silver ware), geriausias 
| britvas ir pustus, revolverius, gasinius, 
? gasolininius ir elektrikinius prosus, elektrikines lem- 
I peles (flashlights) ir tt.
i Užlaikau didžiausią pasirinkimą visokių lietuviš- 
X kų knygų, atviručių, paveikslų, frėmų. Gramofonai 
• nuo $10 iki $<$0. Katalogą gramofonų ir rekordų 
I siunčiu ant pareikalavimo dykai. Širdingai kviečiu 

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

Su guodone,
JUOZAPAS F. SUDRIK

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

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iŠ akių, 
Jeigu Tau skauda akys,

Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

reikalingas akinių.
A Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa- 
I tyrimo šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
£ akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.
£ JOHN J. SJVIETAJSJA
? AIDI' SI'rX'IALISTASI ' TEMYKIT MANO UŽRAŠA.
| 1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
1 Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augšlas. 
A Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom mlo 9 ryto iki 12 dienų, 
y Tel. Canal 5335

Daktaras

Telefonas Canal g737

Akušerka
Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijom Kolegija; ilgai prak
tikavusi PennsylvanijoK Hospltaiėae Ir 
Phili lelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju j>rh juo. Uždykg duodu rod#
nsokioKC ligose moterimi! ir mergi
noms.

’ iti šk ai,
Kalbu lietuviukai, angliikal, rw 

lenkiškai Ir slavokiškai.

1739 S. HALSTED ST„ CHICAGO,
Ant antri luba.

WISSIG,
Seno Krajansį Specialistas iš

S GfDO VI.?AS LIGAS-VYRŲ
g NEŽIŪRINT KAIP UŽ.S.3ENĖJUSIOS IR

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kraujo, 
H odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
K gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
m čia ir ^Jersitikrinkito, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelj metų ir 
M išgydė tuksiančius ligonių. Patarimas dykai. x 
ra OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakavę- Nedėlioms iki 12 dieną. 
H? 1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., viriu j Rankos. TeL Canal 3263.

IR MOTERŲ.
NEIŠGYDOMOS JOS YRA

!
 PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS

Ant Durų, L o n t u P'omą Ir Stoginio Poplerci
CARR BROS. WRECKING CO

3003-3030 S. Halsted SL, Chi

TK1SXNGIAU81A IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

D ft&

APTIEK A
Vh

ftntalABti ro-ceptus ®b ««ldšlnnwl* mtyda, 
nežluriMt, ar tie receptai Lietuva* ar 
Amerikon «"t.ktarų. Tai vienatini lie-

tttviika aptieka Bostone ir Ma»»achK- 
aetts vaktijoj. Gyduolių galit grant, ko
kios tik pasaulyj yra vartojamom. Ga
lit reikalaut per laiškas, e ai prisių
siu per espresą.

K. S idla o.‘ikhi
.Aptlelcorluii ir nitvlnlRkan

SOUTH BOSTON, MASS.

* r g;?* -j- v csss e

| Cosmopolitan Gar
į meni Corporation
■ Didžiausia Lietuviška

Korporacija.

ft

Musų agen
tas J. P. Dc 
veikis y r

kti r ei n k otų 
orderius, da
bar randasi 
Illinois vals
tijoj Chica- 
gos

norite turėti 
rytus reinkotus, 
pas musų agentą J. P. T

gerai patu 
uŽsisakvk it

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina: 
Panedelyj, Ketverge ir Sukatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10ę, Balkonas 5c.

Sukatos vakarais ir nedaliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c.

HALSTED ir 32-ra GATVE

i JOSEPH C. WOLON
f LIETUVIS ADVOKATAS
■ K i NnLnrisl LHc Rldg.,

29 So. La Salle St., Chicago, 111.
X Tel. Central 6390-6391. Atdara: Utar- 

ninko, ketverga ir subatos vakarais nuo 
6 iki 8 vai. vakare, po numeriu :

1666 MILWAUKEE AYE., Chicago, ID. 
Tel. Humboldt 97.
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kus Spargo’s ir Simons’o ke-

iThe mthmamiiaini Dažly Wew

by mail:

riai sukietėja, neišmiega, darosi

sikoncentruoja, entuziazmas iš-
Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted St, Chicago.

Asmeniškai Redaktorių nuo

Palyginimai.

riai nuvertė senąją valdžią,

dūrimas

Sveikatos Skyrius

susierzinimus;

Gal tai liepto galas HYSTBRINĖ AUDRA.

Suv. Valstijų industrijos san-

ŠAUKIAMI PIRMIAUSIA.

gyli išanksto.

jaučia g 
skausmai

$7.00
. $8.00 
Money

Žiurėkite 158 “Naujienų” No. 
kur galima gaut tam koncertui

nimo iš nariu minios.
Be t kada ponai pakliudė tiesio- 

'ginius narių minios, kaipo dar
bo žmonių, reikalus, jie tuojau.

vo motinomis ar sūnumis.
Da ir pas lietuvius galite ma-

nešimas (psl. 33) sako:
“Lobininkai, kurių yra tik 2 

nuošimčius viso gyventojų skai
čiaus, valdo 60 nuošimčių viso

rinkimas įsteigė Amerikos lie
tuvių Darbininkų Tarybą, S.L.A. 
36 kuopos susirinkimas pirmu-* 
tinis nutarė in corpore stoti Ta* 
rvbon.

Mačiau daug mitinki^ Visi 
mitinkai kalbėjo smarkiau ne
gu kunigai ir popai. Mitinkai 
da jauni. Ir motel's kalbėjo 
kaip tikri mitinkai.

........ $7.00
.... $8.00 

Postai Mo-

“Žodį į visuomenę p. Šerno 
reikalu” paskelbta 154 “N.” No. 
išspausdino ir “Draugas.”

Rūpindamiesi tuom reikalu

gerklę. Jos vadina tai gumbo 
kilimu. Yra tai taip vadinama-

Three months.............
Canada, one year ........
Other foreign countries 
Money must he send by 
ney Order, in advance.

Generolai be kareivių.

Kad Wasjlingtono ponai nu
tarė šią šalį įtraukti Europos

po 
audros nėra visai ramus, bet už

Rašytojų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
vardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei
ses rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
mi, arba grąžinami atgal, jei bėgiu dvieju savaičių autorius pareikalauja 
jų ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

Europos 
skerdynių pragaran, ir jiaškėlbė 
karę Vokietijai, Cricagos S.L.A. 
36 kuopos generolai pirmame 
susirinkime įnešė sumanymą,

jaučiasi pailsusi. Miegas

Audra tęsiasi kartais tik kelias 
sekundas, o kartais daugiau 
kaip valandą, ir pasibaigia.

atski

juos ka

trokštų

P. Survolo. Reikia visados sa
vo vardas ir adresas paduoti Re-

t. Ona.
sirgt kokia staigia liga, beveik 
visados prasideda audra. Susi- 
'žeidimas irgi gali ją iššauki.

Aplamai, kol hystėrikas svei
kas ir drūtas, tol audra jame 
netaip greitai sukeliama.

Visokios chroniškos ligos, 
girtybė, gi m tie s ekscesai ir apla-

Nereikia pamiršti ir tai, 
kad tarpe dabartinių “soci- 
al-patriotų”, “social-išdavi- 
kų”, ir kaip juos tenai dar 
vadina tūli naujų žodžių mė-

nan pasvekiniino rezoliuciją.
Bet kuopos minia kaip vienu 

balsu tą savo generolų įnešimą 
griežtai atmetė.

Kad pereitą savaitę Chicagoj dakcijos žiniai, kitaip kentespon 
visuotinas djarbo žmonių susi- dencijų negalime suvartoti.

B kirmis Lletvvif Oianriitii Amerikoje
M^žia NA UJIENŲ BENDRO VE inc.

Kasdien, iisklriant nedeldienius

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje— 
nešiotojams kasdien pristatant | na
mus, moka:

Savaitei .................................... 12c
Mėnesiui.................................... 50c

Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa
siekia, dienraštis siunčiamas pačiu, 
ėmėjams išanksto užsimokėjus:

Metams....................................$6.00
Pusei metų ........................... $3.50

Suvienytose Valstijose, ne Chicago- 
je, pačtu:

Metams ......................... ... .. $5.00
Pusei metų........................... $3.00
Trims mėnesiams ...........

Kanadoje, metams.................
Visur kitur užsieniuose ........
Pinigus reikia siųsti Pačio 
Orderiu, kartu su užsakymu.

peratorienės ir jos šeimynos, 
bet dar užtikrino jai pilną 
saugumą ir paskyrė pensiją, 
kad turėtų kuo gyvent.

Kada dabar monarchija 
vėl paėmė viršų K ynuose, 
tai pirmu naujųjų viešpačių 
darbu buvo nugalabint devy
nis savo priešų vadus.

Kada Rusijos carizmas 
1906 m. galutinai pergalėjo 
revoliuciją, tai jisai iššaudė, 
iškorę, į kalėjimus ir į ka
torgą sugrudo šimtus tūks
tančių laisvės kovotojų.

Kada 1917 m. revoliucio- 
flte riai pe rga 1 ė j o carizmą, 
tai jie tuoj panaikino mirties 
bausmę, carui ir jo šeimynai 
duoda valgyti ir gerti, o di
džiuma caro ministerių po 
trumpo arešto vaikščioja 
laisvi.

Toks yra skirtumas tarpe 
žmonių engėjų ir žmonių 
draugų, tarpe atžagareivių 
ir revoliucionierių.

Bet musų kunigai, kurie 
sakosi turį savo rankose ra
ktus prie doros paslapčių, 
nepailsta piešę revoliucionie
rius nuožmiais kraugeriais, 
o carus ir karalius garbinę,

Konskripcijos 
Komitetai.

partijų po
li šiol veik-

Visoje šalyje dabar, pagal 
prezidento paliepimą, orga
nizuojama komitetai, kurie 
spręs apie tai, kuriuos užsi
registravusiųjų vyrų imt į 
kariuomenę, kuriuos ne. 
» Iš ko-gi susid' 
tetai? Iš senų j 
litikierių, kurie 
davo, kaipo balsų skaitytojai 
laike rinkimų arba turėdavo 
šiaip kokius “politiškus 
džabus”.

Tuos komitetus skiria gu
bernatoriai. Tose valstijo
se, kur viešpatauja demo- 
krąįų partijos, komiteto vie- 

užpildoma demokratais; 
kitose valstijose — republi- 
konais.

Delei šitokios komitetų su
darymo tvarkos jau net ka
pitalistų spauda kelia ašt- 
rių protestų, žinoma, de
mokratų laikraščiai skun
džiasi tenai, kur konskrip
cijos komitetai tapo užpildy
ti republikonais, o republiko-
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tos vietos teko demokra
tams.

Vieni antrus kaltindami, 

s k r ip c i j o s k o mite t a i p a s i - 
naudos savo galia, kad su- 
grudus į kariuomenę savo 
politinius priešus, ir kad pa- 
liuosavus nuo kariuomenės 
savo draugus.

Galima tad numanyti, ko 
susilauks iš tų kom-tų kapi
talistams priešingieji darbi
ninkai! Nors republikonai 
su demokratais nuolatos pe
šasi tarpe savęs, varžyda
miesi už vietas ir įtekmę, bet* 
jie visuomet moka susitarti 
ir susivienyti, kada jie gau
na progos prieiti prie darbi
ninko kailio.

Senosios partijos, pagelba 
tų konskripcijos komitetų, 
padarys taip, kad kariuome
nėn bus suvaryti beturčiai 
darbo žmonės, o kapitalistų 
sūnus paliks namie.

Reikia turėt akį ant tų ko
mitetų veikimo.

Socialistų skaičius 
Auga.

Jeigu 4-os liepos apvaikš- 
čiojimas atnešė visur tokių- 
pat rezultatų, kaip Chicago- 
je, tai jais galima pasidžiau-

Šiame mieste (ir apielin- 
kėse) buvo parengtos tą die
ną septynerios prakalbos. Ir 
štai ką jos davė: Bridgepor- 
te įsirašė į socialistų kuopą 
32 nariai, West-Sidėje — 10, 
ant Town of Lake—8, North 
-Sidėje — 6, Cicero’je — 21. 
Išviso — 77.

Tai tik penkiose vietose^ 
O kiek naujų narių įstojo į 
socialistų organizaciją pra
kalbose, kurios įvyko Rose- 
lande, Garfield Park apie- 
linkėje ir 22-ros bei 37 kuopų 
piknike, dar nesuspėta pa
tirti.

Klerikalų laikraščiai pas
kutiniu laiku buvo ėmę skel
bti, kad socialistų partija jau 
visai baigianti irti. Ką-gi 
jie dabar pasakys?

Apie socialistų partijos 
irimą nė kalbos nėra. Jos 
narių skaičius šiandie auga 
tokiu-pat spartumu, jeigu ne 
sparčiau, kaip augo atminti
nais 1912 metais. Ir auga ji
sai todėl, kad partija užėmė 
griežtą prieš-karinę pozici-

A žuvimu

čius buvusiųjų radikalų ir 
liu, tai ji šiandie tokiu-pat pačių kraštutinių “ra<jika-
spartumu pultų žemyn.

Mes norime tečiaus pri
minti musų L.S.S-os veikė
jams, kad, geidžiant užtik- 
rint organizacijai pasekmin
gą plėtojimąsi, reikia gint ją 
nuo pavojų, gręsiančių jai 
ne vien iš dešinės, o ir iš kai-

Pastarasis pavojus yra ve 
kame: Kada nusideda prieš 
partijos principus dešinieji 
jos elementai, tai jos narių 
miniose atsiranda palinki
mas matyt blogumą tik de
šinėje pusėje. Į kairiąją pu
sę jie paliauja žiūrėję kriti
škai. Jiems ima rodyties, 
kad “juo kairiau, tuo ge
riau”.

Ačiū tam, partijos mi
niose pradeda įeit į madą 
smarkios “revoliucinės” fra
zės ir taktika, neatsižvel
gianti į nieką. Nenusistovė
jusieji savo pažvalgose as
mens arba suži'nųs demogo- 
gai, žaisdami tomis frazė
mis ir gindami tą taktiką, i- 
ma tuomet kelti organizaci
jos narius prieš rimtesniąją 
josios dalį ir įneša į ją sui
rutę.

Atsiminkite tiktai, kiek 
paskutiniu laiku tūluose mu
sų laikraščiuose buvo prira
šyta apie “Naujienų” ir jų 
redaktoriaus “oportuniz
mą”, “pataikavimą buržua
zijai” ir tt. ir tt. Ir kas iš 
tų visų paikų rašymų išėjo? 
Nieko daugiaus, kaip di
džiausia skriauda socialisti
niam judėjimui. Neužsiti- 
kėjimas ir neapykanta vienų 
prieš kitus, pasėtieji tais už
sipuldinėjimais tūlose musii 
organizacijos dalyse, prive
dė prie to, kad šiandie mums 
jau sunku yra susitart prie 
bendro darbo.

Nuo tos blogybės vaistas 
yra tik vienas: socialistai 
privalo visuomet turėt ome- 
nėje, kad jų principų ir tak
tikos teisingumas priklauso 
ne nuo jos “dešinumo” arba 
“kairumo”, o nuo to, kiek jie 
tarnauja darbininkų klesos 
sustiprinimui.

Anksčiaus ar vėliaus, dar
bininkų klesa juk turės už
kariaut ir paimt į savo ran
kas valdžią: tai yra jos is
torinis pašaukimas. Musų- 
gi svarbiausis uždavinys y- 
ra rengti darbininkų klesą 
prie šito pašaukimo išpildy
mo. Todėl ir nuolatinė tai
syklė, kurios mes privalome 
laikyties savo veikime, yra 
Salus revolutiae socialis sup- 
rema lex esto (Socialės re
voliucijos labas tebūnie aug- 
ščiausiu įstatymu.).

Kas moka protaut ir turi 
šiek-tiek žinojimo, tam ne
sunku bus pastebėt, jogei ne 
<rsa kas yra gera, kas “re- 
Voliuioniškai” skamba.
O Didieji musų mokytojai, 
Marksas ir Engelsas, visuo
met kovodavo su “revoliuci
nių” frazių mylėtojais, ir už 
tai Bakuninas apšaukė juo
du “buržujų pataikūnais” ir 
“oportunistais”. Mus, lietu
vius socialistus, Grikštas jati 
senai praminė “kapitalistiš
kais politikieriais” ir “kapi
talistų parsidavėliais” (žo
džio “oportunistas” jisai dar 
nežinojė). O betgi mes pui
kiai žinome, ko vertas yra 
tų gaivalų “revoliucionu- 

lų” — kaip Europoje, taip ir 
Amerikoje. Vakarykščiąs 
kraštutinis “bolševikas” A- 
leksinskis Ir “likvidatorių” 
ėdikas Plechanovas šiandie 
uoliai skelbia “pilietinę tai
ką” Rusijoje; vakarykštis 
Rožės Luxemburg pasekėjas 
Lensch ir Klaros Zetkin mo
kinys Heinrich Schulz šian
die yra Scheidemann’o. poli
tikos garbintojai; vakaryk
ščias “anti-militaristas” ir 
^anti-patriotas Herve pra
lenkia savo patriotizmu ir 
buržuazinius Francijos pub
licistus ; Amerikos “zimmer- 
waldietis” Simons ir ultra- 
radikalas Wm. English Wal
ling steigia kartu su Spargo 
naują patriotinę “socialistų” 
partiją.

