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Tananevičiaus bylos pabaiga

Rezignavęs Užbaigiamieji argumentai
(Žiūrėk vakar, nr.)

Rusai paėmė Kaluszą

NEGAVO STREIKLAU

STREIKAS LAIMĖTA

MEXIKA GRĄŽINS AME 
RIKOS “SLACKERIUS.”

tos ii 
susiri

PRAŠO PRIDeT 
$100,000,090.

Gal įvyks ne anksčiau kaip 
apie pabaigą sekamos sa
vaites.

daug Kart 
Kad rusai 
pripažį
BERLI

1000 darbininkų apsupo, su 
ėmė ir Vėža laukan* Di 
žmonės užmušta.

Pripažino darbininku unija

- Dayton •/
ompanija 

vos susiorga- 
atvekariu darbi-

Liosų traukimas parenka- 
majai kariuomenės tarnybai 
šią savaitę dar neįvyks. Už-

ocialistas kongresmanas 
Londonas įneša Kongre

sai! rezoliuciją.

vyriausias pac- 
išsiutinėjo 
ims spau- 
reikalu, o

60,000 SUKILĖLIŲ 
PEKINGE.

PHOEl^IXr Ariz., liepos 
:. — Miestelyj Bisbee vieš- 

' ja. Kadan- 
yklų * darbinin-

ANGLIJA NUSILEIDŽIA 
Sutinka kalbėties su Rusija 

kad peržiurėjus karės tik

LIOSŲ TRAUKIMAS 
UŽSIVELKA.

ibiejų pusių 
perklausi nėjiniai ir 

užbaigiamieji a d v o k a -

WASHINGTON, liepos 12 
— Laivyno sekretorius Da
niels k r e i pės i k on gresa n 
prašymu, kad paskirtų dar 
100 milionų dolerių laivynui, 
ypatingai pastatymui dides
nio skaičiaus torpedininkų 
ir submarinų medžiotojų.

Po nauja sutartim dar 
pasirašyta.

PILIEČIAI” DEPORTUO 
JAM W. W”

streikavusieji 3 savaites lai
ko šios kompanijos darbini
nkai.

Kompanija galop sutiko 
išpildyti darbininkų reikala
vimas: pakėlė kiekvienam 
po vieną dolerį į savaitę ir 
įvedė visus pagerinimus, ko
kių tik reikalavo darbinin-

DUOSIĄ PLIENO KIEK 
TIK REIKĖS

komitetas iš darbininkų tar 
po, kuris eis prie kompani 
jos valdytojų, kur visi pasi
rašys po nacija sutartim.

Streikierių Komitetas

WASHINGTON, liepos 12 
—-Karės sekretorius Baker 
užreiškė, kad Amerikos plie
no industrijos atstovai, su 
kuriais turėta pasikalbėji
mų, pasižadą parūpinti val
džiai visa, ką tik ta indust
rija gali pagaminti karės 
reikalams, ir be didelių pel
nų. Kaina turėsianti but 
nustatyta sulig tuo, kiek at
sieina kurių-nors padarų pa
gaminimas.

SUSTREIKAVO 590 DAR 
biniNkų.

Pasak telegramų is Beni
no, tarppartinė reichstage 
komisija pabaigus savo sva
rstymus teksto bendros tai- 
k c > s k laušimu r e z o 1 i u c i j o s 
kuri bus Įnešta reichstagan 

Karališkoji taryba.

DAYTON, (
Street Railway 
bandė išardyti 
nizavusia
ninku uniją. Pradžioj komp. 
buvo sutikus pasirašyti 
po unijos kontraktu, bet atė
jus sutartai dienai ji griež
tai atsisakė nuo to. Tuomet

kų reikalavimą — kadangi 
niekur nesurądo streiklau-

vaitės pabaigos. Mat nespė
jama dar sutvarkyti spren
džiamųjų komitetų, t. v. ex
emption boards, nei sutvar- 
JfąĮtgy,--—
sutvarkyti liosų traukimai

velande; St. Louis Labor, St. 
Louise; The Social Revolu
tion, St. Louise; Appeal to 
Reason, Girard, Kansas; 
The Rebel, Raffettsville, Te
xas; The People’s Press, Phi 
ladelphia; The Masses, New 
York; The International So
cialist Review, Chicago. kė $33.000 receive ris pardavė už 

$30.000.
:—Ar jus manote, kad tai tei

singa mokėti už banko įtaisus 
(fixtures) depozitorių pinigais? 
— klausia prokuroras.

-—Aš nežinau, —- atsako Tana
nevičius.

—Ar jus manote, kad teisinga 
statyties bankui namą depozito
rių pinigais?

Kartu su Hollwegu gal išeis 
ir visas kabinetas

Vokiečiai daro smarkius 
užpuolimus.