Tie faktai turi mus pamo-> 
kinti arba bent priversti mo- 
kinties.

Tikras revoliucionierius 
yra ne tas, kuris sugeba vie
nu atsikvėpimu išrėžt ilgą li
taniją smarkių žodžių, o tas, 
kuris aiškiai permato darbi
ninkų judėjimo tikslus ir 
padeda jam siekti prie jų.

Bet tam reikalingas yra 
mokslas ir žinojimas. Todėl 
šviesti ir lavinti privalome 
tas darbininkų minias, ku
rios dabar eina pulkais pas 
mus, jeigu nenorime, kad 
už metų - kitų josios vėl pa
kriktų.

Svieskite tad socializmo 
dvasioje tuos naujus kovoto
jus, tie, kurie esate tam pa
statyti, ir liaukitės trukdę 
kitų darbą ir pastangas. Ki
taip užsipelnysite darbinin
kų suvedžiotojų tvardą.

“Vidutinioji klesa, sudaranti 
33 nuošimčius viso gyventojų 
skaičius, valdo 35 nuošimčius 
viso šalies turto. >

“Neturtingieji, sudarantis 65 
nuošimlius viso gyventojų skai
čiaus, valdo 5 nuošimčius viso 
šalies turto.”

Iš to, kas augščiau parodyta, 
matosi, kad jeigu sudėsime 
daiktai! lobininkus ir vidutinią- 
ją klesą, tai gausime 35 nuo
šimčius viso gyventojų skaičiaus 
žmonių, kurie daikte valdo 95 
nuošimčius viso šalies turto, o 
kitiems 65 nuošimči'ams šalies 
gyventojų lieka tik 5 nuošimčiai 
viso šalies turto.

Tatai matome, kaip sparčiai 
koncentruojasi visi šalies turtai 
vis į mažesnio ir mažesnio žmo
nių skaičiaus rankas, ir dėlto 
nenoroms ateina į galvą Bostono 
universiteto profesoriaus Fr. 
Parsono išreikšta mintis:

“Persiją žlugo, kada, 1 nuo
šimtis žmonių užvaldė^visą ša
lies turtą. Egiptas žlugo, kada 
2 nuošimčiu visų jo gyventojų 
pasiglemžė į savo rankas 97 nuo
šimčius viso šalies turto. Babi
lonas žuvo, kada 2 nuošimčiu 
žmonių užvaldė visą šalies tur
tą. Roma krito, kada 1800 žmo
nių užvaldė visą tuomet žino
mąjį pasaulį, šiandie Suvieny
tose Valstijose inąžiau kaip 5 
nuošimtis šalies gyventojų val
do kuone visą šalies turtą.”

Neturtas ir skurdas, kenčia
mas plačiausiųjų žmonių sluog- 
snių, kuomet čia jau tokie neap
sakomi lobiai ir turtai viešpa
tauja, turi būtinai atsiliepti pra
gaištingai į žmonių dvasios, pro
to ir kūno sveikatą. Jeigu da- 
baHinė mttsų civiliž^cija nenori 
nueiti ankstyvesniųjų eivilizaci- 

jų’pėdomis, tai ihutmiausias už
davinys dabar turi but toks, kad 
pasaulio dįarbas ir pasaulio tur
tas butų teisingai sudorota. Nes 
jeigu visuomenės draugija lei
džia* visiems savo turtams susi
rinkti viršūnėje, o visam netur
tui ir nepasitenkinimui — apa
čioje, ji turi apsiversti ir suirti.

Gali but, kad pasaulio katas
trofą, kurią mes dabar pergy
vename, ir yra tas kelias, kur 
turi įvykti visuotina pervarta. 
Beveik kiekviena šalis tapo 
įtraukta į tą karės verpetą, ir be
veik-kiekviena jų lygiai nuodė
mių pridarė. Visose jose buvo 
stipriai įsiviešpatavus kapitaliz
mo sistema su savo eksploataci
ja (išnaudojimu), su savo pro
dukcijos perpilniu, ir visos jos 
vedė tarp savęs atkaklią kovą 

kur savo produktų perpilnį iš
leisti. Arba kapitalizmas turi 
but panaikintas, arba jis naikins 
mus, dėlto kad jis įsisteigęs ne
teisybės ir plėšimo pamatais.

Kažin, ar tie 65 nuošiinčiai 
žmonių, kur nieko neturi, pa
bus dabar iš savo dirbtinu budu 
sukurstyto patriotinio apdujimo 
ir ryžšis j ieškoti teisybės, ar kai 
avįs, vedamos skersti, seks ir to- 

lėšailas, kurių pinigai vedė ir 
kurstė karės propagandą, ir ku
rių šėtoniškos užmačios galų 
gale įtraukė pasaulį į dar ne
girdėtas istorijoj skerdynes ir 
v is u o t i n ą j į ba n k r u tą ?

—-N. Y. Call.

Pasarga. — Naujienų Sveikatos 
Skyrių ves Daktaras A. Mont
vilas. Be straipsnių sveikatos 
ir medicinos klausimais šio sky
riaus vedėjas rūpinsis atsakinė
ti ir šiaip asmenims, kurie no
rėtų gauti šiokių ar lokių dak
tariškų patarimų. Klausinius 
reikia siųsti šiaip užadresavus: 
Naujienos, Sveikatos Skyrius, 
1840 S. Halsted St., Chicago, 
Ill. — Red.

pereitą sykį kalbėjau apie tū
las priežastis, kurios rengia dir
vą hysterijąi. Kada žmogus ją 
jau turi, jis gali išrodyti norma
liu per ilgą laiką, kol kokia nors 
priežastis neiššauks audros ar
ba atakos.

Asmuo su hysterišku tempe
ramentu yra jautrus ir lengvai 
sujudinamas. Užtenka kokio 
nors sujudinančio atsitikimo, 
kad iššaukus audrą.

įnikime, pas religingus žmo
nes skambinimai varpais, gies
mės, procesijos, gvaudinantįs 
pamokslai yra judintojai. Ne
veltui senovėj religingi hyste- 
riško temperamento žmonės į- 
puldavo-į tokį pasiutimą, kad 
šokdavo, raivydavosi, staugda
vo, drabužius nuo savęs plėšda
vo, plaukus nuo galvos rauda
vęs, kūno dalis nusipiaudavo ar
ba šokdavo žemyn ir užsimuš- 
davo bei kitus žudydavo. Da ir 
dabar retkarčiais įvyksta tokie 
dalykai bažnyčiose, ypač Sofijos 
bažnyčioj Konstantinopolyj.

Tūli hysterikai religijoj nuei
na iki to laipsnio, jog jaučiasi 

las moteris įpuola n t į hy stori ją 
kada jų religiški jausmai lieka 
užgauti. Žinoma, del jų sveika
tos reikėtų joms nesilankyt į 
ten arba reikėtų jų nesuerzint.

Politiškame veikime hysteri- 
kų audra irgi sukeliama greitai, 
kaip tik užgaunama jų įsitikini
mai bei jiems nepasiseka, s

Nepasisekimas meilėj, bizny j, 
išgąstis ir kiti panašus atsitiki
mai iššaukia bysterinę audrą.

mai visi silpninantįs dalykai pri
artina hysterijos audrą.

Kokia yra ta audra ? Pilno ir 
aiškaus atsakymo duot negali
ma, nes ji apsireiškia • įvairiai. 
Pas tulus asmenis ji yra lengves
nė, o pas kitus labai žymi, — 
todėl ir yra kalbama apie mažes- 
niają ir didesniąją hysteriją. 
Negalint vienu sykiu apkalbėt 
abiejų, aš čia trumpai aprašy- 

mažesniająsiu lengvąją ar 
hys tori jos audrą.

Laikais asmuo elgiasi norma
liai. Audra gali likti iššaukta 
staigiai kokio nors sujudinančio 
atsitikimo, bet jei ne, tai ji arti
nasi lėtai: sugenda skonis, išnyk-

sidėti visų šitų symptomų netu
rint, arba turint tik vieną ar ke
lis. Ligonis rėkauja, kvatoja, 
pasidaro triukšmingas, kartais 
girdi skambėjimą ausyse.
* Gal esate girdėję moteris kal-

— hyšterijos kamuolys, kuris 
nėra niekas kita, kaip tik trūk
čiojimas gomurio raumenų, kas 
stabdo liuosą kvėpavimą. Šitas 
truksėjimas paprastai atsitinka 
bysterinės audros laiku.

Kartais jaučiasi galvos skaudė 
jimas, 
galvoj, panašus j vinies kalimą, 
skaudėjimai gali būti nugaroj, 
pilve. Skilvis prisipildo oro, li
gone nenusėdi ant vietos, visoks 
bildėsis ją erzina, veidas tai iš-

kinis matymo sugedimas, tūlų 
kūno dalių arba jo viso apmi
rimas toks, kad išnyksta skaus
mo jausmas, hysteriškasis para
lyžius ir kiti ženklai tankiai se
ka su hysterijos audra, apie ką 
gal vėl teks kada kalbėt.

Dr. A. Montvidas.

Pagal tratiktus Washingtono 
ponais “liosus” iš užsiregistra
vusių birželio 5 d. į kariuomenę 
bus pašaukti 15 d. š. m. tie, ku
rių registracijos korčiukė turi 
vieną iš šių numerių: 5, 9, 11, 
17, 59, 61, 62, 67, 100, 107, 109, 
111, 125, 145 ir 64.
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PRITARIA.

vo aplamai žiūrima kaipo į Chi- 
cagos atžagareivių tautininkų 
tvirtovę. Jon mat priklauso ir 
ja vadovauja patįs tie atžagarei
viai Holstryčio “inteligentai,** 
pradedant nuo dantų taisytojų 
DrAngelių, Zimonthų ir ir bai
giam advokatais Bradchuliais ir 
Konkolaukiadu didvyriais Balu- 
čia is.

Betgi psakutiniai atsitikimai 
parodo, kad tie atžagareiviai 
pasilieka be kareivių.

Be tų keleto “ponų”, visaJdi- 
džiulė 36 kuopa susideda iš sun
kaus darbo žmonių. Kol kas 
juos galėjo “ponai” kraipyti, ar-

(i'ana! Jūsų, ponai, ambici- • 
jos ir jūsų palankumas šliatižio- 
ti prieš galios turinčiuosius tai 
ne musu reikalas. Mes — dar- 

C l

bin i ūkai, ir musų interesai yra 
bendri su visų kilų darbinfhkų 
interesais. Gudbai!

*

Geriausia, ką dabar tie 36 
kuopos tautininkų “inteligentai” 

rą iš vienų atžagaršerių, grynai 
“i n t ei i ge n t ų ” k u o pą.

Pabraiža.

Mano prietėlis vytis.
Pasižinau su vienu vyčiu. 

Nors abudu buvome labai prie
šingų pažvalgų, bet vis tik ga
lėdavome pasišnekučiuoti apie 
įvairius gyvenimo reikalus.

Bet pastaruoju laiku manę 
prietelis vytis pradėjo jau visai 
kitaip protauti, kada pamate,

rėš dievaičiui paaukauti.
A ūda is pasitikęs mane sako*; 

guodžias': * .
—Ir reikėjo man ten del tos 

mėlynakės Onos prigulėti! Die
ve, aš jaunas, dar tik'dvidešimt 
dvejus sukakau, o dabar kuni
gai nori mus kai avinus skerdy
kloj! išvaryti. Aš niekados ne

kraujo, bet dabar pamačiau. Ir 
kad tai pamačiau, tai dabar ži
nau, kas jiems rupi, ir nuo šios 
valandos pasakau jiems — su
diev... M. Balandis.

Išgavo.
Poni klausinėja tarnaitės, pa

rėjusios iš darbininkų mitingo, 
Maskvoje.

—Dunka, ar daug žmonių bu-

—Vienų tik tarnaičių tūkstan
čiai, išviso gal koki keturi šim-

— Nugi apie astuonias valan
das. Visos pakelėm rankas ir 
sušukom: “Sutinkam ir norime 
dirbti lik astuonias valandas.** 
Aštuonias valandas! Reiškia, 
dabar, poniute, dirbsiu tik aš
tuonias valandas, vadinas, nuo 
aštuonių iki astuonių. Kitos no
rėjo, kad but nutarta dirbt nuo 
devynių iki devynių, bet aš rė
kiau: Doloj ii gos valandos, aš 
noriu dirbt tik aštuonias, nuo 
aštuonių ryto iki aštuonių vaka
ro. Taip ir nutarėm

Redakcijos Atsakymai
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VYRŲ SIUTAI

VASARINIAI SIUTAI

OXFORDAI DROBINIAI BATAI

nori

Roselando Geriausias ir Didžiausias Aprėdalų ir Čev. Namas

inimosi

ir su

Romanovų paslaptis

man

šie siutai yra visi vilnoniai, geriausios ko 
kybes, geriausiai pasiūti.

stailės
rudos

Apsivedimas ir 
giminystė.

subrus, 
pradės

nes
lim

sius priešus 
vejai puste, 
jom jam grūmojo neišaiškina

pirams su 
yra” — kaij

surėdyme tan- 
aplinky- 

budu toje

Vasara yra čia-jau, dabar yra jums laikas 
įsigyti šiuos populiarius vasarinius siutus. 
Mes turime jų visokių modelių, abiejų del 
vyrų ir vaikinų.

Musų oxfordai yra ge
riausi, abiejų stailių ir 
nešiojimo ypatybės. Tu
rime vėliausios 
abiejų juodos 
skurų.
$3.50 $5. •$(

m a ik 
draugiškuose sąryšiuose su ma
no tarnu Jevreinovu ir tokiu 
bildu aš gaudavau žinių, kurios

Daina musų skardinga
Plačiai ir prakilniai tarp karo

tėvu gali atlei- 
tiek pinigų 

Delko-gi nusiimti- 
vyskupą laiškelio neuž-

Musų šilkines arba va
lakuos šilko pančiakos 
greitai parduodamos. 
Geriausia kokybė, tvir
tai nudažytos, po 

25c iki $1 už porą.

no j 
nors

Pasakyti trumpai, kad buna 
blogos arba geros pasekmės ant 
kūdikių, kuomet gimdytojai y- 

gentįs, nereikš- 
kaip kad pasakyti 
Jeigu * nuodėmė 

griekas” butų išaiškina- 
pilnojc reikšmėje, tada nie

kas vardan jo negalėtų pasinau
doti ir butų galima žinoti, ką 
tas žodis reiškia 
pasekmėmis. Jeigu žmogus ne
supranta, dulko jos tokios yra, 
o ne kitokios, — jų išvengti jo
kiu budu negalima.

Nėra tokio dalyko žmoguje, 
kas butų atsiradęs išne tyčių. 
Kūnas ir visos jo ypatybės yra 
tiktai želmenis kito kūno ir ki
lų ypatybių. Kiekvieno žino

ta ndasi kitame

Tegul iš krūtinių tėvynės vaiki 
Lūkestis veržias graudžiai 

širdinga...
Tėviškėn skriskie!

ra visai artimi 
tų daugiau 
“nuodėmė” 
arba 
nia

mano jo- 
viskas ir 

svajoja, kad 
viską, 

Gal sa-

Aš buvau gerame padėjime ir 
buvau pasirengus pildyt savo 
pareigas; bet ir tuomet aš noriu 
turėt sveiko proto vyrą^ o šitam 
to tilbir truko.”

Būdama linksma iš prigimi
mo, skaisti ir meili Katarina at
kreipdavo akį kuone kiekvieno. 
Ji nesigailėdavo išlaidų pared- 
niams ir pirkimui dovanų jai 
prielankioms ypatoms. Nors 
jai buvo nevalia niekur išeiti be 
ciesoriėnes pavelijimo, bet su 
pagelba gudraus ir ištikimo tar
no Jovncjinovo, Katarina palai
kydavo intrigas 
nodavo kone 

du jos meilė 
atšalo.

gerų, nei 
motinos, 
irimas gi

visai
perduota

G AL but jus jieškote lygių arba pinch 
back siutų, ant vienos arba abiejų 
pusių susegamų; nežiūrint kokios 

stailės jus norite, mes jų turime.
Del jaunų vyrų mes turime daug pinch-back 
siutų ir del senesnių vyrų, daugiau konser- 
vatyvės stailės.

pavyksta 
Ir ar-gi bereikia ne
jau jeigu bažnyčios 

kokiu-gi budu 
na pavelyti?

nuo- 
reikės po 
O-gi visai

Gauskit vėjai smarkieji
Ir mus apsvaiginkite savo 

garsais!
Prabilkit į vėlę ramybės balsais 

Gailią mums raudą jus, 
laisvingieji 

Vėtra suužk’t...