PARYŽIUS, liepos 12.— 
Vokiečiai padarė keletą sma
rkių užpučlimų abipusiai 
Meuse, bet neturėjo pasise
kimų. Jų užpuolimai tapo 
atmušti kaip čia, taip lygi
nai Champagnej ir Aisne

liepė nebepriiminėti depozitų? 
Bet tas dar nepateisina jo< Jis 
turėjo netik sustoti priiminėk 
depozitus, bet ir visai uždaryti 
banką, k a du jis patyrė, kad ban
kas nėra gerame stovyje. Bet 
jis to nepadarė. Jis nesustojo

$15,000 namą užpakalyj banko 
ir paskui inkorporavo kaipo 
“Tananevicz Publishing House” 
su $75.000 kapitalu. Ne gana 
to, jis įrašė į knygas pilną ver-

Wcstern Shades Clothing 
Co. išpildė darbininkų rei
kalavimus.

■—Ar jus manote, kad teisin
ga mokėti algas darbininkams ir 
kitas išlaidas depozitorių pini-

SPAUSTUVNINKŲ LAI- , 
MĖJIMAS.

UNIONTOWN, Pa.—Vie
tos laikraščių darbininkų li
nija privertė rytinių ir po
pietinių laikraščių savinin
kus pasirašyti po nauja uni
jos sutarčia. Tuo samdyto
jai buvo priversti įvesti tū
lų pagerinimų spaustuvėse.

OGDEN, Utah. — Nese
nai čia tapo suorganizuota 
plumberių unija. Šiomis die
nomis unijos valdyba krei
pėsi į samdytojus reikalavi
mu pasirašyti po naujos uni
jos sutarčia, vadinasi, pripa
žinti uniją. Samdytojai, 
matoma, negavo streiklau
žių. Ir sutiko su darbininkų 

< reikalavimais?

simas, Kac
...t,A Lsak iu-S,

Tananevičiaus advokatas pa 
šaukti k e Te t ą žmonių 
daugiausia vyriausių laivų kom 
pa ui jų 
nęvičiaus reputaciją

c mą

i už veltui skelbimu 
>rių susirinkimų. Ta- 
ekojame adv. K. Gu- 

streikie-

į BONNER SPRINGS, 
JCans. — Kiek laiko atgal 
^vietinė cemento kompanija 
'prašalino keliatą neištikimų 
darbininkų, įtariamų “dar
bininkų kurstyme.” Už pa
varytus tečiaus užsistojo li
kusieji jų draugai. Ir metė 
darbą. Kompanija susirū
pino: ko gera darbininkai 
gali' sutvert ir uniją. Tuoj 
paskelbė, kad ji sutinkanti 

i priimti pavarytuosius darbi
ninkus atgal. Tuo ir užsi
baigė streikas.

Tčvvnč” (exch)
307 \V30th st
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patauja, a^archij 
gi variokas; ” 
kai nenusileidžia, tai su jais, 
kaip su “maištininkais,” pą- 
sigaunama išbandytų jau ne
syk priemonių. Įsisteigus 
Citizens Protective League, 
susidedanti iš kasyklų virši
ninkų ir šiaip visokių stam
biųjų ir menkesniųjų biznie
rių, apsiėmė suvaldyti “mai
štininkus.? Apsiginklavę, 
tie “piliečiai” visa armija ap
stojo streikierius susirinku
sius skaičiuje 1000 žmonių 
base-ball darže, taip kad jie 
niekur negalėtų išbėgti. Po 
Jo pradėjo juos gaudyti ir 
gabenti į traukini, kuriuo 
gabenami? galvijai, kad de
portavus įš streiko apimtų 
vietų.

Muštynėse tarp streikie
rių ir užpuolikų tapo užmuš
ta vienas streikierius ir vie
nas “deputy” šerifas — sar
gybinis.

ŠIUO UZSl 
liudytojų 
p ra sidė j 
tų argumentai.

Pirmiausia kalba prokuroro 
pagelbininkas. Jis nurodo į ma
žą Tananevičiaus turtą ir liūdną 
padėjimą jo depozitorių.

Išviso, Tananevičiaus obliga
cijos siekia arti miliono dolerių, 
vien ta lipamosios ir “čekių” są
skaitos siekia $600,000, kuomet 
receiveris tikisi išrinkti iš Tana
nevičiaus turto vos $94.000, taip 
kad depozitoriai negaus 
nuo dolerio. Bankas 
2.000 ta upinio sąskaitų. 
Tananevičiaus 
kurios siekia 
gai 
via m s 
Išviso 
$2,000

neviciaus žinios
Baltutis
patįs išsiėmę pinigus ir dar pa
ėmę pinigų savo draugauta* 
Tananevičius tame esąs nekaL

AMSTERDAM, liepos 12. 
— Kadangi reichstago di
džiuma atsisakė balsuoti už 
naujus karės kreditus, jeigu 
valdžia nepasisakys, kokia 
jos ištikrųjų politika taikos 
ir reformų klausimu, tai lau- 

•> '

kiama, kad kartu su valsty
bės kancleriu Hollwegu rezi
gnuos ir visa ministerija.

Berlino Vossische Zeitung

Chicago ir apielinkėj* 
Šiandie dalinai apsiniaukę 
šilčiau.

Saulė teka 4:35, leidžia

Beceiveris perdaug pigiai ap- 
kainavęs nuosavybes. Jau tai 
buvę prirodyta liudytojų. Ni^S 
kas nebūtų skolinęs ant banko 
namo $20,009, ypač kuomet

cntų, liudyt apie Tana- 
teisingu- 

si atsako vienu žodžiu 
“gera” ir eina sau. Liudijo apie 
Tananevičiaus reputaciją ir vie
nas lietuvis Edvardas Bakševi- 
čia. Prokuroras jų nė neklau
sinėjo.

Be to liudijo tris žmonės apie 
vertybes Tananevičiaus nuosa- v
vybių Riversidėj, jo gėlyną ii 
kitas nuosavybes.

ris šaukia įpėdini karališ
kon tarybon, kad nuspren
dus, kaip toli karūna, taigi 
ciesoriaus namai, ir valdžia 
gali nusileisti reichstago rei
kalavimams.

| gus prieš įstatymus. Daugiau 
dar, Tananevičius žinojo, kad jo 
bankas nėra gerame stovyje net 
1912 metais. Tada jau truko 
banke $52,000, ir kad padengus 
nedatekliu Tananevičius ant tos 
sumos išdavė bankui notą.

Kad parodžius knygose geefc

mo 
n i gus 
budavojiniui namo ir algc

Su šiuo klausimu proku 
užbaigė savo perklausinėjimą, 
Gynimo advokatas užduoda dar 
keletą klausimu, 
kinania, 1 
ko nežino 
nežino nė 
nigų priimtų po 
čia u s 
mena

sumos. Taip jis 
su namu ant Emerald 
irį jis pardavęs už 
pasikakindamas vien 

($6,000 pirmųjų ir 
ntrųjų). Vieną to-

.M.

vienytas Valstijas ameriko
nus, kurie perėjo rubežių, 
idant išvengus kareiviavimo, 
bus pasirašytas Mexikos ir 
Suv. Am. Valstijų valdžioms. 
Tai buvo apskelbta šiandie.

pkainavo net $25.0001 
t tų lotų butų aukso ka

syklos, ir tai tie lotai nebūty 
tiek verti”, pasakė advokatas,, 

Jei bankas buvo gerame sto

vo dykai.
Bankui smunkant žemyn, Ta

nanevičius pakėlė vertę nuosa
vybių. Taip, 48 lotai Morgan 
Parke, už kuriuos buvo mokėta 
$3,375, knygose apkainuoti 
$4600. Du lotu Cicero, už ka
riuos mokėta $2,100, Tananewi- 
čius

—Nežinau.
Kaip jus galite likėties at- 

kėti depozitoriams, jei jų pi- 
s u va r to j ate į re n gi m u i, 

mis?
roras

WlmaT~bėtgi lahštKpnesta- 
rauja vieni kitiems.

Berlino Tageblatt, pavyz
džiui. tvirtina, kad kancle
rius visai nerezignuojąs ir 
kad jo pozicija dar labiau 
esanti sustiprinta kaizerio 
išreikštu užsitikėjimu.

Rezoliucija taikos 
klausimu.

Vienas lietuvis, nekilnojamos 
nuosavybės agentas, liudijo apie 
vertybę visų Tananevičiaus nuo
savybių. Jam prokuroras pa
siūlė pirkti lotus, kuriuos jis 
apkainavo $1800 už $300, .t y. 
už tiek kiek receiveris parduo
da, bet atsisakė.

/ Pasirodė dar kad Tananevi
čius keliais atvejais pirko na
mus ir paskui pardavė kitiems 
visai nereikalaudamas jokio 
{mokėjimo ir paimdamas morgi- 
čių ant visos 
padaręs 
avė., k 
$11,000, 
morgičiais 
$5,000 — 
kių namų, kurių morgičiai šie

Socialistas kongresmanas 
Meyer Londonas įnešė kon
gresai! rezoliuciją, kuria jis 
reikalauja, kad butų tuojau 
padaryta tyrinėjimas pačto 
departamento, kuo remda
masis jis sulaikė paskutinė
mis savaitėmis tiek daug so
cialistų ir kitų radikalių lai
kraščių.