Ciesorienė ži 
visa ką, tokiu bu 
linkui Katarinos

Gauskit vejai smarki 
Ir mus apsvaiginkite savo

v ra stačiai bešališka;
a link žmogaus ir nė

jo nė mažiausio susimy-
ictik dgl jo, bet ir
visos gyvvbės. Ta

kad jau iš- 
ir gerieji 
daug pasi

lieka, bet ne šeimynomis arba 
grupėmis. Šita ir yra svar
biausia priežastis, delko apsivedi 
mail tarp giminių privalo būti 
vengiami.
**Suprasdami kame priežastis, 
delko nereikia giminėms vesti,

dulkes, bet siela, dvasia, vėlė 
ejna į stebuklingą rojaus žemę, 
kur laimingai amžinai gyvena.

Taigi liūdna ir jauku pasida
ro, žiūrint j žmogaus darbus, į 
tas jojo inkunytas mintis. Bet 
tai tik paviršutiniškai pažvel
gus. Kaip lik nuslūgsta pirmo
sios bangos karšto aitraus pro
testo prieš nepermaldaujamą 
įstatymą, viskas pasirodo kito
kioj, gilesnėj išvaizdoje 
sta naujas jausmas — 
begalių

gaus 
žmoguje. Tokiu budu kiekvie- 

> ypatybė turi turėti kur 
pradžią. Kūdikis susideda 
►lementų, kurie randasi pas 

gimdytojus ir gimdytojų gimdy
tojus, dar net ir iš tolimesnių 
protėvių. Tiktai beveik visuo
met daugiau ypatybių įgaunamu 
nuo tėvų nekaip kad nuo protė^- 
vių( reikia pažymėti, kad sy
kiais gal ir pasitaiko, jogei ne
kurtos ypatybės atsineša net iš 
ketvirtos gentkartės, ir jų esti 
daugiau nekad gimdytojų, — 
bet visgi tas pasitaiko labai re
tai; taigi nėra svarbu ir kalbė
ti apie lai). Viskas, kas tiktai 
randasi kūdikyje, yra paimta 

Lygiai nuo tė- 
Taipgi sy- 

pa si taiko, kad vaikas pa- 
nuo

Neku-

Nes jie nežiūri nei 
žmoniškumo. Kuris 

tiktai duodasi, tai tą ir kerpa 
iki kaului. Ne vien tiktai kad 
nesusipratusius nuskriaudžia 
finansiškai, bet dar apvelka 
akis su savo nuodėme ir jauna
vedžiai jaučiasi esą nusidėję 
prieš Dievą. Daugumas musų 
seselių ir brolių suprato tą gerai 
ir norėdami apsivesti nebeina 
pas juos į bažnyčią, bet vis-gi 
dar labai daug tebesisuka lame 
tamsybės rate. A. B.
Cleveland, Ohio.

u su- 
pasitikėjimo 

koris tik ką 
nepasitenkimo

indais su val- 
naudingais 

savo amžino miego 
Kodėl? Ir tik tėra vie- 

i įsakymas — žmogus ti
kėjo į kitą gyvenimą. Priešis- 
toriškas žmogus nebūt gal pa- 
kentęs žiaurų gyvenimą su jo 
kančiomis ir vargais, su badu, 
tamsumu ir buiniausiais prie
šais, jeigu nebūt tikėjęs, jog ten 
kur toli neaprėpiamose dalyse 
Visatos nebūtų teisinga užmo- 
kesnis jo sielai, jo “aš.” Žmo
gus troško nemirtingumo, ir 
jis save įsivaizdino esant dvejo
pu. Ir štai jo kūnas supuola į

ir nekuriose nuo motinos. Ir 
jeigu fiziškame sudėjime dau
giau elementų yra tėvo, tuomet 
būdas arba charaktorius susi
deda daugiau iš motinos (ret
karčiais apsigimsta ir tokių kū
dikių, kuriuose visko daugiau 
randasi nuo vienos pusės). 
Taigi galime daryti išvedimą, 
kad abiejų gimdytojų esti po

garsais
Prabilkit į vėlę ramybės bal

sais —
Gaila mums raudą jus, 

laisvingieji
Vėtra suužkit.

ke, nesus
imas savo

benoves žmogus 
leisdavo, kad visus 
kenčia vien tik del 
šokus savo trumpą 
šokį jisai pavirstų 
išnyktų visiškai 
gimė, į dulkes 
Bet žmogus jai 
laikų tikėjo savi 
kimu ir siela, 
dulkes, bet siela amžinai gyve
na danguje, arba laimės karali- 
Joj- Da priešistorinio žmogaus 
kapinėse mes randame pedsa- 
kius šito dvejopumo įsitikinimo. 
Nes kiekvienas nabašninkas bū
davo aprupirltas 
giais ir paprastais 
pabūklais 
vietoj, 
natinis

atsiekus savo pirmą mierį, dar
bavosprašalinimui grovo Bestu 
žejevo, bet tas jai nepasisekė: 
jos laiškai Fredrikui Didžiajam 
tapo perimti ir perskaityti. 
Kuomet žinia pasiekė ciesorienę, 
ji buvo priversta apleist Rusiją, 
palikdama Katarina vienui-vie- 
na viršnrinėtose aplinkybėse. 
Katarina nenusiminė. Jos tiks
las buvo valdyt Rusiją, taipgi 
ji kantriai kentė, štai ką ji n 
apie savo vyrą:

“Aš aiškiai permačiau, kad 
negalėsiu būti laiminga su tokiu

aš jį labiausiai mylė- 
gerbčiau. Aš galėčiau 

susikrim-

; nepnsi- 
vargus jis 
, idant at- 
gyvenimo 
dulkes ir 

i dulkių 
atvirsi, 

nuo seniausių 
esant dvejopu: 

Kūnas subirsta j

nuo paišymo paveikslų lig abe 
celės; nuo šiurkščių bjlso 
dų lig švelniausių, skambiausių 
ir apsčiausių šių laikų kalbų. 
Jis pasišaukė sau į pagelbą Die
vą, neg jautė savo silpnumą, ne
tobulumą — ir tas įsivaizdini- 

gera velijančios, galingos 
dvasios, duodavo stipriausius 
akstinus eiti tolyn gyvenimo ke
liu, ir ne kartą pakeldavo su
klupusią žmoniją. '

šiame laike švinta prieš mus 
nauji keliai. Ąnt pažangos ta
ko matos nauji akmenai, bet giau paėmęs ypatybių nuo tėvo

Daugumas musų gerai žino, 
kad kunigai šaukia, buk esą 
nuodėmė vesti vaikinui ir iner- 
ginai,- jeigu jie yra artimi gen
tį s, kaip tai brolių vaikams visai 
užgina neduodami šliubo. Ir 
jeigu musų dvasiški j a jokiu bil
du nepavelytų vesti gentims, 
tuomet ją galima butų išteisinti, 
bet kuomet už gerus pinigus pa
kasu voja tą nuodėmę ir duoda 
šliubą, jau nenoromis man nori
si pažvelgti plačiau 
taip diaro, ir kas 
nuodėmė.

Tas laikas labai senai praslin
ko, kuomet žmonija tikėdavo į 
jų aiškinamas nuodėmes. Šia
me šimtmetyje beveik kiekvie
nas stengiasi gyventi savo pro-

. Pakil- 
jausm as 

savimi pasitikėjimo, 
vilties, kuris galingai 

varo žmogų sukrusti dirbti, 
krutėti, o ne niurotį sugmuki-

ginkluoti 
užgniuso...

nuo 
vo ir nuo motinos 
kiais 
veldi daugiau ypatybių tai 
tėvo, tai nuo motinos 
riose šalyse surandame, kad.ku 
dikio kūniškas sudėjimas daų

Galvas mes guldom... ra
mus, laimingai 

. Likit... gyvenkit...

užtai žiiba už jųjų ir šviesesnė 
saulė. Arba baltoji rasė, kuri 
yra pažangiausia, po šiai karei, 
išnaikinus didžiumą savo kūniš
kų ir dvasiškų spėkų, pasiners 
beatlydžiame nupuolime ir iš
nykime, arba galingai 
paims save į rankasy 
gyventi vigai kitaip. ) 
kilti. Saninas

ji yra šalt 
turi del 
įėjimo, 
del abelu 
kibirkštis 
matome ar jaučiame kiekvienoj 
žolelėj, kiekviename vabaliuke, 
tegali ruseli eidama prieš ne
permainomus 
mus. Nes Ii]

uos. Jeigu 
rėš tikrąją mei 
tis pas visus 
sutverti laimingą 
gyvenimą, visuomet 
ir meilė bus su jais.

Elzbieta savo pa
sielgimais, kaip matysim vėliau, 
privertė Ka taraną nupulti mora
liškai. Nekurie rašytojai tvirti
na, kad pirmas Katarinos meilu
žis buvęs Andriejus černičevas, 
bet tai nėra tiesa. Katarina ra
šo 1747 metais:

Petras III turėjo trįs tarnus, 
černičevus. Andriejus černi
čevas buvo pusbrolis kitų dvie
jų, kuriuodu buvo broliai. Jų 
tėvai buvo lieutenantai ciesorie- 

gvardijoj ir dalyvavo pakė- 
! cicsoricnės ant sosto. Visi 

trįs če mice va i buvo dailus vy
rai, o ypatingai vyriausias (An
driejus) . Didysis Kunigaikštis 
labai mylėjo jį; jis pavesdavo 
jam visas komisijas ir po kele
tą kartų dienoje atsiųsdavo pas 

Tas vyras buvo labai

BACH BROS.
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taip, tai reiškia kūdikis turi bū
ti toksai, kaip ir levai. Tas ir 
yra tikra tiesa, kūdikis negali 
būti kitokis, kaap kad jo gim
dytojai ir tolimesnė gentkartė. 
Bet štai didžiausia priežastis 
šiandieninėje žmonijoje yra, 
land visai maža dalelė žmonių 
tai supranta. Pasekmės visuo
met iš nesusipratimo esti blogos, 
nes vaikinas, vesdamas merginą 
neatkreipia atydos į jos geras ir 
blogas puses — tas pats ir su 
mergina, kadangi j 
gei su jų gyvenimu 
pasibaigs, nei ne 
kūdikis turės persiimti 
kas randasi pas juos.
kyšime, kad ir blogų tėvų gim
sta geri kūdikiai. Taip, gimsta, 
bet juk labai retas ątsitikimas 
- - ta,i vienas dalykas, d antras, 
gal pas tuos gimdytojus randa
si gerų elementų, kurie tapo 
perduoti kūdikiui, arba gal vie
nas iš jų yra nenupuolęs 
gamtiškai 
kūdikiui.

Dabar grįžkime prie gimjny 
stės pasekmių ant kūdikių 
Ogi pasekmės visai tos pačios 
kaip ir 
negentįs 
neša, nei daugiau nei 
genčių ir nėge 
nekurie sakysite, 
vesti ir broliams 
Hoao neatsiliepi

Netekę senatvei paguodos 
sunu... c

Ten skundai brolužių, sesučių 
jaunų 

Mylimo berno verkia 
mergelė — 

rYšarom's plusta...

tikti ir turi sutikti. Ir štai 
svietiškų įstatų (nors ne visų ir 
svietiškų įstatų vienoks išvedi
mas, kadangi nekurie vien tik
tai remiasi ant bažnytinių) re- 

pradėtų vesti 
tos pačios genies nariai, tuomet 
žmonės tos pačios tautos įšauk
tų į tūkstančius skirtingų šeimy
nų, su visai skirtingomis paž- 
valgomis, kas padarytų didelį 
nemalonumą tautai. Tokiu bu
du nariai apsivesdami skirtingų 
šeimynų narius padaro “miši
nį”. Delko-gi tiek daug yra 
skirtingų tautų su visai skirtin
ga kultūra ir ypatybėmis? 
Vienintelė priežastis tame, kad 
iš vienos tautos prisidarė daug, 
atsiskirimais pavienių šeimynų. 
Iš priežasties pasitraukimo vie
nos grupelės žmonių, negalėjo 
susieiti ir apsivesti su kitos šei
mynos. Antra priežastis, delko 
geriau vestis visai negentimis, — 
yra pagerinimas žmonių veislės. 
Visuomet vienos šeimynos na
riai yra (nors ne visi; yra ir iš
ėmimų) vienodų ypatybių dva
siškai ir fiziškai. Gerai kuri 
gentis susideda iš gerai stovin
čių narių, tada toje grupėj iš
augs geriausių žmonių. Bet 
kas bus su ta, kurios nariai yra 
nupuolę? O-gi toliau išvirs į 
idiotus ir supuvėlius arba ne
dorus žmones. Kadangi blogų 
daugiau randasi negu gerų, 
nupuolėliai turėtų paimti viršų 
ir tada morališkosioms gru
pėms prisieitų išnykti. O kada 
per ženatvę susimaišo, tuomet 
visoj tautoj esti įvairių narių 
ir visi sykiu žengia priekyn 
evoliucijos keliu.

Nereikia suprasti, 
nyksta tie blogieji 
žmonės, — jie tiek

perkūną 
žmogui, 
gaileslio 
mė jį 
žmogus 
malonę 
Ir jisai 
mukdam 
protą, ki 
kibirkštis 
evoliucijos amžius.

Kuoemt persis tatai sau tas ap
linkybes, kuriose priešistorinis 
žmogus gyveno, įai 
p rauti tą stiprų 
jausmą, koris tįk ką nuvarė 
liūdnas, nepasitenkimo mintis. 
Čia tik jame tvykstelėjo pirmie
ji proto spinduliai 
pratimas, kad jis 4 
iš kitos pusės bešališka gjnnta 
akla gyvybė pasavo jam uoliau- 

mirkė

[stengkit
Jiegos mūšy j k lo tingai 

Nukalti liuosybę ir laimę žmo- 
, nėms!

Del jus, galingieji, gyvųjų 
garbėms

Oowrlgbl Hart Schaffner di Marx \

PANČIAKOS

S ar patarimo iš gamtos 
^Xyveno, vei 

5, naudod 
I jam įtej 
per neapskaitomus

lo mirtis — vis tai buvo priešai, 
kadangi jie buvo keisti, bešališ
ki gamtos prajovai. čia vėl iš 
kilos puses didžiuliai gyvūnai, 
vedami aklos kovos už būvį, 
mojo jam pražučia. Mes beveik 
negalim persistatyti tuometi11’0 
žmogaus jausmus, nes jisai to
lį, toli jau atsiliko laiko kara
lijoj ir beveik jokių ženklų ne
paliko apie savo durnas, aPafl 
pabūklų ir šiokių-tokių braiži- 
nėlių.

Bet kad jisai išėjo pergalėto
ju iš visų kovų, rodo tai, kad 
mes gyvuojame ir džiaugiamės 
civilizacija. Sunkiai, savo 
k ra u j u 
pažangos kelią, žmogus lipo ir 
ėjo pirmyn. Nuo akmeninių

šie drobiniai batai (če 
verykai yra kaip tik ge 
ri pasivaikščiot. Skuri 
nė arba guminė apačia 
Nuo

$1 iki $3

gamtos įstaty- 
tembiant prieš 

svermės taisyklę, augmenįs ke
lia augštyn vandenį bei druskas 
ir tuomi budavoja sau kūną ir 
gyvuoja. Gamtoje viskas links
ta prie lygsvaros, pakajaus, bet 
šfai aibės įvairių gyvūnų juda, 
šokinėja lai į vieną pusę gyve
nimo svarstyklių, tai į kitą ir 
niekad nesustoja krutėti, kuliai 
gyvybes kibirkštis tebežiba. 
Bet gamta nei vienu pirštu ne- 

yvunams. Gy
venat, derina lies prie niano tai- 

s apgali t, — tai gyvuo- 
yg sako. Bet žiebiantis 

nepašauks iš kelio 
krintantis medis jį be 
nudobs, atsivėrus že- 
pra rys nea psi la iži us.

Ypsivedimas artimų giminių 
itneša jokių pasekmių, — nei 

agų — ant tėvo arba 
ų šeimyniškas gyvu
li u t taipjau įvairus, 

kaip kad tų, kurie apsiveda bū
dami visai svetimi. Kaip pas 
vienus, taip ir pas antrus gali 
viešpatauti meilė, sutikimas ir 
laime šeimynoje — ir muštynes 

ir suirimas šeimy- 
tiktai vedantieji tū

lę, kuri turi ras- 
kurie liktai nori 

šeimynišką 
sutikimas 
Bet jeigu 

vaikinas arba mergina veda 
dėlto, kad verčia nekurios aplin
kybės (šiame 
kiaušiai finansiškos 
bes), tuomet jokiu 
šeimynoje negalės rastis sutiki
mo. Anksčiau ar vėliau jie 
pradeda suprasti, kad jų ženatvė 
nebuvo tokia, kokios reikalauja 
dora ir žmoniškumas. Jeigu 
giminystė neturi pasekmių ant 
gimdytojų, tuomet pažiūrėkime 
kokios pasekmės esti ant kildi

nės artimi 
Vaikinas su mergina 

nusigąsta ir nežino, kas daryti 
Tuomet prabaščius duoda pata
rimą, kaip padaryti, kad jje ga
lėtų apsivesti. Jis apsiima už 
penkias dešimtis rublių pasiųsti 
laišką pas vyskupą, nes tiek lė- 
šuoja. Pastarasis esą pavelysiąs 
jiems apsivesti. Po kiek laiko 
kunigas pasako, kad vyskupas 
nepaveji na. Tuomet už šimtą 
rublių jis apsiima pasiųsti laiš
ką pas Šventą Tėvą. Jaunuoliai 
ir ant to sutinka. Paskiau ku
nigėlis pasako, kad Šv. Tėvas pa
vedi j o. /

Tokiu tiktai budu
apsivesti 
apsivesti 
įstatai užgina 
už pinigus j 
O jeigu jie tiki, kad nuodėmę 
vyskupas su šv 
sti, už ką-gi reikia 
užmokėti ? 
inpi pas
tenka septynių kapeikų ir pas 
šv. tėvą dešimts kapeikų? Juk 
jie minta ir taip kaip tranai nie
ko nedirbdami. Gal ir jie yra 
susitarę lupti nuo tų žmonelių 
itž tokį pavelijimą ? Bet

u musų
Kelias — dygiai kraujuoti... 

Nevieno mus laukia nuožmioji

tų tėvų, kurie apsiveda 
. Visos ypatybės persi- 

mažiau, 
Tuomet 
galima 

jeigu nieko 
ant kūdikių. 

Be abejonės, galima del kūdikių. 
Bet delko-gi yra užginta nuo 
valdžios? Mes galime klausti, 
jau jeigu neatkreipiant atydos į 
bažnyčios užginimą. Įstatų iš- 
rokaviniai yra visai skirtingi, ir 
remiasi ne ant jiausmės po mir
čiai, kaip bažnyčia sako, bet ant 
priežasčių, su "kuriomis kiekvie-

vyru, nors
čiau ir
numirt iš rūpesčio ir 
limo visai bereikaling;
aš pasiryžau suvaldyt savo jau
smus ir nesirūpint apie vyrą, 
kurs manęs nemylėjo. Jeigu jis 
butų norėjęs būti mylimu, man 
but nesunku buvę pamylėt jį.J kitokiu budu butų man nežino

" . ........................   .1

pažiūrėkime ką-gi bendra turi protauti 
musų kunigijos brukama 
dėmė, už kurią, girtJi 
mirčiai atmetavoti. 
nieko, vien tiktai vardan jos jie 
krauna sau į kišenių auksą. 
Aš dar atsimenu bent kelis atsi
likimus Lietuvoje, kuomet norė
jo apsivesti brolių vaikai. Nu- 
keliauna žmoneliai pas kunigė
lį, prašydami duoti šliubą, nes 
jie pasisako esą labai įsimylėję 
ir nori apsivesti. Kunigas at
keri

s ir džiaugsmai, va r 
ginga dalis —

is miela... ė, tolimiej

Jauni Vyrai! Ateikite į Musų 
Sankrovų. Jus gausite Stailės 

Kurių Jus Norite.
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Teisybės žodis kimbančius ligos
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Naujoji Lietuvann

Podolskaja, 15 Petrograd, Russia

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

KLAIDOS PATAISYMASBučkių rezultatai

SOROL

VYRAI! Šie Linksmus Žodžiai Gali Bull JūsųAš Esmi Išgydytas

KIŠENINIS

ŽODYNĖLISmani s žino

DR

Lietuviškai-Angliškas

Aiigliškai-Lietuviškas
nems

m o

Atlaidus 
Pragaro

25c.
Ū£\k»bnkutę visose aptiekose.

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo šcimy< 
nos, naudojamo visame pasau
lyje per puse Šimtmečio 
už\i>onkute ____ ,
a t to a galite užsisakyti tiesiai i* 

P t'. AD. RICHTER & CO.
’4—80 Wathiartoo Street. <*▼

kuriomis ji bėgioja. Mes negy- 
; mes užlaikome moksliškas* la- 

spaudiino 
peržiūrėjimų 

? atsitikime 
ipžiurėjimų 
tolinus jus

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

O tokią y patą 
na pavojinga

12th St. Te! Kedzie 8902 
Paulina. Tel Western II 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago. Ill.

Tečiau, jie yra pri- 
nes bijosi, kad ne- 

ir sesuo, teta ar 
iii užpykti ir netik

Skaitykite ir platinkite vienintelį Rusuose lietuviu 
darbo žmonių laikraštį

nevienoda Ii- v
Sveiką pabučiavus

jokio blogo rezultato. Vie-

Taip! Tas tiesa, kad moks
leiviai maža veikia šiandie. Bet 
netiesa, kad jie neveiks toliau. 
Randasi tarp musų tokių, kurie 
yra pasirengę veikti del visuo
menes labo, 
versti tylėti 
išgirstų brolis 
dėde 
nebegelbeti moksle, bet dar 
kartais į stabą gali neįsileisti at
ėjus dyklaikiui. Tai paprastas

Visada žiba juokais ir aštrios teisybės spinduliais 
Jame rasite.
Eibes juokingą straipsnių, 
Švenljackio Misijas, 
Kunigo Bimbos pamokslus, 
Kunigu Žiedus, 
1)vasi§kus Apdumojimus 
Velnių Pavpikslus tiesiog 
Jagamasč'ių-ir jų storukių gaspadinių pikčerius, 
Tiki etą į Dangų, etc., etc.

Metams Vienas Doleris.
Numeris—Dešimtukas.

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

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

Manau, kad tuo klausimu teil 
sis ir kiti prabilti. A. Risks.

Mečiau perdaug užimame vie
tos raginimui prie mokslo, prie 
šviesos, bet permaža kalbame

ties. Jis neturi progos rupinties 
svieto reikalais. Jis turi kito
kias problemas rišti, kad palai
kius savo gyvenimą, kas labai

Matomai, buvo kiek žymu jai 
kad jis turėjo skaudžią lupą 
Vienok meilės ryšys a’ptemdi

musu namuose? a v
siau žingeidaudama.

Ką? Na-gi jumis

nyčią ateina
žmonių eina 
kad jie serga
rasti pagelbą nuo viršgamtiškos 
esybės. Tos ypatos bučiuoja 
kryžių po kęlis kartus, kad iš

tampa užkrėsta 
gą gauna 
nėra
nok draugijoje yra sunku paša 
kyti, — ar sveikas ar ligotas 
Dar nekurtos
negali atskirti sveiko nuo ser
gančio. Labiausiai chiroprakti- 
kai, osteopatai, naturopatai ir 
jiems panašus bevaisčiai. Nėra 
kalbos, kad jie galėtų pažinti 
sergantį žmogų.

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir žarnų, ger- 

rfTS teles skaudėjimo, dusulio, galvot 
W-< skaudėjimo, nustojimo apetito, 
■ I žalčio galvoje, ect., ect., Su tai

gi S atlieka gerą darbą, būdamas 
rūbų siuvėju, o Jonas čebatų 
dirbėju. Jeigu Jurgio ir Jono 
pozicijos permainytos: jiedu vie
nas antro darbo negali atlikti. 
Taip ir tie gyvūnėliai atlieka 
tiktai savo paskirtą veikimą, pa-

Mes vartojam 
škiiną-gydymą: 
VARSAN, pagerintą ‘ 
ypatingos KRAUJO ii 
MOTERIMS.. šis yra 
mas del lokių ligų, 
negelbėjo.

Jei turit skaros sutraukimų, spuogus, skaudulių 
votis ant jūsų kūno, slinkimų plaukų, neatsisaky
kit gani šį gydymą. Vienas gydymas jum pagelbės.

Ateikit! Įsitikinkit apie savo sveikatą
kokios ligos jus

Džiovininkas gali gerai atro 
dyti ir kartu linksmintis drau 
gijoj 
jau 
bakterijos nuolat jam 
jant yra išmetamos

i. Ji eidavo .> ar- 
o paskui ilsėdavo 
Janu

akis jaunai merginai. Bučiavo 
jį, meilavo, dabartės kokis jos 
likimas 
tinystę, kadangi tokias ligas yri 
sunku tikrai išgydyti. Gal j 
manys palikusi sveika, o už ko
kios dešimties ar daugiau meti 
vėl liga gali atsinaujinti. /

Dabar paimsime jaunimą, gau 
mintį nesveikatą bažnyčiose ii 
kitose vietose. Tik reikia žmo 
gui šaltai pamąstyti. Juk į baž 

visokiu. Danį

D-rai GILL & BURGESS
422 So. State, Street, Chicago, Illinois

/ PRIEŠ SIEGEL COOPER

laigi matyt, kad grovas no 
zumovskis kaip ir A. černiče- 
vas nebuvo Katarinos meilužis

Praslinko penki metai po ves
tuvių Petro III ir Katarinos 
Ciesorienė Elzbieta labai susi

nus kausinėti, prispirdamas 
prie tikro išpažinimo. Galų ga
le ji pasakė, kad jos mylimas ją 

ai apie porą 
Paklausė, ar

lėtų palaikyti Lietuvą su kito
mis tautomis ant lygio laipsnio 
bei nuimtu sunku junga nuo

kad tik daugiau jaunuolių pri
traukus prie mokslo. Pažvelgę 
į laikraštį, nežiūrint jo principų, 
užtinkame straipsnių, raginan
čių prie mokslo.

Ištikrųjų, lai puikus dalykas 
bei vietoje
aiškiai matome, jogei be mokslo 
vyrų mes negalime tinkamai 
veikti. Rupi mums lietuvos ne- 
prigulmybė, rupi pagerinimas 
ateities ir rupi, kad pagerinus 
kaip nors baisų lietuvių skurdą.

Pirm negu pradėti šie darbai, 
reikalinga gerai prisirengti. 
Kad pradėjus galėtume užbaigti.

šiandie mes neturime užtek-

veikti, kad pagelbėjus tiems,1 joms, 
kurie nori šviesos. Ištikrųjų! pradžia 
mes jaustumės žengią pirmyn 
jei mes 
domos į mokinius
viltis patobulinimui ateities pri
klauso nuo mokinių. Iš moki
nių tarpo mes laukiame vadovų 
bei šviesos ir tiesos skelbėjų. 
Ir iš mokinių tesulauksime!

sunku yra, uždirbant du dolerių 
į dieną. Daugelis musų mano, 
kad moksleiviai maža veikia 
šiandie, tai nieko neveiks ir at
eityj-

tokiu butlu jis keliaudavo apie 
40 varstų kasdien. Štai ką rašo 
Katarina apie jį:

“Dvidešimtis metų vėliau aš 
užklausiau jo, kodėl jis gyveno 
Razove vienas, kuomet jo namai

“Naujųjų Lietuvą”
Kiekvieno tikro darbo žmonių draugo pareiga— 

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

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

“Naujosios Lietuvos” kaina Amerikoje: 
Metams 9 rubliai; pusei metų 4l/2 rub.

UŽNUODYTAS KRAUJAS IR
SKUROS LIGOS

vėliausia imporluolų vokiška įčir- 
ProL Ehrlich’o “914”, NEO-SAL- 

606” arba SĄ.LVARSAN, del 
SKI'BOS LIGŲ VYRAMS iv 
geriausias stebėtinas gydy-

(Išmoti ne spėk 
šiaušia supranta 
laikė mokslinčių 
suprantama l 
nas gydymas

susilaikyt nesi 
nes man nei karta ne v
i galvon atėję: bet ii:

nežinau. 
Kitas ne

duoda teisingos praeities istori
jos. Bei galima pamatyti senus 

Prie lovos galo pri- 
tį kryželį ir jį bu 

geras 
skaičius tapo apdovanotas ligo
mis nuo šventųjų kryželių. Bet 
jam 
Įsižeis

Kimbančius ligos plėtojas 
ič;u mažiems micro-organiz 

bakterijoms. Rakte 
mažiausi gyvūnėliai 
bai mažutės, be prie 
.'galima matyli. Bau

cizio. Pavojinga.
Ligonbutyj randasi daugybe 

ligonių, — senų daugiausia 
Pilkiausi, kaip tu gavai 
Nekurie

gailestingus misi 
dsikreipimus j vi 

suomęiuy Bet mes ne 
anie lai, kas čia butu

šalinti. ’Paėmęs adatą, įdūrė į 
lupą, išleido kelis lašus kraujo. 
Kraujas neatrodo naturališku. 
Tuojaus tam tikrais dažais nu
dažė Pradėjo žiūrėti per mik
roskopą (stiklus, padidančius 
(ūksiantį kartu). Čionai pasi
rodė, kas per liga. (lydytojas

Praeitą pėtnyčia “Jaun. Sk.’* 
liko praleistas eilių “Mintimis*’ 
autoriaus slapyvardis. Tų eilių, 
autorius yra Tulelis.

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

Tel. Canal 3877

kurie trokšta mok- 
Bandasi 

abių mokinių, iš ku- 
įlėtuine sulaukti prakilnių 

vyrų, jei mes lik duotume pro
gos užtektinai laiko mokytis.

(liūdime 
skundimus

Deja, yra ir, taip sakant 
prigu Įmingu moksleivių,
laisvės niekas nevaržo. Be 
lai jie turi irties savo spėkomis 
Jie turi užsidirbti sali pragyve
nimą. Lokiu budu jiems nelie 
ka laiko ką nors veikti.

Boikotų dalykus taip sutvar 
kyli, kad moksleiviai galėtų pa 

energiją mokslui 
Tuosyk susilauktume iš jų ge

mano'sūnūs. Didysis Kunigaik 
štiš myli jį labiau negu 
iis v ra mums ištikimas.

menesių ai
nepatėmi jot
skaudančias lupas. Atsuk
labai skaudi, lik atrodė ly

sus vėliausi 
niein žmon 
chronišku

Del pasekmingb gydymo bite 
turit žinot didumų ir būdų ligo: 
jos būdų ir vietas, 
dom vi^n simptomą 
boiatorijos metodas kaip bandymui 
kraujo, mikroskopiškų ir chemiškų 
kraujo, šlapinimosi, seilių, ir II. ir tanu 
nurodo tikrų priežastį j tisų ligos. Už : 
ir pasitarimų mes neskaitome nieko ir 
nesate niekuo surištas.

Greita pagelba, t ikras Išgydymas, Maža Mokestis 
Ateikite pas mus tuoj jei jus reikalaujat gydymo
si. Atidėliojimas pavojinga. Liga neduoda ramump

Ofiso valandos
9 ryjo iki 4 po piety 
Vakarųis nuo' 6—8. 
Nedelioinis ir šven
tadieniais 10 ryto i- 
ki 2 vai. po < piety.

užtylėti. Gal kunigėl 
tą pavojų, bet jie dar 
žmonių vargus ir nieko nepai
so. Ir gerai tikinčiam žmogui 
reikia būtinai vengti (o, kas ne
galima. Kryžių ir žemės buČia- z
vimas bažnyčiose turėtų Imti už
ginti valdžios. Bet kas, — ne
galima priešinties tokiems žino

kit ri e gamina vergus, 
regu! daro, (kaip jie nori. Gaila, 
kad negalima tarti teisybės žo-

prašius Visogalinčio susimylėji- 
mą. Be prašydamas sau sveika
tos, apkrauja kryželį bakterijų 
krūvomis. Tada sveikam žmo
gui palieka meldiko liga. Ir dar 
gali pusė žmonių užsikrėsti ta 
pačia liga bažnyčioje.

Žemės bučiavimas ir gi daug 
ligų suteikia. Nežiūrint ar tai 
bus šventoj vicąij, ar ūkininko 
paprastuose laukuose. Žemelė 
je visur, kokia jinai nebūtų, 
bakterijų gyvuoja. Be abejo, 
jos ten ir reikalingos, kadangi 
jos tenai yra kaipo žemės pa
geriu tojos. Jeigu tos bakterijos 
įsibriauna žmogaus kunan, jos 

nesmagumų, 
netinka žemdir

biu vimas. Be to, gaunama žar
niniai kirminai (intestinal 
worms) ir kitokie nepageidauja
mi parazitai. Kirminai gali įei
ti i vidurius dar kiaušinėliais v
būdami. O nekurie embrioniš- 
kame laipsnyje besivystydami 
iš kiaušinėlių į didesnį gyvūną 
įsiskverbia tiesiog per odą. 
Lupų oda tokiems gyvūnėliams 
nėra sunku parsikasli.

Didysis Kunigaikš- 
*s su juo kaip nori, 

bet jus neturit tą pačią tiesą. 
Ką jus vaidinate ištikimybe ir 
pasišventimu jl,sų žmones 
vadina meile.

Bet kiek vėliau čemičevai ta
po pakelti urėdan lieutenanto ir 
perkelti Orenburgan.

1719 mi tais ciesorienė Elzbie
ta sumanė atlankyt Troieka vie-

rupino, kad jie 
Bet kaip gi čia pi 
tarina rašo, kad

manęs prisirišę širdimi ir siela 
taigi aš tankiai su jų pagelbi 
gaudavau informacijų apie skir 
tingus dalykus, kurias butų bu 
ve sunku igvti kitokiu budu

(lotinais svečiais 
—Del meilės 
Bet ka tfi tu

apie lai, kaip lą mokslą pasiek
ti; kaip užlaikyti ilgiau mokyk
loje tuos, kurie šiandie jau mo
kinasi. Jau mes turime nema
ža mokinių. Bet išaušo pava
saris ir musą mokiniai apleido 
mokyklas, išvažinėjo aimanuo
dami i dirbtuves. Kiekvienas 

i.

jųjų apleido mokyklos duris su 
nelengva širdimi — “aš nelai
mingas, esu priverstas apleisti 
mok vklą.”