Rezoliucijoj reikalauja
ma, kad Kongresui butų pa
duotas sąrašas visų sulaiky
tųjų

gerame 
l, nes 

e priimi
nėti depozitų, kad neprasižen-

nigų, tokia esme Tananeii* 
cinus advokato kalbos. Itat^

LONDONAS, liepos 13— 
Lordas Robert Cecil, bloka

dos ministeris ir užsienio 
dalykų pasekretoris, užreiš- 

• kė atstovų bute, kad Angli
jos valdžia pranešus Rusijos 
Laikinajai Valdžiai, jogei ji 

(fitnų regain rperžiūrėjimo 
talkininkų $arėsr tikslų. Tuo 
reikalu Anglijos valdžia jau 
daranti pasitarimų su kito- 

‘ mis talkininku valdžiomis.

kad kanclerius rezignuojąs 
dėlto, kad gavęs iš centro 
arba klerikalų partijos laiš
ką su užreiškimu, kad jeigu 
jis pasiliksiąs ir toliau kanc
leriam, tai busią sunku prie 
taikos prieiti. Kaizeris bet
gi dar nenusprendęs, ar jo 
rezignaciją priimti, ar ne.

AdfeM:

NAiJJIEMOS, 1840 SOOTH HALSTEO STREET
CHICAGO, 

TELEPHONE CANAL ISOS

3. — Rusų oficialės žinios 
įako, kad rusai paėmę Ka- 
uszą, vyriausią priešų sto
vyklą Galft’ijoj. Suimta 

nelaisvių.
tumia vokiečius, 

ta tai ir Berlinas. 
NAS, liepos 13. — 
rusams pavyko pa- 
priekin iki Lomni- 
— skelbia oficialia

pranešimas.-
Apie Rygą, Smorgonę ir 

Baranovičus eina 
artilerijų kova.

mokėjimus. Jis tik nerašė de
pozitų Į knygas. Jis mat tik ti
kėjosi. kad viskas taip" praeis ir 
jis vėl vaiws biznį, kaip seniau 
kad varė. Jis skolino pinigus 
kur lik galėjo, parduodamas 
morgičius. Ant banko namo 
nekurios firmos atsisakė skobą
jį L..JAiaxiJxxxl—tį—««■*****i Ii it  
jbkios abejonėj negali būti —* 
tokia esmė prokučoro pagelbi- 
ninko kalbos.

Jam pabaigus kalbėti, po 
Irumpos pertraukos, laiko pa
teisinamąją kalbą Tananevi
čiaus advokatas Kwasigroch* 
Jo kalba nėra taip išmarginta 
skaitlinėmis, kaip prokurorei- 
kalba. Jis kalba tik aplamai;

Tananevičius nekaltas, nes 
jis neperžengęs įstatymų. Jis 
paliepęs nebepriiminėti depozi
tų rugs. 30 d. ir nedaryti jokių 
išmokėjimų. Jeigu buvo depo
zitai priimti ir įrašyti į knyg^ 
jeigu buvo padaryti išmokėji
mai, tai buvę padaryta be Tana-

padaręs 
Kadzievskiu, kurie

NAUJIENOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Enter«4 m Second Clase Matter March 7, 1914, af' the Post Office at Chicago, HL, under the Act ^f March 1, 1171*

TIENTSIN, Liepos 12. — 
Kynijos sostinė Peking už
kariauta sukilusia respubli
kos šalininkų armija, kurios 
skaičius siekia 60,000 tūks
tančių.

Cheng-Chefi-Fang ir Lei- 
Cheu-Chun, monarchijos fi
nansų ir karės ministerial, 
pasislėpė, bet tapo surasti ir 
suareštuoti.

Feng Lis Ko, Mandžuri- 
jos generolas, kuris paspėjo 
pasprukti iš Pekingo, tapo 
sugautas stotyje Tientsin ir 
paimtas sukilėlių nelaisvėn.

Slibininius monarchijos 
flagus sukilėliai sunaikino. 
Daužė be pasigailėjimo vi
sas monarchiškos valdžios 
įstaigas.

litinės* ir konstitucinės ’ re
formos, kurių reichstagas 
reikalauja, esančios tokio 
pobūdžio, kad jos paliečia ne 
tik ii pati, bet ir jo įpėdinį.

$25,000, už kiek parduodu! jį 
receive n s.

Jam rupi, kad turtas nebūtų 
taip pigiai pardavinėjamas to
dėl. kad visu labiausiai nukeli* v
tęsiąs nuo to Jonas M. Tanane- 
vičius, nes jis liksiąs be turto 
(mat, jeigu butų parduodamai 
pilna kaina, tai butų atmokėta 
ir depozi t oria m s ir dar liktų? 
kiek bankieriui), o jo šeimiaa 
liksianti be duonos kąsnio.