To viso musų laikraščiai ne
pastebi. Neužleidžiamu nei vie
nos šjialtos nors ant paskutinio 
puslapio del labo tų nelaimingų 
mokslui vių 
slo, it žuvis vandens 
tarp musų 
riu

bučiuoti 
Džiovos 
kvepuo- 
la ukan. 

Tau gali lengvai įpusti Savo kva
po į nosį ar burną, tada neuž

muš ų pečių.
Bet būtinai esame verčiami 

ką nors daryti, nes pau tylėti 
nusibodo. Norėdami būti ra
miais bei gerais likomės visai 
nuo žmonijos kultūros atstum
ti. Ir kodui mes atsitikome?

kad neišdrįsome kovoti, 
buvome pavergti; tarp

ir jau
nuolę gali užkrėsti, tai viena iš 
lytiškų ligų, syphelis. Viena 
blausiausių žmonijos ligų. To
kia liga, kada yra trečiame laip
snyje, yra labai pavojinga. Tan
kiai tokios ypatos mano esan
čios tikrai sveikos, — reiškia, 
pasigydžiusios. Taip, paviršiais 
pasigydė. Bet jo visa sistema 
yra kaip ir sunaikinta bakteri
jų (pellucida sprochita). Tos 
bakterijos gyvuoja veik visame 
kūne. Kada ligonis jaučiasi ne
blogai; turi tvirtumą kiek atlai
kyti tą kankinimą. Iš šailes pa
žiurėjus sunku pasakyti apie li
gą. Taigi jau tokią ypa 
bučiavus yra klausimas, 
galėsi pats išlikti sveikas 
bai daug šansų yra u: 
užsikrėsi ta baisiąja lig

Vyrai! Ar jus užteršėt sav 
apie savo sveikatą 
raskite tuoj ir 
kaip tik tikrus 
ĮiashJgiiiJtUs 
tuo vikrumu 
vyru tarpe v

vieną kartą jis man pasak 
Didžiajam Kunigaikščiui 
patinka, kuomet kalbant su ma
nim vadina mane "— jo sužie- 
dotine - o Andriejų černičevą 

jūsų pažadetinis. Po musų 
apsivedimui: A. černičevas pa
siryžo užbėgt tam už akių ir pa
tarė Didžiajam Kunigaikščiui 
vadint mane jo motina matu- 
ška o aš j j vadindavau sunu-

valgydavo karti
mindavęs kartu

įždavo savon reziduncijon

ponia scogiokov įėjus kamnarin 
tarė: “Jos Imperatoriška. Didy
bė yra labai neužganėdinta, kad 
jus neturit vaikų; idant sužino
jus priežastį, Ji pasiųs daktarą 
pas Didįjį Kunigaikštį ir aku- 
šerką pas jumis.“

Karališkame dvare buvo jau
nas ir labai gražus vyras —ka

simus adjutant-generolo Vasili
jų Feodorovičio Sol tyko ve. Jo 
motina Marija Aleksejevna, bu
vo kunigaikščiu te (ialicia. Ser
gejus Soltykovas buvo gudrus 
ir suvedžiojautis, bet ir gražus. 
Katarina sako, kad» Rusijos lin

in' jam lygaus 
etais S. Solty

kovas pradeda meilinties prie 
Katarinos. Tris metais ji rašo: 

Laiki' koncerto S. Soltyko
vas man aiškino priežastį jo 
prielankumo. Aš išpradžių ty
lėjau. Bet kuomet jis vėl pradė
jo apie lą pūtį, aš jo užklausiau, 
ko jis nori nuo manęs? Tuomet 
jis man nupiešė jiaveikslą žavė- 
jančios ir aitrios laimės, kurią 
jis man žadėjo suteikt.

Bet jūsų moteris, kurią jus 
vedėt iš meilės, ką ji pasakys? 

aš užklausiau.

svarbią žinią. As nuėjau su juo 
savo kambarin.“

Čia paduodu jų pasikalbėjimą 
žodis žodžiu:

- Jus kalbate ir mąstote vien 
tik apie A. černičevą.

-Gerai aš tariau nieką šir-
tame

Tie maži gyvūnėliai (bakteri- 
tkreiptume dauginus ’ jos) „skiriasi pagal formą, didu 

Visa musų mą, sudėjimą ir tt. Kožnas ma
sk irtingos rų-

Mph Vuvom nuolati
nėj ir pa>*tkrningoj 
praktikoj gydydami 
vyriokas liga* dau
giau negu 20 mėty.

-------- D-rai GILL & BURGESS -------- --
422 So. State St., Chicago.

Turjntįs mokslo laipsnį ir pavelijimą gydytojai ir chi
rurgai 23 metai nuolatinės ir pasekmingos praktikos užtikri
na jiem geriausią modernišką ir mokslišką gydymą visuose 
atsitikimuose. Mes apžiurim ir gydom jus ypatiškai kiekvie
ną syki, kuomet tik jus ateisite. Mes išgydėme daug silpnų, 
nervuotų ir ligotų vyrų. Ką mes padarome kitiem, mes galim 
padaryt del jus. Jei jus mėginot kilus daktarus ir gyduoles be 

išsigydymo ir esat nusiminę, neapsileisikit; at- 
musų nuomonę ir patarimą. Mes vartojam vi- 
gydymus, kaip gyvulių vandenėtą medegą silp- 
; Bacterins ir rauplinę medegą del aštrių ir 

privatinių ligų.

viena antrą. -Bet bučiuojama 
kryžių bažnyčioje arba namuo
se, žemę, ir kilus taip vadina
mus šventus daiktus. Jauni
mas vėl užsimano lošti žaislę 
šui m y n išk u os e va ka rėl i u o s e
“bučkių žaisle“ (kissing games) 
kokie bučkiai a įneša* blogas pa
sekmes. Užsikrečiama kimban- 

ligomis, kaipo: džiofa, 
la grippe, rauplėmis, škarlatina, 
(vilius; net ir lytiška liga leng

vi sų nėra svarbu 
d bus naudingiau 

pažiurėjus j kimbančių ligų

tujos yra 
Jos yra la 
taisų jų m 
dasi jos tankiausia nešvariose 
vielose. Saulutei gerai užkaiti
nus, (’augybė jų miršta. Bet 
del jų veisnios greitumo, gam-

EBeTIN AS osmotinis 
GYDYMAS 
yra viena seniausių 

ui uirl -ilu gydymui 
jier daug metą. Ji yra taip ne- 

gyvaslis ir mirtis. Musų stėbėti- 
veikia kaip magija atsitikimuose li

gų: Nervų nusilpnėjimo, kraujo ligų, sutraukimų, 
sėklaičių ištjsirno, Hydrocele, žaizdų, vočių, pati
nusias giles, visas šlapinimosi ir prostatiskas ligas, 
pustės, inkstų, kepenų ir pilvo keblumus, gemoro- 
jų, reumatizhią. katarą ir kepenų ligas.

Privačios Ligos 
kraują? Ar ube jojai 

įteiki! pas mus ir at- 
viską. Mes nevartojau) nieko kita, 
vaistus. Arba gal jt.is per nedorus 
klaidus praeityj nuskčiaudėt save 

stiprumu, ir gvvumii, kurie daro jus 
Ar turite bile sutraukimą, aštrią 
gą, nepaprastą vyrui? Jei taip, 
jus i musų ofisą, kail jus galėtut 
irtiną įrengimą, kurį mes turini 

ųsų išgydymo. Nesigėdykite senu budu, 
mažą sumą His galite but išgydytas 

geresne ir tikresne metodą.

oro
ĮTAISYTAS tt fcrmulos- 
recepto; suteikto iSiniutiU' 
gu Egypto zokoninku,

WITHSA

Jaunimas mažai temąsto apie 
bučkius. Nežiūri, kokie rezul
tatai gali i Jei G, o gal daugu
ma ir nežino. Žodis bučkis tik 
rodos juokai ir juokais yra nu
leidžiama. Vienok bakteriolo
gijos mokslui išsivysčius pasiro
dė kas kita. Daugybė įigų 
žmoni jo j išsiplatino ačiū buč
kiams. Bučiavimai yra visokios 
rūšies. Ne tik ypnta bučiuoja

mes užkvieėinm 
pamatyt patįs s 
del greit 
kuomet 
greitesni

papročius 
siriša mn 
čiuoja. Nėra

mylėjau jį labai.”
Katarina rašo toliau:
“Mano tarnai todėl labai 

nerimavo. Vieną dieną, kuomet 
aš buvau maskarade, mano tar-

vuną, jam 
kūnelius, 
kipbančių ligų. Bakterijų di
dis išsigalčjimas ir daugybei 
nuodų išmetimas pergali visa 
kas tik randasi didžiame šutvė 
rime. Tada jau žmogus ma
žiah begali priešinties Rietėti

kinti. Kurios gyvuoja, los yra 
žmogaus priešai.

Jos užpuola žmogų ar gyvu
lį. Gamina sau tinkamus liz
dus jų kūne ir milžinišku greitu 
mus veisiasi. Bakterijos išmeta 
iš savo kimų nuodus, kad apsi
gynus nuo ^uogaus kūne esa
mų nuodų. Mat gamta sutver
dama žmogų, kaipo didelį gy- 

suteikė tam tikrus 
ad atsigynus nuo

roriskas dvaras seke ją — nei 
tik jie važiuodavo nuo vietos iki 
vystai. Katarinai apsistojus Ba- 
žove, Ukrainos getmano, grovo 
Bazaumovskio jaunasis brolis, 
kuris gyveno savo dvare netoli 
Bažovo, atlankydavo ją kasdie
ną. Jaunasis Imperatoriškas 
dvaras j j labai mylėdavo, nes jis

_-j :, yJĮ •' JTjfš.•;><’:■Ų;
,v............... ............
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budu geri našia patarnauti savo 
tėvynei.

Irgi prakalbos
Liepos 2 d. Apveizdos Dievo 

]w ra pi jos salėjo įvyko kunigu 
biznį garsinančios “prakalbos.”

Pats kunigas perstatė kalbėto
ją mums, parapijonams, saky
damas, kad kalbės studentas 
Česnulevičius.

Jaunas vyrukas, matomai da 
turi kiek sąžines, nes nelabai 
gerai jautėsi mulkindamas klau
sytojus. Jis daugiausia pasako
jo apie tai, buk jis kada tai už- 
ėjo socialistiško laikrašlio re
dakcijom ir kad pirm pa maty
sią n t redaktorių, jam reikėjo 
kalbeties su grindų šlavėju. O 
socialistiškų redaktorių naktai- 
zos tokios raudonos ir taip ilgos, 
kad net žeme velkasi.

Pašnekėjęs ne šį nė tą tas vai
kėzas pro verksmus prašė pa- 
rapijohų, kad tie užsirašytų vie
ną kunigų laikraštį, arba įsira
šytų į draugiją, o tuomet jaukė
dami tik $3.00 ir po 25c kas 
mėnuo gaus “šventą” laikraštį 
“visai dovanai.”

Deja, parapijonai jau netaip 
duoda save išnaudot kunigams, 
kaip kad pirmiaus. Ir šito (Jo
naičio veidmainingus žodžius 
kaip šuo ant uodegos nunešė...

A. P.

Didmiesčio barzdaskučiai 
žada kovot su unija.

Slinko laikas. Vokietija ir 
Suv. Valstijos susipyko — pa
sidarė priešai. Kaizerio nuopel
nai ir-gi staigu nupuolė ameri
konų akyse. Esą tai gryniau
sias autokratas, despotas, ku
riam rupi pavergti pasaulį...*

Nuo Chicagos mokyklų tary
bos iš kelių atvejų buvo reika
lauta kad kaizerio vardas butų 
prašalintas iš mokyklos rank- 
vedžių. Bet vis nieko. Gi da
bar naujoji taryba griežtai nu
tarė vyti lauk iš knygų autokra
to ir monarcho garbinimą. Gir
di, monarchas Amerikai negali 
būti pavyzdžiu.

Nutarta išleisti 40,(MX) knygų. 
Toje laidoje kaizerio vardas ne
bebus minimas.

Mažiau triukšmo.
Liepos 4 d. prabėgo gan ra

miai. Niekuomet to nebūdavo. 
Kitais metais atsitikdavo viso
kių nuotikių, o šįmet nieko ypa
tingo. šian-ten buvo daromi 
apvaikščiojimai, bet vis ramiai, 
be kraštutinumų.

Deja, yra ir aukų. Vienas li
ko užmušts, o trįs nušauti.

Apskritai imant, matosi, kad 
žmonėms kas nors daugiau ap
eina, negu tos šventės apvaikš- 
čiojimas.

“Nepirk mėsos”

pavojus. Tokių periodų žmoni
ja jau pergyveno. Viešpatavo 
Aleksandras Didysis, viešpatavo 
Nero, viešpatavo Pilypas ir kiti 
tironai*. Prie tos pačios rųšies 
autokratų gali būti priskaitytas 
ir kaizeris. Prieš jo užmačius 
reikia visokiais budais kovoti.

visados suprasti valdžia.
Gerai dar, kad kiaulei Dievas 

ragų nedavė...

Apiplėšė turtingiausį 
barzdaskutį.

Dan Hines, žinomas kaipo 
“mUionierius barzdaskutis” li
ko apiplėštas. Iš jo atimta $450.

Savo jaunose dienose Hines 
buvo profesioralis biliardistas. 
Paskui užsidėjo didmiestyj barž- 
daskutykią, kurią laike per 30 
metų. Ačiū visokioms speku
liacijoms jis nepaprastai pratur-

Neurogistų suvažiavimas.

lyj įvyks neurogistų susivažiavi
mas. Tai jau šeštas iš eiles. 
Šiame susivažiavime bus svar
stomas militariškas psychosis.

Nauji vaistai gelbsti
Rockefellerio institute liko iš

rasti vaistai prieš pneumonią. 
Sakoma, kad tai geriausias gin
klas kovai su laja liga.

kalbino, bet kunigas tik atsakė 
“gerą dipną” ir pasmuko i š ka
mbario. 1 * ' 1 '■

Labai gaila, kad ne visi dar 
bininkai supranta, kas tai yri

Streikierių Komitetas.

Iš LSS. 4 kp. susirinkimo.
Utarninkc, liepos 2 d. 831 W. L 

33 St., Fellowship House svet., į 
įvyko minėtos kuopos extra su-1 
sirinkimas.

Svarbiausias tikslas to susirin- f 
kimo referendumas Sąjungos j 
namo statymo. I

Kad nepadarius klaidų baisa- 1 
vime, buvo pašvęsta daug laiko į 
apkalbėjimui, kur butų pato- H 
giausia ir daugiausia naudos at- a 
neštų pastatymas Sąjungos na
mo.

Daugiausia kalbėjo dg. Mont
vidas, nes jam yra pažįstamos 
visos rekomenduojamos vietos. 
Jis nurodė, jog vienintele geriau- J 
šių vietų del Sąjungos namo 
yra Chicaga.

Kuomet klausimas buvo per- ] 
balsuotas, pasirodė, jog LSS. 4 E 
kp. vienbalsiai nutarė Sąjungos Į 
namą statyti Chicagoje, paduo- '

People’s Council konferenciją, 11 
kuri įvyks liepos 7 ir 8 dd., Chi- 1 
eagoje. I

Prie kuopos prisirašė 7 nau- h 
ji nariai.

Galima pasidžiaugti, kiekvic- r 
name susirinkime prisirašo daug 
naujų narių, taipgi rimtas daly-r

Laisvas.

Taupykite Pinigus

Numažintos Kainos
—— ....... . ... ............... ........Ant........... ............................ —
Įvairių Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų ir čeveryku *

Pardavimas už Numažintas Kainas
Tęsis Tik Vieną Savaitę, Pradedant

Liepos-July 7 d. iki Liepos 14 dienai ;
Kai-kurios Musų Kainos: t

Nežiūrint to, kad didelė di
džiuma barzdaskutyklų savinin
kų sutiko išpildyti savo darbi
ninkų reikalavimus, lėčiau atsi
rado ir tokių, kurie užreiškė, jo- 
gei nieku budu jie nenusileis 
unijai. Girdi, jie kovosią iki ga
lo. Jeigu bus nukaląs, jie ne
sidrovėsią pakviesti policiją.

Nesikalba.
D r. William L. Neubert ir jo 

pati nepratarė bėgiu poros mė
nesių nei žodžio vienas kitam.

Jiedu apsivedė pereitą metą. 
Abu vokiečiai. Jinai karšta kai
zerio garbintoja, o jis - Ame
rikos. Del to dalyko jiedu su
sipyko.

Daktaras sako, kad dabartės 
nieko daugiau neliko daryti, 
kaip tik paimti perskyras.

Vienas mėsininkas iškabino 
sekamą iškabą:

“Nepirk mėsos!”
Žinoma, labai patriotiška. 

Tai .ekonomija! Del tautos la
bo jis išsižada ir savo gerbūvio.

Nežinia, kokią iškabą besu- 
gatvotų tas gudruolis, jei žmo
nės imtų ir ištikrųjų atsisakytų 
pirkti iš jo mėsos.

Automobilių kolizijos
Užvakar susimušė labai daug 

automobilių. Du užmušta ant 
vietos. Nemažai yra sužeistų.

mentus žada atidaryti tam tik
rą ligoninę, kur bus gydomi 
sergantis pneumonia su pagel-

TOWN OF LAKE.

Ir prie LSS. 234 kp. prisirašė 
8 na riai.

Atmintis.
Kažin kokiais faktais kun. La-

Nes tik šią savaitę prie minė
tos kuopos prisirašė 39 nauji 
nariai.

pagelba vietinės LSS. 234 kuo
pos buvo surengęs prakalbas 
Blinstrupo svetainėje. Žmonių 
susirinko nedaug, bet visi ra
miai klausėsi draugų A. Vasi
liausko i r Kl. Jurgelionio pra-

—o—■

Persmarki
William C. Martin, 206 East 

44 St., nusiskundė teisėjui Foell, 
kad jo pati, Honora L. Martin, 
esanti persmarki. Girdi, kas 
pakliūdavo į jos rankas, tą ji 
sviesdavo j jį. Jinai už važi uo- 
<|pvo jam ir su čeveryku, ir su 
stikline vandens, ir torielka. 
Priegtam ji ravėdavo jam ir 
plaukus.

Teisėjas išklausęs lementaciją, 
suteikė perskyras.

Kuris jųdviejų?
Teisėjas Landis turės nusprę

sti, kas parašė muziką (kūnai
“Yotir Elag and My Flag.”

Poni De Pue Bryson sako, 
kad tai jos darbas, nežiūrint to, 
jog ta daina likę išleista su 
Frederick L. Ryderio parašu.

Byla jau prasidėjo senai, bet
gi ji taip paini, kad nieku budu 
jos negalima išrišti.

Katastrofa
Užvakar, 4 v. p. p. ant 31 ir 

I.owe avė. gatvekaris užvažiavo 
ant automobiliaus. Automobi
lius sulaužytas ir paimtas poli
cijos globom Savininkas sužei
stas ir nugabentas ligonbutin.

Nereikia monarcho.
Prieš karę Vokietijos kaize

ris buvo rtepaprastai populiariš- 
kas amerikonų tarpe. Jis buvo 
skaitomas ką tik ne didvyriu. 
Apie jį net mokyklos rankve- 
djžiuose buvo kalbama visokių 
niekų. Esą tai vienas gabiausių 
Europos žmonių, t

Užmiršo savo vardą
Alfred K. Bfown, Austin ko

mercijos kolegijos prezidentas, 
susirgo nervų liga. Ačiū tam 
jo atmintis pasidarė blanki. Jis 
viską užmiršo. Užmiršo net sa
vo vardą. Pora savailių atgal 
jis apleido savo namus ir neži
nia kur dingo. Jo pati, gimi
nės ir draugai labai susirūpino. 
Jie ėiGe? j ieškoti prapuolusiojo. 
Niekurlmeko. Ant galo, jiems 
pasisekė/shrasti pėdsakus. Pa
sirodė', kad Brown bastosi po 
miestą, nakvoja pigiausiuose 
lieteliuose. Bet iki šiol vis-gi 
nepasisekė jo surasti. Pati sa
ko, kad jis turėsiąs sugrįžti, ka
da jo atmintis pasitaisys.

Atsišaukimas.
Viena moteris parašė į The 

Tribune sekamo turinio laišką:
“Gal Tamstos busite tiek ma-

lonųs, kad patalpinus jūsų laik
raštyj mano atsišaukimą į va
gį, kuris pavogė iš manęs $75. 
Aš esu grindų plovėja ir turiu 
2 vaiku. Namuose šiuo tarpu 
nėra jokio maisto, ir aš neturiu 
nei cento. Pavogti pinigai buvo 
paskolinti, kad atmokėjus li
goninės bilas.

Kas paėmė tuos pinigus, pusę 
jų gali pasilaikyti sau, o kitą 
pusę sugrąžinti man per Tribu
ne. M. B.”

Tironas, Attila, Nero...
Užvakar didelis patriotas

Thrasher laikė nepaprastai pa
triotišką kalbą. Sulig jo išve
dimo, Washingtono ponai esą 
nepakankamai patriotiški. Jie 
tiesiog neatsako užimamai vie
tai. Chicagos -miesto taryba 
taipgi esanti netikusi. Girdi, 
dabar toks momentas kada vi
sokie kivirčai privalo būti už
mirštais. Kiekvieno protas turi

atsižymėjo 16-tos ir 22-ros ro-

Dabar 16-tos rotos nariai 
naikino antrašu knygą ir r

rose Park rotos net į socialistų 
kuopą susirašė. Nėra nieko 
amžino, tai ne amžina, nei vyčių 
armija. Laisvas.

Abudu kalbėtojai kalbėjo ri
mtai, ypač Kl. Jurgelionis gerai 
perstatė ęcikšmę liepos ketvir
tosios.

Buvo dalinami “Laisvės”, 
,‘Naujosios Gadynjs,” “Naujie
nų” ir “Kardo” numeriai.

Kuopon įstojo 'astuoni nauji 
nariai. J. Aceris.

NORTHWEST SIDĖJE.

KUNIGAI PRIEŠ STREI- 
KIERIUS.

Darbininkai nenusileidžia.
Western Shad’s Clothing Co.

Pirmiaus kompanijos

riti komitetui atsilankius į kom
panijos ofisą, bosai prašė, kad 
darbininkai stotų į darbą, o tuo-

darbininku reikalavimai bus iš- L

Darbininkai nenori eiti ant to

ja vienas iš žinomų Chicagos 
darbininkų užtarėjų.

bininkų susirinkimas įvyks su
katoj, 8 v.v., kampas 19-tos ir 
Halsted gat. Visi streikieriai 
privalo susirinkti.

Jau pernai buvo rašyta Nau
jienose apie kunigo Krušo dar- 
bavimasi kapitalistų labui tos 
pačios kmpaUijos darbininkų 
streike. Pereitą nedėldienį lie
tuvių bažnyčioje ant 18-tos gat. 
kunigas laike pamokslo kvietė 
ateit pas jį darbininkus, siūlyda
mas “gerą darbą”.

Vakar, 3 v.n.py, streikierių 
komitetas, nuėjęs į kompanijos 
ofisą, užtiko ten lietuvį kunigą, 
Krušo kamendorių, iš Apveiždo^ 
Dievo parapijos. J?

Pažįstami darbininkai jį už-
- - ' ' < ’ • t

VYRIŠKI MARŠKINIAI
Marškiniai ,kurie pirmiau par

siduodavo po $4.00, šia- JflA 
me pardavime tik už

Marškiniai kurie pirmiau par
aduodavo po $2.00 da- $-f IJA 
bar tiktai po ............... ■

Marškiniai kurie pirmiau par
siduodavo po $1.50 da- $4 ftfl 
bar tiktai po '.............. “ I ••VU

Marškiniai kurie parsiduodavo 
pirmiau po $1.00 dabar 
tiktai po........................... f vv

Vyriškos Kelnės, vilnones ir 
gero darbo, kurios pirmiau par- 
siuduodavo po $4.50, da- $*Q Ė A 
bar parsiduos po .. v«wU

Vyriškos Darbinės Kelnės, spe
cialiai stipriai padarytos, kurios 
pirmiau parsiduodavo $4 OE 

'po $1.75, dabar tik .... ■

VYRIŠKI ir MOTERIŠKI 
ČEVERYKAI

Labai gero išdirbimo vyriški ir 
moteriški čeverykai kurie pir
miau parsiduodavo po $E Ė A 
$7.50, dabar po............... U.UU

Vyriški ir moteriški čeverykai, 
kurie pirmiau parsiduo- $J| uE A 
davo po $5.50, dabar .. H’nUU

Čeverykai taipgi gero išdirbi
mo ir labai tvirti, pirmiau par
siduodavo po $4.50, da- $Q: Ė A 
bar tiktai už ...............

Vaikų čeverykai — labai stip
rus ir puikiai padaryti šiame iš
pardavime parsiduos už labai nu
pigintas kainas.

VYRIŠKOS SKRYBĖLES
Puikaus darbo ir paskiausios 

mados, ta'ip. kad kiekvienas gali 
del savęs pasirinkti: pirmiaus 
parsiduodavo po $3:00. $A O E 
dabar tik po................... EbCiU

Šiaudinės Skrybėlės įvairiausio ” 
ir paSkučiausio ‘išdirbinio, spccia- : 
liai del jaunų vyrų, pirmiau par- 
įduodavo po $2.50 da $4 7R 
bar po ...........................

Antra eile Šiaudinių Skrybėlių, 
taipgi vėliausios mados ir gra- 
žaus darbo, parsiduoda- : 
vo po $1.50 ,dabar po ..------

Speciale kaina ant puikių P 
namas Skrybėlių, kurios pirmiau Ji 
parsiduodavo po $6.00, $ E A 
dabar po....................  ■“•wV ‘1

KAKLARAIŠČIAI (NECKTIES) I

Ant visų gražių-gražiausių kak- į 
laraiščių nužeminam kainas šia- I 
me išpardavime sekamai:

Kaklaraiščiai kurie pirmiaus JI 
parsiduodavo po“ $1.00, da- TFEf* '1 

jbar parsiduos po.......... I J
' Kaklaraiščiai, kurie parsiduo-:| 
davo pirmiau po 75c, CAp j 
bar 'parsiduos po .... ’OUv ai

Kaklaraiščiai, puikaus išdirbi I 
ino ir ypatingai prithikyti vasa d 
ros laikui jauniems vaikinams, j 
parsiduodavo po-50c, da- QEj« 
bar tiktai po .................. wwG

Moterų šilkines Veistes-bliuzės, 
labai puikios ir vėliausio išdirbi- 
mo, kurios pirmiau parsiduodavo 
po $6.00, dabar parsi- $ Jį E A 
duos tiktai po .............. J

Moterų Batestinės Veislės, ku-/ 
rios pirma parsiduo- $4 A A 
davo po $1.50, dabar po ■ d

Moteriškos Dresės, puikių au
dinių ii* labai gero darbo mote- ; 
riškos dresės, kurios pirmiau . 
parsiduodavo po $5.00, 7C
dabar parsiduos po ... .”W« l-w

Moterų Direses, parinkto leng
vo ir stipraus audeklo dclz vasa- ■ 
ros, pirmiau parsiduodavo po 
$2.50, dabar gi, pilname $A AA 
pasirinkime tiktai po <-»UU

H .00
R -

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

pavienios, senos ar jaunos.
Mes skoliname, del Stockyardiį 

šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio klerkams tt.

Paskola ant 
minutes.

Paskola ant 
landas.

Mes taipgi 
ant pianų 
arklių, ve*.***»v> 
šių ir bile kitų užtikrinimų. Mes 
nepaisome ką jus turite arba ką 
iųs uždedate, mes norim darodyt 
jums kad musų mokestis mažiau
sia mieste. Tas yra delko jus tu? 
rite veikli su mumis. Mes kvier 
čiame jus pasiteirauti musų už
manymu patirti, kad mes patvir
tiname musų pranešimus.

LOCAL LOAN 1 

COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

Kampan 47-tos gtv.y 2-ras augštaM 
Telephone Drover 2116.

algos padaroma į 5 

rakandų — į 2 va-

suteikiame paskolą 
sankrovos įrengimu,

Apart visų viršminėtų daiktų šiame pardavime . 
bus nužemintos kainos ir ant tų daiktų, kurių čia 
nėra pažymėta, todėl pasinaudokite visi.

A. Pielis & Co
1745 So. Halsted Si. CHICAGO

- paminėjimas Amerikos ne- 
prigulmybės ir kartu, kad už- 

• Į protestuoti susirinkusiems prieš 
šios šalies ponų sauvališką pa
sielgimą kas link priverstino ka
reiviavimo etc.

Žmonių susirinko pilnutėlėr 
I P. Pakšto svetainė. Daugybės 
turėjo stovėti per visą laiką: ne
buvo liuosų vietų.

Kalbėtojais buvo A. Žymontas 
ir Dubickas.

Prakalbos atsibuvo A. G. W. 
of A. salėje. Kalbėtojais buvo 
Dr. Montvidas ir A. Vasiliaus
kas. Dr. Montvidas kalbėjo a- 
pie reikšmę liepos 4-tos ir apie 
Amerikos neprigulmybcs dekla
raciją. Kalbėtojas aiškiai per
statė, kokią svarbą turi tie po
nia tin iai įstatymai del šios ša-

Žymontas, paminėdamas pra
džią duotos neprigulmybcs, 
kuri tapo apskelbta liepos 4 d. 
1776 m., dare sulyginimus 
šių. 1917 m., kuomet šios šalies 
turtuoliai sumynė ir liuosybės

Nauji draugai, kurie dar tik

Naujienose, kada ir kur bus 
kuopos susirinkimas, ten ir jus

J. Aceris.

Turgaus Žinios
CHICAGO, Liepos 5, 1917.

Žemiau paduodamos produktams 
kainos dera tik uzdamu produktams 
perkant; iš sankrovą perkant šeimy- 
ninkės moka brangiau:

Valgomieji produktai.
.... 36%
32—35%
27—28
21— 23
34—35%
22— 31

yra dabar, toli gražu nėra pagal

Dr. Montvidas kalbėjo dviem at
vejais. Antru kalbėjo apie rei
kalingumą tvertis į darbininkiš
kas organizacijas. Klausytojai 
buvo pilnai užganėdinti ir daug 
ką gero įsidėmėjo.

A. Vasiliauskas kalbėjo apie

Buvo laukiama P. Grigaičio, 
bet ant nelaimės jis pavėlavo, 
kadangi Meldažio salėje prakal
bos traukėsi iki 10 valandai, ir 
per tai į antras jau negalėjo

šų $5.00.
Taipgi keletas naujų narių 

prisirašė.
prisirašė prie LSS. 8Urnos kuo
pos. - . Koresp.

CICERO, ILL.

Prisirašė 21 narys į LSS. 138 
kuopą.

Liepos 4*d. LSS. VIII Rajonas 
su vietos LSS. 138 ir JLS. Ly* 
pos 2 >kp.sūrengė prakalbas.

Kaip žinia, prakalbų tikslas

į kongresą, kvietė susirinku
siuosius pasirašinėti, kaipo pro. 
testuojančius prieš karr ir Wil- 
sius pasirašinėti, kaipo pro
testuojančius prieš karą ir Wil- 
sono sauvališkunią. Taipgi

jungos 138 kuopą ir stoti kovon 
prieš kapitalistus.

Dubickas nurodinėjo, kaip 
Amerikoje įvyko ta permaina, 
kaip greit tie turčiai sumindžio
jo laisvę, kaip jie perdirbo iš lai
svos į vergingą šalį Ameriką.

Dubickas skaitė ir keletą iš-

merikos turčių k lesa ir jų tar
nai kongresmanai ir preziden
tas Wilsonas yra didžiausi ša
lies išdavikai, jos liuosybės mi- 
ndžiotojai ir dagi darbininkų pa
vergėjai.

Prakalbose buvo daug šv. An
tano parapijonų ir 14 kuopos 
vyčių, bet, matyt, ir jems praka
lbos patiko.

Baigus kalbėtojams prie vie
tines LSS. 138 kuopos prisirašė 
ir pilnai Užsimokėjo 21 narys. 
Kėli išpildė aplikacijas.

Prašymo peticijas į kongresą 
susirinkusieji išpidje visas, kai
po protestą, kurios pasiųsta į 

’ Washingtoną.

Sviestas, Creamery, extra 
Prastesnis, sulig rųšies ..

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

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

Suris Amer., sulig rųšies 22%—-23% 
šveicariškas .............

Paukščiai: Gyvi
Kalakutai ............ 1

30—34
Mušti

22
19 

15—16 
12—15

Veršiena, sulig svarumu .. 15—19% 
Prasčiausia

Jautiena 
Ribs . . 
Ldins . 
Rounds 
Chuck S’

Antįs .. 
žąsįs ..

.. 16—18
.. 12—14

No. 1 
.. .20

No. 2
12—12%

No. 3

Plates ...............13% .13 .10
Bulvės, jaunosios, bušelis 2.00—2.25 
Daržovės: —

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

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

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

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

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

. 1.75—2.00
. . 1.50—2.50 
... 75—1.00 
. 1.50—1.50

.. .50—1.00 

.. 1.25—2.00

.75—1.00
1.00—1.25

Didelis Išpardavimas
Šiuomi užkviečiu gerbiamąją lie

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

Taipgi egzemi- 
' riuojam akis
Kas turit silpnas akijį ar trumpą Re
gėjimą, arba galvos skaudėjimą, ne
laukite ilgai, bei ateikite pas mane. 
AŠ duosiu jums rodą ir pririnksiu 
akinius. Už savo darbą gvarantrra- 
ju arba sugrąžinu pinigus.

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

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

BURKEMRBER SCHOOL 
612 W. Madison SL. Chicago, Ilk.

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRfcDALŲ 

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

Mes turime didžiausius ir Retinusius kftpi- 
mo-designing ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksime praktišką patyrimą kuomet jus 
kysitčs.