Arms and Ammunition Co, 
Streikuoja vyrai, reikalau
dami, kad kompanija neim
tų prie sunkių darbų už ma 
žą mokestį moteris darbini 
nkes.

id Lananevicius me- 
ipie lugales popieras 
ardų depozitų, nė pi- 

rūgs. 30. Te
ta na nevičius gerai alsi 
apie pasiūlymą pa 
akrų Riversidėj k t 
ai. Dienrašti “Ka C-

)dęs ir pradėję
(prokuratūros klau 
sumažinus išlaidas 

j nujulci-i i i ixi LrLnijjuij-iui.

AčiiĮ ' energingam laiky
muisi/streiko “Victor” de
partamento darbininkų, pa
gerinimus gavo visų depar- 
tameitų tos firmos darbini
nkai. i

Šiuoni streikierių komi- 
tetas, vardu visų streikavu
sių dubininkų, išreiškia ši
rdinga savo padėką Naujie
nų Re [akcijai už talpinimą 
musų įtreiko bėgio aprašy
mo, ii 
streik 
ipgi < 
giui tž suteiktus 
riamsgerus patarimus.

utis streikierių susi
ns įvyks subatoj, lie- 
d., 4 vai. p.p., papras- 
ietoje — kampas 19- 
Halsted gat. šiame 
ikime bus išrinktas

Ta n a ne vičius žino j o 
d., kad jo bankas nėra 
stovyje (was insolver

laikraščių ir priduotos 
kopijos, kad kongresas 

galėtų pamatyti, ar pačto 
departamentas turi kiek pa
mato savo cenzūrą pavarto
ti. Be to, rezoliucija reika
lauja, kad pačto departa
mentas pristatytų kongre
sui kopijas visų tų instruk
cijų, kuriąs 
to r. viršininkas 
vietų pačto skyri 
dos cenzūravimo 
taipgi visą tuo dalyku ko
respondenciją tarp pačto de
partamento ir kitais val
džios departamentais.

Rezoliucija reikalauja su
žinoti iš pačto departamen
to, kokiomis teisėmis vada
vos jis sulaikydamas šiuos 
socialistų laikraščius: Ame
rican Socialist, Chicago; The 

smarki Michigan Socialist, Detroi
te; The Socialist News, Cle-

ne 2uc 
turėjo 
Iš visu v 

notų, v 7 
e pini- 

išskolinti vietos biznie- 
) receiveris gavo vos. $400. 

galima bus išrinkti 
to, Tanlmevičius iš- 

re savo giminėms nuo 1912 
$266,107.60.

O kas link uždarymo banko* 
tai atėjus dideliam užpiudimui 
neatsilaikytų, girdi, nė vienas* 
bankas, koks jis ne butų, pri
vatinis, va Is Ii jin is ar federalia.

lodei t ananrvicius esąs ne
kaltus. kad jo bankas 
kad prapuolę šimtai tuksta 
sunkiai uždirbtu darbininkl
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Prašyk groserninko

Parduoda visos grosernės

ROSELAND, ILL

KARDAS
251 BroadwayAteinantį Panedėlį

AW

APTIEKATėmykit Subatos “Nau

LEIN BRO Chicago,- DI

unc

susirinki- 
didės dar

1745 So. Halsted Str., Chicago

_ IŠ LSS..137
neturi, apart, darbo žmonių, bet

rai ir visas pajėgas įtempę mes galė-

norite turėti 
reinkotus,

Amerikos Liet Dar 
bininką Taryba. Roiiios trustuiį kad 

įlano 
ana- 
kam 
išau- 
arti- 
įkrai

, vadinas 
ūkimo, darbo prie 
ieitfu distrikto ko

Kas nori gaut pa
ri nueiti vietos 

jauti tam ti-

tpaireifikia esąs stebėtinai pasekmingu 

dusulio, galvos 
nustojimo apetito, 

aivoje, ect., ecl., Sutai-

Parsiduos pas Klein Br
Nepaprastas Supirkimas

Išpardavimas

a ir 
gyvenimo 
socMislų

ugijų ir kuopų Sekretorių pri
siųsti jam savo reprezentuoja
mųjų draugijų vardus ir adre
sus, kad jis galėtų išsiųsti kaip 
programas taip ir įvairių kitokių 
literatūrų Am. 
rybos reikalais

Butai*** r«eejptw» ma Htyda,
tteilurlvt, ar tk receptai Utetave* ar 
Amerlke* diaktaiiu Tai vienatini Ha< 

tuvUHka Mjp-tielre Bertiene ir
nett* valstijoj. Gyduolių r*IH raut ke- 
kfo« tik pMaulyj yra vartajajno*. Ga
lit reikalaut oer • ai rri»ląe
itta per «xpreM»

K. Sitllauakia
Apttekoriu* Ir •aviniukai

SOUTH BOSTON, MASS.