Elektra varomos mašinos musų siuvimo’oiky- 
riuose.

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

Patrenos daromos pagal Jūsų mierą —• tfil« 
etailės arba dydžio, iš bile madd, knygos. v 

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Į*erdžtinis 

118 N. La Salle gatvė, Kambarys 416-411.
prieš City Hali

.......... . ................. A.l4i m .1.

Vyriškų DrapanųBargenai 
'Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

Natlji, 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.

1415 S. Halsted St, Chicago, HL

»t

6.00—8.00
3.50— 4.00 
2.75—3.75
1.50— 1.75
.... 12.00 
.... 12.00 
.... 11.00

PIRK SAU visas Plumbavojimui reik-1 
menls tiesiai už ‘’wholesale" kainas. | 
Mes parduosime visiems.

Levinthal Plumbing Supply Cc.,
1637 W. Division St., Chicago, 

Corner Marshfield Ave. 
Kalbama Ji^uviikai.

Dr. A. R. Blumenthal

Javai
Kviečiai 2.00—*2.08; komai 1.82; 

rugiai 2.40; miežiai 1.20—1.45; avi
žos 73.

Motiejukų 
16.00—17.50; 
—17.00.

šienaH
10.50—20.50; dobilų.

paprasto rųšies, 10.00

Gyvulių rinka
CHICAGO, Liepos 5, atgabenta: 

galvijų 9,000; veršių 1,000; kiaulių — 
23,000; avių 15,000; Paduodamos kai
nos:
Galvijai: jaučiai, sulig gerumu nuo 

9.70—13.85; karvės ^9.00—10.50 
veršiai 9.25-—11.25.

Kiaulės sulig svarumu, nuo 14.50— 
$16.00; paršai 12.00—14.00.

Avįs nuo 8.00—14.00; ėrai $16—-16.50

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis egzaminuoja dykai;

Gyvenimas yra 
\ tuščias, kuomet

pranyksta regėji-* 
mas. 
Mes vartojam pa-

mometer. Y 
doma fltkrei- 

• * p’iama į vaikus.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va- < 
karo; nedaliomis nuo 10 iki 11 
dieną.
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47 St

gerintą Ophthal-. 
momeler. Ypati-

ii



ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
J IEŠKO KAMBARIŲ

m.

AMATŲ MOKYKLOS

Spring Valley,
RANDAI Kewanee, Ill.:

St.
Pana, UL: W

St

PARDAVIMUI

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ

ĮIEŠKO darbo
PROGRESY-

avė.

REIKIA DARBININKŲ
st.
st.

M.
Si.

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

Chicago
A.

I, A B Al PIGIAI ,
M.

O.

NEW YORK VALSTIJOJ

P.

S.
St.
Si.

MARYLAND VALSTIJOJ
Side,

Baltimore,-

Str. IOWA VALSTIJOJ:O-
str. B.

St.

OREGON VALSTIJOJ:

Portland, Ore.: Omara News Co.RAKANDAI
NEBRASKA VALSTIJOJ

OHIO VALSTIJOJ:
Chicago, Ill.

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ I

VI.

NAUJIENŲ AGENTŪROSst.

REIKALAUJA DARBININKŲ.

CHICAGO, ILL.

MICHIGAN VALSTIJOJ

St.
St.NAMALŽEMĖ

str.PARDUOSIU arba mainysiu lotus

5 prie kaurų audimo
3 prie Gordon lyderio

Baltimore,
Baltimore,

šaukti šiuo adresu
4358 So. Wood St

AUG-
DIR-

VALDYBA 1917m. 
pirmininkč,
So. Emerald Ave. 
nut. raštininke, 
8363 Ker foot Ave.

8 prie geležinkelio bėgių taisymo 
50 ntolderių

J į i ■ r ;wg

REIKALINGA tvirta jauna mote- 
> už gaspadinę ir prie auginimo

nupirksite tiktai su keliomis dešim
timis dolerių. Atsišaukite šiuo adre
su :
723 14th sir.

Mason Davis & Co.
7710 So. Chicago ave.

Cedar Rapids, Iowa.: F. T. Martini,
1209 S. 3rd Wd 

Sioux City, la.: Jos. M. Budrakas,
2510-Correctionville R<

RE IK Al .AU J AM E da rb i n i nkų
prie varstoto ir surankiotoji], patyru

TURIU PARDAVIMUI mažus ra
kandus — po vieną arba visus kar
iu. Atsišaukite greitai.

A. Dobkevič, 
3113 So. Halsted st., Chicago, Ill.

pk’itčs šiuo adresu: P. Bajorinienė, 
2478 Blue Island Ave., Chicago, Ill

Pasiskubin- 
J. Grig., 
Chicago,

na puikiai. Pardavimo priežastis—

Cleveland, Ohio.: F. Januška,
1411 B. 59 SL

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

mane. Aš padabosiu. Mano adresas:

PARDUODU pigiai 2-jų krėslų 
Barber Shop; gerai išdirbtas biznis; 
lietuviais, rusais ir žydais apgyven
ta vieta; čia galima išbaigti gerai nio-

RElKALAl 'JAM E moterų prie 
tvarkymo skudurų ir vyniojimo vil
nų. Gera mokestis ir pastovus’ dar
bas. H. Ldeb.
1250 W. 151h St., XChicago, 111.

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

So. Omaha, Nebr.: A. Zalpis.

IŠMAINAU gerą medinį namą ant 
bųčernės arba saliuno. 
kite. Atsišaukite į 
4515 So. Union Ave.,

k ii greitai šiuo adresu: Wm. Giraitis
1980 Canalport Ave., Chicago, III.

2065 W. Coulter SI., kam- 
? Ave., Chicago, Ill.

REIKALAUJU gero barberio. Pa
stovus darbas. Arba jeigu kas nori 
pirkti, parduosiu labai pigiai.

J. Jankus, /

Mrs. Zofija Pikčiun'iene,
4552 So. Western ave., 1-nias augštas 

Chicago, Ill.

PARDUODU gerus rakandus ma
žai šeimynai arba merginoms dviem 
kambariam^ Atsišakikite į M. Až, 
1643 Lincoln St. 2-ras augštas už
pakalyj. Chicago, Ill.

angliškai biskį ir gero charakterio, 
'tini išvažiuoti j pietines 
Atsišaukite laišku

rusų apgyvonioj vietoj. Laisnis tiktai 
$600 j melus ir jau išpirktas. S:lv. 
išvažiuoja ant savo farmos, lodė] kas 
greitai pirks, parduosiu labai pigiai. 
Atsišaukite laišku į ‘,N.” ofisą num.

ATIDUODAMA raiidon puikus 
kambarys ir puikioj vietoj su visais 
pirmos klesos įtaisymais.

J.. SINKUS, < 
3151 S. Hasted St., Chicago, Ill.

PAJIEŠKAU DARBO į keptuvę už 
Prašau atsi- 

K. R. 
Chicago, Ill.

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

PARDUODU’ pigiai gerą jauną, 
didelės veislės, šunį, 7 menesių am
žiaus Pamatykite pas savininką. 
416 E. 50. Place. Tel. Drexel 3370

PARDUODU visai ingiai smulkių 
prekių štojiuką, taipgi ir kriaučiš- 
kus įrankius, lietuvių apgyventoje 
vietoje, prie dideles gatvės, arti di
džiausio Mc(’ormhk fabriko. Randa

REIKALINGAS barlenderis kal
bantis lietuviškai ir lenkiškai. Gal 
atsišaukti ir nemokantis to darbo.

REIKALAUJAME jau i torių į Re
liance Building. Pamalvkile — 

Mr. ROSCOE,

Saginaw, Mich.: S. JoŠkeviče, 
2707 Washington Av*

INDIANA VALSTIJOJ:

Laiškai iš Lietuvos. Pranešimai

Masinis mitingas ir prakalbos į- 
v\k.s nedėlioj, liepos 8 d. 2 vai. p. p. 
Cubs Base Bali Parke, Addison ir 
N. ('lark gatv. Už demokratiją ir 
taiką kalbės Morris Hikpiil iš New 
York, Wm. 1*2 Mason, Steymour 
Stedman ir kiti. Inžanga 25c. Kvie
čia visus atsilankyti. K o m i t e t as

Indiana Harbor, Ind. L.S.S. 217-ta 
kp. rengia milžiniškas prakalbas ne
dėlioj, liepos 8 d. 2:30 v. po pietų. 
Ivanovo sVet., 2101, 137 ir Deodar 
gatv. Kalbės Naujienų redaktorius 
P .Grigaitis.

Atsilankykite visi be skirtumo, ir 
išgirskite daug ko įdomaus ir pa
mokinančio. Kviečia K o m i t e t a s

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasiskelbimafns kainos:- 

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

•L

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

3149 8. Morgan St. kertė 32

ILLINOIS VALSTIJOJ
ma morer 
bams dir 
darbui, r

JŲ SKYRIUJE reikalauja- 
ų ir merginų įvairiems dar- 
Įįtnvėse, skalbyklose, namų

ant namo arba lotų. Lotai randasi 
Gary, Indiana. Noriu mainyti su 
turinčiu lotus arba namą Chicagbj.

Antanas Jani
4335 So. Mozart Str

R. 35 Bbx 90
Juozas Žilius, durininkas,

614 Market St

r 809 Park M*
Racine, Wis.: Tony Vegcla, 

237 Lafayette av*
Racine, Wis.: John Marais.

Cicero, Ill. J. Matulis, 1314 S. 51st Ct 1005 Gideon (X

|< •; W. f

Vietos Immigrants Protective 
League gavo krūvą laiškų iš Eu
ropos Chicaguj gyvenantiems 
lietuviams adresuotų. žemiau 
paduodame hj laiškų sąrašą.

Kam tie laiškai priklauso, at- 
siimkite Immigrants Protective 
League biure, 1140Vi S. Michi
gan Ave., 3čios lubos. Biuros at
daras kasdien nuo 9 ryto iki 5 
vak. Nedeliomis nuo 10—12 
ryto ir seredomis dar nuo 7 iki 
9 vai. vakaro.
Aindy Bulis 2834 W 36 PI
Albovicz Ignas Rev. 32 & Auburn pi 
Bacewicz Konstanty 1708 S. Jeffer

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

Chacago Banka 
Bakewitz Anton 4455 Wood St 
Bakutis Jurgis 2334 Oakley ave 
Balzeries Julijannos 3304 S Morgan s 
Balczinas Paul 5542 Shields Ave 
Baniene Mariana 4633 S Marshfield a 
Bemistus J 2049 W 17th St 
Berge lis Dominik 917 W 33 St 
Buczas Peter 918 W 33 St 
Butatos Julian 1208 Chicago Ave 
Bufku Josef 3428 Auburn Ave 
Butojto S 2342 S Leavitt st 
Calis Ceorietus 2425 W 45 Place 
Cherris Konstantin 670 W 18 St 
Chinco Charles 2620 Parnell ave. 
('arabo Williams 1210 Hasting str 
Czepanis Peter ? Hermitage Ave 
Dereskewicz Alex 721 Atla St 
Detkus Mike 1122 S Halsted St 
Einik Stella 636 W 18 St 
Elens August 1154 W----- ?
Freginas Jacob 2334 Oakley ave 
Gajaanski Kazimie 1825 W 45 St 
Gordon F 1416 S. Trumbull Ave 
Grobei Anton 117 E 104 St 
Iwanauskis Jonas 3252 S Morgan St 
Iwanatiskis Joseph 3142 S Auburn a 
Iwanauskis Vincent^1254 S Morgan s 
Jokantas Juszafas 3738 S Kedzie av 
Jalczewska Paulina 1956 Canalport a 
Jermalaricia Antanas 63 Maple str 
Jeruscvicz Kazimieras 711 W 19 pl 
Joszszos Frank 2334 S Oakley ave 
Jounailis John 3512 Union Ave 
Jurkus John 4611 Marshfield ave 
Jurokas Franciszkus 917 W 33 St 
Kulnis Kaziemir 2219 W 23 Pl 
Kulnis Petras 2334 S Oak lev Ave 
Kaminschas Stefan 1537 S. Paulina s 
Kaslauskis Joseph 32.>7 luneraid Av 
Kazmauskis Toni 215 17 Hermitage

Kenusaitis K 813 32 Place 
Kibort Eransiska 16 SI A Ashland a 
Koszulanis Stanislaw 112 Marshfield 
Kozlowski S 4632 S Ashland Ave 
Kragiuski K 150 S Wood St 
Kriwaneja Antoni 1614 W 20 St 
Krotkus Jonas 2151 S Oakley 
Kroyer Robert 1830 N Sawaer Ave 
Kreyer Alexander 32 19 Pierce Ave 
Kupetis Kaziemir 1156 Wood St 
Kuras Wladislav 2903 W 25 Place 
Kuzma Jurgis 15 19 S Wood St 
Leuckiis Adam ? Paulina St 
Lenckiis Jonas ? Paulina St 
Lukošius Stanislaw 45 19 S Hermi

tage ave 
Malwitz Veronika 1110 S Wood St 
MasinJcvicz Stanislav 1253 Holt St 
Mazajtits Josef 655 W 17 St 
Masrliunos \nna 2335 W 23 St 
Masfliunos .Mike 2055 W 25 St 
Xlasdiunos Jonas 3214 S Morgan St 
Masytsk H 1959 Canalport Ave 
Matkeviczius Pijuszas 3252 S Halsted 
Merkin Joseph 203 S Hermitate ave 
Mieccvice Vincent 4602 Todd Ave 

East Chicago, Ind. 
Mikelailis John- 1628 S Wood Str 
Micleliunas Kazimiras 3327 Morgan s 
Miknevicz Vincas, Jonas 3355 W 38 S 
Mikuliczas Mikolas 3252 S Halsted St 
Miserkis Jonas 4609 5th ave 
Modura Kataryna 1623 S Lelman a ? 
Mozeikis Deonizos 4632 S Ashdland a 
Namorie Zygmunt 3819 Ledzie ave 
Nausakailis Antanas 1721 S Halsted s 
Noreika Adelberg 5220 Bunker St 
Norkas Juszapas 2031 hapal forte- 

nen (Canalport ave ?)
Olhikas Anton 1 109 S 79 Ave ? 
Paluski Toni 3252 S Halsted St 
Petkus Mary 655 W 14 str 
Petrajtis Anton 927 W 20 St 
Petraitis Johann 927 W 20 St 
Pelrolevitz H 2529 W 22 Place 
Petraitis Anton 927 W 20 St 
Petrowski John is Bx 455 Melrose Pk 
Petrowski Mathias 1370 Halsted St 
Praspolevska Alexanra 2318 S Le- 

avyth St 
Pioraitis Monika 3252 S Halsted St 
Pundinas Kazimiras 4510 S Paulinas 
Rupsis Albert 3314 S Morgan St 
Putris Kasper 2013 Canalport Ave 
Raczunas Roza 1534 Haddon ave 
Rusas Karulis 830 W 33 Place 
R.vasiewicz Leonardy 2010 W 21 St 
Saromski Marlin 83— 1.3th St

North Chicago 
Schaultz Georg I 157 S Union Ave 
Sekcrica Juszepas 3312 S. Halsted St 
Šerpyčius Jonas 12115 S Halsted St 
Siekis Anton 4614 5th Ave ? 
Skirko Petras 3252 S Halsted St 
Smit K Andru 3405 Halsted St 
Smith Peter 102 W Ohio St 
Stankūnas Silwrster 4489 Ciridan s ? 
Stulpia France 1417 Wells St 
Sziedas Jonas 4554 S Rockwell St 
Tamyevski Bonifae 3144 Auburn av 
Urbonas Josaphas 102 Mill St 
Vaitukaitis 5001 Marshfield Ave 
Vaitkus Joseph 840 W 33 St 
Wanzowski Donat 5125 31 St Cicero? 
Wiczius Jonas 718 W 18 St 
Wilkis Anton 917 W 33 St 
Zemeitis Elysabefa 112 E 109 ?
Zenberis Jonas 4502 S Paulina St 
Zilvitaitė Stanislova 2338 S Leavith s 
žilvitis John 3819 S Kedzie ave 
Zmielski Waclav 1027 Hermitage Av 
Zuisis Petras 3349 Auburn Ave 
Zwipas Kazimis 2335 W 23 St 
Zymantis John 112 W 31 St 
Zymontaiczia Bronislava 4605 S

Paulina St

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Valką 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piri 
tr nuo'8 iki 8:30 vak. Nedėlio- 
rnis vakarais ofisas uždarytai. 

Telephone Yards 687.

Kas pametėte pinigus su už
rašoma knygute Naujienų ben
drovės piknike, liepos 1 d. Che- 
rnausko darže — malonėkite at
sišauki prie K. Jamon to Naujie
nų ofise.

Ten pat atsišaukite^ kas pa
miršote vasarinį ploščių.

Lietuvių Moterų Progresyviško 
Susivienijimo 9/25, 29 ir 43-eia 
kuopos rengia draugišką išvažia
vimą į Jefferson miškus nede- 
lioj, liepos 8 d. 9 vai. ryte. Bus 
prakalbos, deklamacijos, žais
mės ir kit. Taipgi bus kartu ir 
nesenai susitverusios vaikų dra- 
ugjėlės išvažiavimas į tą patį mi
šką. Kviečiame gerbiamą lietu
vių visuomenę skaitlingai daly
vauti šiame išvažiavime, kur vi
si praleis linksmai laiką tyrame 
ore ir išgirs įvairų programą.

Kviečia Komitetas.

L.S.S. 22-ros k p. susirinkimas į- 
vvks subatoj, liepos 7 d. 7:30 v. vak. 
Meldažio svetainėj, 2242 W. 23rd PI. 
Visi nariai ir pasižadėjusieji prisira
šyti laike liepos 4 d. prakalbų mel
džiami būtinai atsilankyti, nes yra 
daug svarbių organizacijos ir vi
suomenės reikalų. V a I d y h a.

Palaimintos Lietuvos Draugystes 
pusmetinis susirinkimas įvyks ne- 
dėlioj, liepos 8 d., 2-rą vai. po piet, 
1843 So. Halsted St., kampas 19-tos. 
Visi draugai būtinai susirinkite į čia 
nurodytą vietą, nes senos svetainės 
savininkas atsakė. K o m i t e I a s.

L.D.L.I). 19-ta kp. susirinkimas į- 
v.\ ks nedėlioj liepos 8 d., I :30 vai. 
po pietų Mark White Square Club 
Room svel., ant viršaus. M. 3'.

Cicero, III. L.S.S. 138 kp. susirin
kimas įv\ks suhaloje, liepos 7 d. 
7:31) vai. vak. Tamuliuno ir Giidga- 
lio svet., 1 I 17 — 19 ave. Visi nariai 
ir tie draugai, kur pasižadėjo! Įsto
ti kuopon liepos I d. Imtinai mel
džiami atvykti. V a I d y b a.

Lietuvių Rubsiuvių Unijos Skyrius 
269 laik\s reguliarį susirinkimą 
šiandien. 7:30 vai. vakare, 1579 Mil
waukee Ave. Visi nariai yra kvie
čiami a t slankyk V a 1 d y b a.

Lietuvių Janitorių Pašalpinio Kliu- 
bo susirinkimas įvyks nedėlioj, lie
pos 8 d. Kedzie Hall., Colorado ir 
Kedzie ave. Draugai, malonėkite vi
si susirinkti. V a 1 d y b a.

Praėjusio Naujienų pikniko ren
gimo komisija malonėkite susirinkti 
į Naujienų ofisą subatoj, lii'pos 7 d. 
2 vai. po pielų. K. J a m o n I a s.

»
Dr-stės “Lietuvos Vėliava Ameri

koj No. I” pusmetinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, liepos 8 d. 12 vai. die
ną. Davis Square Parkt*. Visus kvie 
čia atsilankyti K o m i I c t a s.

L.S.J.L. 1-os k p. išvažiavimas į Fox 
Lake Camp įvyks Iiepos-.lulv 22 d. 
Draugai, kurie norėtumėt važiuot, 
malonėkite palikti savo antrašą ii' 
50c “Naujienų” ofise.

J. K auti n a s, rast.

Soc. Rus. Išeivių Org. Konferenci
jos susirinkimas įvyks nedėlioj, lie
pos 8 d. 10 vai. ryto, 1379 Blue Is
land aye. Nariai, kurie turite kon
ferencijos pinigų, grąžinkite .šiame 
susirinkime. Ateikite visi, nes yra 
daug svarbių reikalų. M. S. sekr.

Valparaiso Ind. L.S.S. 120 kuopa 
nutarė surengti šeimynišką pikniką 
nedėlioti, liepos 8 d.. Maloniai kvie
čia atsilankyti visus draugus, senus 
valparaisiečius ir pažįstamus iš Chi- 
cagos ir apielinkių. Visi susirinkite 
L. L. Draugijos Knygyne, 751 Cyrus 
St.. 2 vai. po pietų.

Chicagiečiai, norintįs dalyvauti 
vaiparaisiečių išvažiavime, kreipki
tės prie K. Augustinavieiaus “Nau
jienose. M. K e u I ė n a s, rašt.

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

Naujienas kasdien skaito 
tukstančiar žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie įieš
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 
reikalauia 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, pačiu, arba te
lefonu: Canal 1506. •

Pajieškau Alekso Slaseril savo se
nojo bartender io. Aš noriu, kad 
Tamsta sugrįžtumei prie manęs. Ta- 
mista pats ar kas kitas jį žinąs lai 
atsišaukia kuogreičiausiai.
Jonas Smith, Tefft, Indiana.

Phone 506-M-l-Kouts, Ind.

Gyvenantis Montreal (Canadojc) 
Vincentas ir Domininkas Miliai te
gul atsišaukia žemiau padėtu adre
su. Turiu i juos svarbų laišką nuo 
jų giminačio studento A. Matuko.

J. J. Jurgaitis,
2334 So. Oakley Ave., Chicago, Ill.

Pajieškau savo pusbrolio Juoza
po Meilinavičiaus, Mcdeliškių kaimo, 
Šilalių parapijos, Raseinių pavieto, 
Kauno gub., Girdėjau, kad pastaruo
ju laiku gyvena Chicago Ill. Jis pats 
ar kas jį žino, malonėkite atsišaukti.

M A. Stanslovas,

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

MALLEABLE CO., 
HAMMOND. IND.

REIKALAUJAME 6 PARDAVĖJŲ. 
Mokame augščiausią komišiną. Turi
me geriausias pardavojimo propo
zicijas Chicagoje.

Klauskite p-no Zewert, 
Room 725, 111 W. Washington st. 

, Chicago, III.
»■!!■ ............... mil................................... ... ................................................. Ill .... .......................... IMIH

REIKALAUJAME merginų dirbti 
prie elektra siuvamų mašinų, siuvi
mui senų maišų. Patyrimo nerei
kalinga.

Western Bag and Burla]) Co. 
25 and Wallace St, Chicago.

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

2 prie automobilių taisymo
1 mūrininko
20 prie karų taisymo

4 blokininkų
2 mašinistų
2 prie saldainių dirbimo

.3 dažų dirbtuvėj.
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matininkų kitokiems darbams.
IŠVAŽIAVIMUI IS CHICAGOS rei

kalinga daugelio darbininkų prie į- 
vairių-įvairiausių darbu į fabrikus 
ir dirbtuves. Taipjau vikio darbams.

VAIKŲ SKYRIUJE reikalaujama 
daugybės vaikų visokio amžiaus, bet 
ne jaunesnių kaip 14 metų, dirbti 
lengvesnių darbų dirbtuvėse, ofisuo
se, pasiuntinėjimui, mokinties ivai- 
rii] a

M

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA veduši pofa, kuri 

norėtų gyventi prie, limenęs ir nau- 
doties mano rakandais ir prižiurėti 
mano 10 pietų vaiką; as einu dirbti; 
;su našlė. 'Mėltlžiu atsišaukti šiuo

Pajieškau mebliuoto kambario ar 
kambarių del poros be vaikų. Gei
stina, kad galima butų patiems pa
sigaminti valgius. Apie Halsted st., 
tarpe 17 ir 38 str. Pranešti
K. K. 3001 S, Halsted st, Chicago

PAJ1EŠKAU bardo prie gerų žmo
nių netoli Halsted ir 18-tos gatvių. 
Geistina su valgiu. Todėl kas turi
te tokią vietą malonėkite pranešti.

Jonas Stakutis
1614 Newberry Ave.____ •Chicago.

PARSIDUODA 4 didelių kambarių 
namas ir dar galima ant viršaus in- 
taisyti pagyvenimą — už porą šim
tų. Tai atneš 16 procentą. Reikia 
įnešt nuo $300 ir augščiau, paskui 
ant menesio $20 arba $25. Kaina 
$1675. Priežastis — savininkas gy
vena Chieagoj; namas yra Gary, Ind. 
Labai puiki vieta, ant 2544 Harrison 
st. Tas namas yra vertas $2,000. 
Atsišaukite tuoj.

G co. Virbalai t is, 
4514 Richmond st., Chicago, Hl.

Gl'RA PROGA norintiems gerą gy
venimą turetir Parduodama karčema 
geriausioj vietoj; apgyventa per 15 
melų lietuvių, lenkų ir visokių tau
tų. Biznis išdirbtas geriausiai per 
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 turėti gerą pasisekimą, at
sišaukite greitu laiku.

John Wot įkaitis, 
1835 North Ave., Chicago

TURIU paaukaut $165 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpytas $10. Komodos, bra- 
sines lovos, paveikslai, firankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $225 vietrola ir rekordai — 
už $50.

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kedzie ave.,
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Jauna pora priversta paaukauti 
savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kių divonų, davenport, taipgi $525 
pianu su 25 m. gvarancija už $115 ir 
$225 Vietrola su brangiais rekordais 
už $60.00. šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenat. Viskas vartota vos 
9 savaites. Persiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite, tuojaus. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kedzie Ave., arti 22- 
ros gtv., Chicago, Ill.

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

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

PARDUODU arba išmainau mūri
nį namą; mainau ant mažesnio na
mo, automobiliaus, loto arba ant ko
kio nebūk biznio. Namas Norih- 

<Wcst dalyj, gražioj vietoj, arti dvie
jų karų linijų. Raudos neša $44 į mė
nesį. Klauskite savininko: V. Ascila, 
1617 N. Robey SL, Chicago, Ill.
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MOKYKIS SIUT MOTERISKUS 
RUBUS

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

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

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS.

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

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

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

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

P. Galskis Finansų raštininkas,
ir Business Agentas,
Ofisas 1579 Milwaukee Avenue.

Iždinikas — G. Katilius,
1685 Milwaukee Ave.

Susirinkimai atsibuna l;mą pelny
čiu kiekvieno menesio unijos salėje. 
1579 Milwaukee Ave., 7:30 vai. vak. 
3-čią subatą kiekvieno menesio,' Ra- 
shinskio salėje, 18th St., netoli Hal-

DRAUGYSTĖS “PALAIMINTOS 
LIETUVOS” VALDYBA 1917m.

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

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

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

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

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

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
J. Gumuliauskas, pirmininkasr 

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

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

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

27 E 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.

ČHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1917 METAMS.

Pins Dubickas, pirmininkas, 
2129 W. 21st 

Jonas Degutis, nutarimų sekr., 
2228 Coblenz __

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

Kazimieras Cepukas, iždininkas, 
1648 Division Str. 

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

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

S.L.A. 212 KUOPOS VALDYBA 
KENOSHA. WTS.

H. Labanauskas, pirmininkas.
819 Fdward St.

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

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

Kaz. Braževičius, fin. raštininkas
402 Lincoln St.

Kaz. Braževičius, iždininkas.
402 Lincoln St.

Juozas Kasputis, Organizatorius, 
653 Garden St.

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

Bielskis, iždo globėjas 
566 Grand ave 

Zelcckas, iždo globėjas, 
462 Jenne St. 

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. Palt, S.L.A. 212 kp daktaras, 

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

Kaz. Braževičius, pirmininkas, 
402 Lincoln Si. 

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

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

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

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

t 173 Milwaukee ave.
VI. Kačiučiavičįa, iždo globėjas, 

14 Congress St.
Jonas Kasiulis, maršalka 

653 Garden St.
Feliksas Dapkus, maršalka, 

917 Jenne 
Ant. Babelis, teisėjas, 

313 Quince 
Juoz. Jurevičius, vėlaunešis, 

152 Main

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

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

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

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

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

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS 
MYLĖTOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ 

ADMINISTRACIJA 1917 m. 
KENSINGTON, ILL.

Vladislovas Markauskis, prez.,
355 E. Kensington Ave. 

Juozapas Shimkus, vičt-prezidenlas,
- 10707 Wabash Ave.

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

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

Antanas Enzbigelis, kasierius,
352 E. 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: 30 metų amžiaus senumo 
$1,00; nuo 30 iki 35 metų — $2.00; 
nuo 35 iki 40 metų — $4.00. Tas į- 
stojimas tiktai bėgiu 1917 metų.

LIETUVI
VISKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.
A. Misčikaiticnė, organizatorė, 

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

3443 So. Union Ave.
Pabcrelylė, finansų raštininkė, 

1315 Girard “
Girdvainicnė, iždininkė,

3255 So. Halsted
Dundulienė, kasos globėja, 

1915 So. Halsted
Kubutienė, kasos globėja.

L. M. APŠVIETOS DRAUGIJOS
Imos KUOPOS

Misčikaiticnė,
3500

Radzevičiūtė,
Ulkiutė, finansų raštininkė, 

2137 W. 21 Place.
Šatkauskienė, iždininkė,

3423 So. Halsted St.
Dobrovolskienė ir t
Pabarškienė, — kasos globėjos.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGYSTĖS 
VALDYBA, SHEBOYGAN, WIS.
J. Rimkus, pirmininkas,

1133 Indiana Ave.
Manelis, pirmininko pagelb., 

1533 S. lOth 
Dambrauskas, protokolų rašt.

1227 S. 8th 
Mikelailis, finansų rašt.,

1128 N. 8111 
Makarevičia, kasos globėjas, 

1723 S. 9lh 
Rutkauskas, kasos globėjas

1013 Clara Ave.
A. Salsius, maršalka,

R. 3, Box 180 Sheboygan, Wis. 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesį 

1-mą pėtnyčią.
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PALAIMINTOS LIETUVOS 
VALDYBA 1917 m.

Liubinas, pirmininkas, 
2129 W. 21

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

Tamkevičia, nutar. raštininkas, 
1948 String St 

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

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

GVARDIJOS L. K. MINDAUGIO N1 
VALDYBA 1917 m.

Antanas Raminis, pirmininkas,
2010 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. 
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LIETUVIŲ JANITORIŲ PAŠELPL 
NIO KLIUBO VALDYBA:

N. A. Vilimaitis, pirnhninkas,
3154 Daugins Blvd.

A. Karoblis, užrašų raštininkas,
807 S. Spaulding Ave. 

Wm. Manillas, fin. raštininką,
802 Independence Blvd.

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

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

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

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

8127 S. Normal Ave. 
Brighton Park:

Mr. Smith, 3813 S. Kedzie Ave., 
J. Minkevičia, 3848 S. Albany Ave. 
žurauękas, 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
des.
Skyrius: S. Misiūnas,

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

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

4601 Hermitage ave., Chicago. 

St Charles, HE: W. Grabauskas, 
19 W. 2nd SL 

Melrose Park, Ill.: Chas Kochones.
2005 W. Lake St 

Springfield, Ill.: K. Lagunas,
1716 Matheny Ave. 

DeKalb, IB.: Mike Taruti,
1148 Market SL 

Divernoon, HL: W. A. Žilinskas,
Box 219.

Rockdale, HL: via Joliet, D. Luk&a^ 
140 Moen Ave. 

Westville, 111.: St Mazremas,
Barber Shop, State SL 

Waukegan, Hl. J. Miloszevlče,
801 — 8th SL

So. Chicago, HL: Max Feldman,
8904 S. Houston Ave* 

Rockford, 111.: St. Petrauskas ir 
Račkeviče, 1012 S. Main SL 

W. Pullman, IB.: W. Pilypas,
720 W. 120 SL 

Harvey, Ill.: Z. Putramentas,
15725 Finch Av*.

Chicago Heights. Ill.: M. Remeika, 
1413 Portland Ave.

HL: A. Jukubauskas* 
516 Cleveland “

K. Valančiurfbs, 
* 506 E. 7

W. Petraitis,
210 Wash

Livingston, Ill.: K. E. Bertulis^ 
E. St. Louis, HL: žičkus,

459 Collinsville Ave. 
Springfield, Ill.: K. Stočkus,

1530 Sangamon Av* 
E. St. Louis, 1H.: K. Žukauski,

123 St. Clair Av*

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

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

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

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

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

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

Montello, Mass.: P. Sliga,
5 Arthur SL

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

Paterson, N. J.: A. Alkind, 
273 River SL

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

Newark, NJ.: P. Lukšis,
314 Walnut SL

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

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

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

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

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

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

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

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

Md.: J. AĮeknevicz,
650 W. Lombard SI* 

Md.: J. Filipovicz,
437 S. Pact 91 

Md.: F. J. Lažauskas,
637 Lombard St

Bridgeville, P#.: T. Gelchis, 
P O Box 491i 

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

Liberty Ave and Grant SL 
Kulpmont, Pa.: Jos. Buraqskaa, 
Pittsburgh, Pa., F. Krasowski, 

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

J 2204 Forbes SL 
Pittsburgh, Pa.: F. Tevlovich,

2228 Tustin Si* 
Duquesne, Pa.: K. Lideka,

306 Hamilton avB* 
Scranton, Pa.: J. Teleysh,

1726-28 Jackson SL

,5013 Tad ave.
Indiana Harbor, Ind.: Bol. Bolotov.

3814 Deodor SL
Gary, Ind.: V. VaiČilaitis,

Box 122 Tolleston Stati**
Clinton, Ind.: Jonas Mažuolis,

P. O. Box 59L
Gary, Ind.: D. Bassin,

1214 Broadway.
WISCONSIN VALSTIJOJ:

Wis.: K. Paukštis,