Gerbiami Lietuviai ir Lietuvaitės! šis mėnesio šviesos piknikas bu 
minusias ir gražiausias iš visų buvusių piknikų apart gražaus daržo ir 
muzikosi galėsime linksmai pažaisti ir pašokti iki pat vėlumo nakties. Komitetas 
PASARGA: Važiuokite iš visų dalių miesto ” ’ "
karus No 4 jie daveš iki Rewcrdcne karų 
iki daržo parkui.

Rengiamas 
.WEST PULLMANO LIETUVIŠKO PAŠALPINIO KLIUBO

Statyti priežasčių, del kurių 
registrantas turi teises reikalaut 
paliuosavimo,

a) Kad esi

spėkom su L 
Iš raporto pa 

kad minėt asai išvažiavi 
gerus vaisius, taip ii

mitelui. lai turinti but pada
ryta bėgiu septynių dienų nuo 
dienos kada buvo rašytas ir pa
siųstas registrai! tui kvietimas

iŠ kurių bus renkami kareiviai 
Vietų komitetai (local boards) 

Kiekviename Suv. Valstijų ap 
skrityj kiekviename mieste si 
daugiau kaip 30 tūkstančių gy* veutojų yra vienas ar daugiai

| Skaitykite ir platinkite vienintelį Rusuose lietuvių
1 . darbo žmonių laikraštį

Lietuvių Legenda.
Labai indomus pasiskaitymas iš užra

šų 1866 metų. Knygelę parašė P. Merimee, 
vertė L. Juras. Išleista "Naujienų” B-vės.

Kaina 15c.
"N A U J I E N O S” 

1840 S Halsted St,

šitokių informacijų tiems

!
 kas

rytus
pas musų agentą J. P. Deveiki. X

Kada reikės — jei reikės - 
stoti kariuomenėn, bus vėl spe 
cialiai pranešta.

Jeigu kvotėjai ras, kad regis
trą u tas kūnų sveikas ir tinka ka
riuomenei, jis gali bėgiu 7 dienų 
paduoti už reiškimų, kad jis rei
kalauja paliuosavimo nuo karei- 
vybės. Po to jam bus duota dar 
10 dienų, laike kurių jis turi pri
statyti prirodymus, kodėl jis tu
ri but pa Ii uos uotas.

Šiuogi tarpu kviečiame visas 
ir visur lietuvių draugijas, be 
specialių kvietimų, savo susirin
kimuose perskaityti bent iŠ laik
raščio Tarybos programų, aps
varstyti ir, pritariant jame išdė
tiems principams ir tikslams, 
prisidėti Tarybon (kaip prisidė
ti Tarybon parodyta programo 
“Organizavimo būduose”).

Į darbų! Kad sekamų rudenį 
galėtume padaryti didelį visuo
tinų Tarybos suvažiavimų!

A. Lai i s, Sekr.,
1840 S. Halsted St.

Chicago, Ill.

paduodamų priežasčių nesutin
ka paliuosuoti, tai registrantas 
neilgiau kaip bėgiu 10 dienų ga
li apeliuoti į distrikto komitetų.

Apeliavimas reikia daryti 
taip: 1) Reikia tuojau nueiti į

tikrų blankų, form 
154 — apeliacijai. Išpildžius a- 
peliacijos blankų įteikti vietos 
komitetui; (2) Gauti Form 151 
arba 152, pranešimui distrikto 
komitetui, kad įteikiama apelia
cija; tų pranešimų pasiųsti dis
trikto komitetui.

Kaip augščiau sakyta, vielų 
komitetai neturi teisės duoti pa
liuosavimo tiems, kur paliuosa
vimo reikalauja remdamies in
dustrinėmis (savo užsiėmimo, 
darbo) priežastimis. Norint 
reikalauti paliuosavimo del to
kių industrinių priežasčių, rei
kia kreipties tiesiai, tam tikrais 
affidavitais, į distrikto spren
džiamų j į komitetų.

Apeliavimas į Prezidentų.,— 
Apeliuoti j prezidentų tegali lik 
tie, kurie paliuosavimo nuo ka- 

rcivijos reikalauja remdamies 
industrinėmis, vadinas, savo už
siėmimo, paša 
žastimis, — j 
m i tetas nepaliuosouja. Apelia
cija reikia padaryti bėgiu septy
nių dienų nuo distrikto komite
to išnešto sprendimo.

Kaip registram to likimas bus 
galutinai nuspręsta, valstijos ge- 
neralis adjutantas pačiu praneš 
jam apie tai.
? Pranešimas, kad registrantas 
paskirtas kareivijon, nereiškia

šios kuopoj 
susirinkiuas “Auš 

mokyklos kambariuose 
ive. Tarn kiti

jau apie paliuosavimų nuo karei 
vijos (tel industrinių priežas- 
čių (vietų komitetai tos teisės 
neturi). Tat tie regis t ra n ta i, kur 
norėtų, kad jie butų paliuosuoti 
nuo karei vijos del savo užsiėmi
mo priežasčių (kad jie dirba že
mės ukyj, amunicijos dirbtuvė
je. etc.), turi sužinoti, kuriu di- 
gtrikto komitetan jie turės dėl
to kreipties.

mus 
ei jai už socializmų

Liepos 8 d. įvykt 
pusmetinis 
ros 
10900 Michigan 
svarstymų, buvo išduodami ra 
poetai iš Liepos \ d. laikytų pra 
kalbų ir išvažiavimo, kuris bu 
vo parengtas birželio 24 d. šų 
metė, bendram 
M. P. 
si rode 
mas duos

GARDNERS PARKE DARŽE
123 Str. ir kampas Michigan Ave. Kensington, 111

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 gaidį, ir prie vartų. 
Piknikas tęsis iki vėlaus vakaro. Jeigu ne
norėsite arklio, gausite tą pačią dieną gry
nais pinigais.

Didelis I^ilcrtilcas
Su dovanomis gražaus teatrališko arklio. 
Kas nenorės indi arklio, gaus dvidešimts 
jpenkis dolerius grynais pinigais. Tikietus 
galima gauti sekamose vietose: George M. 
Chernaucko darže ir jo saliunc, 1900 So. 
Union avė., John Gulbė, 3165 Archer avė.,

COHHB1 OHWTIW1 W fT'**1"1*11" 11 — i " ■ — ■ ■

| Piknikas Metinis Piknikas
I Su dovanomis $15.00 vertės Aukso
{ DRAUGYSTES ŠV. D0MINIK0
± NEDĖLIOJ, LIEPOS-JULY 15 d., 1917
J BL1NSTRUPO Naujame Darže, White City Grove
X Priešais Justice Park Archer ir Kine Ave., Willow Springs, III.
? Pradžia 10 v. ryto ir trauksis iki vėlam laikui. Inžanga tik 2.>c por»>

Kas tatai nepadarys, arba kas 
visai neprisistatys kvotimui, bus 
skaitomas kaipo priimtas ka
riuomenės tarnybon. Astuo
nioms, daugiausia dešimčiai 
dienų praslinkus po to, vielų ko
mitetų ofisuose bus iškabinti su
rašai visų, kurie bus priimti.

Reikalavimai paliuosuoti nuo 
kareivy bes, 
liuosavimų 
komiteto ofisan ir 
krų blankų (Form 
form 121). Reikia blanl

TKIBEN4JIAU8IA IK GKRLAU8IA
LIETU VIAKA

Nedelioj, Liepos-July 15tą, 1917 
BERGMAN’S DARŽE 

RIVERSIDE, ILL.
Pradžia 9 vai. ryte, Inžanga 25c porai

Kviečia KOMITETAS
PASTABA: Iš visų dalių miesto imkite 22-ros gat. karus, kurie 
daveš iki Riverside karų, o vėliau Riverside karais iki daržo.

Raudonu rašalu numeriai. — 
Kiekvienas komitetas turi sunu
meravęs kortas raudonu rašalu 
ir surašęs ant listų vardus savo 
vietos registrantų. Registrantai 
turi pažiūrėti į tuos sąrašus ir 
rasti savo serijos numerį raudo
nu rašalu.

Tie raudonu rašalu numeriai

Visad# žiba juokais ir aštrios teisybės spinduliais 
Jame rasite.
Eibes juokingų straipsnių,
Šventjackio Misijas,
Kunigo Bimbos pamokslus.
Kunigų žiedus. 
Dvasiškus Apdūmojimus ir Atlaidus , 
Velnių Paveikslus tiesiog iš Pragaro, 
Jagainasčių ir jų storukių gaspadinių pikčerius, 
Tikietą j Dangų, etc., etc.

Metams Vienas Doleris.
Numeris—Dešimtukas.

Didžiumos ir Mažumos Rezo
liucijų balsavimo pasekmes.
Dabar jau tikrai paaiškėjo, 

kiek socialistų partijos narių 
balsavo už St. Louiso konvenci
joj rpiimtas karės rezoliucijas

- didžiumos ir mažumos. Bū
tent, didžiumos rezoliucija ga
vo 21,639 balsu, o mažumos —

Pabaigus susirinkimų pasiro
dė, kad jame prisirašė prie LSS. 
137 kp. 35 nauji nariai. Birže
lio mėnesio susirinkime prisi
rašė 10 naujų narių, tai reiškia, 
per dki menesiu į musų kuopų 
įstojo veik pusė šimto, o jeigu 
taip prie visų kuopų rašytini, 
labai augtų socialia

Kų dabar pasak; 
niai - - kromolos 
kurie visa savo kakarine šį 
buk socialistų partija žlui 
jau suskaitytos jc 
dienos. Klausimas 
partijai gręsia pavojus mb to 
kio skaitlingo naujų narij ra 
šimosi 
nuo jo bėga visi žmonės 
nuomone, tie ^pranašai išpJ

kim savo dora ir veikimu, kuo 
mes esame. Tada mes įgysime 
simpatijų ne tik parapijose, o ir 
vyčiai pradės spies ties prie mu
sų, nors ir dabar daug jų jau 
glaudžiasi rie socialistų.

Dar sykį kviečiu visus narius 
LSS. 137 kpr da prie geresnės 
agitacijos, o rezultatai bus už
tikrinti : sekančiuose 
muose musų kuopa 
sparčiau.
. P. J. Petronis,

Geriausias Skyrius iš
N. EHstrom Departamentinęs 

Sankrovos
2396-2900 Archer avė. Chicago

nti vietos komitetų ofisuose. 
Kiekvienam registrantui bus dar 
ir šiaifl laiškais pranešta, kad jis 
turi ateiti kvotimui. Bet jei kas 
ir negautų raštiško pakvietimo, 
tai tuo registrantas dar negali 
pasiteisinti, kad jis nežinojęs. 
Jis turi atsižinoti iš paskelbimų 
iškabintų vietos komiteto of i-

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

ption boards). Tų komitetų 
rankose yra visos registracijos 
icortos tos vietos užsi registrai v u- 
siųjų. Registrantai turi atsiži
noti, kuris komitetas turi jų kor
tas fcr kur to komiteto ofisas.

ŽMstriktų romitetai (district 
boards). — Kięk viena me fede- 
raliamc teismo distrikte yra 

vienas ar daugiau distriktų ko- 
mitetų, kurių žinioj yra keletas 
vietų komitetų. Tie distriktų

ti spaudoj ir iškabinti vietos ko
mitetų ofisuose sulig ta eile, 
kaip tie raudonieji numeriai iš
traukti.

Registram ta i turi nueiti į savo 
vietos komitetų ir pagal sųrašus 
surasti savo eilę.

Kvotimai. — Vietų komitetai 
paskelbs, kaiki registrantai turi 
ateiti kvotimui (egzaminavi
mui). Paskelbimai bus iškabi-

visomis jėgomis remti savąjį
Tiktai be

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

"Naujosios Lietuvos” kaina Amerikoje: 
Metams 9 rubliai; pusei metų 4y2 rub.

nei pirmųjų popierų.
Kad dirbi ginklų ar ainuni-

> dirbtuvėj, arba prie karės 
i statvmo. »

Balsavimai atskirų abiejų ka
rės programų punktų yra skir
tingi. Balsų skaičius įvairiais 
didžiumos rezoliucijos punk
tais įvairuoja tarp 21,000 ir 23, 
000, o įvairiais mažumos rezoliu 
cijos punktais — tarp 2800 ir 
1700.

Šita milžiniška didžiuma bal
sų paduotų už didžiumos rezo
liucijų, už jos karės programų, 
parodo, kad karės klausimu 
Amerikos socialistų partijoj 
viešpatauja didele vienybė.

u esi narys religines se 
organizacijos, kurios ti 
ba principai apskrita 
i savo nariams eiti ka

neatsilieka nuo kitų 
a prakalbas ir išvažiavi 
kas labai pagelbsti agi ta

Nedėlioję, Liepos=JuIy 15=tą dieną 1917 m. 
GEO. M. CHERNAUCKO DARŽE, Lyons, III.

Pradžia 9-tą vai. ryte Inžanga 25c porai
Visus kviečia KOMITETAS.

Šiandie Naujienose dar sykį 
paskelbiamas Amerikos Lietu
vių Darbininkų Tarybos progra
mo projektas. Programe išdė
li Tarybos principai, tikslai, už
daviniai ir organizavimo budai.

Tasai programo projektas 
bus urnai skyrium atspausdin
tas ir išsiuntinėtas visoms lietu
vių darbininkų organizacijoms, 
organizacijų kuopoms, susišel
piamosioms draugijoms, rate
liams ir kliubams, visose lietu
vių kolonijose, kurių tik adre
sai bus gauti.
Tarybos sekretorius dėlto pra-Į pasišventę 

šo visų tokių organizacijų, dra

TRECIAS METINIS PIKNIKAS
PARENGTAS

nuo gėlimo pilvo ir iarnu, ger 
Iclčs skaudėjimo, E “ 
skaudėjimo 
ialčio gi ' , , , - ,
woman išdirbėjo labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
arba galite užsisakyti tiesiai ift 

« W. A». RICHTER * CO.
4^ W»tfilsglM9 Street, lork.

galima tokių: 
Vokietijos pa vai

j Cosmopolitan Gar- f 
j ment Corporation, j 
fį Didžiausia Lietuviška J J Korporacija. 8

Musiji agon- Q 
tas J. P. De- X 
veikis yra A 
Įgaliotas rin- X 
kti rein kotų a 
orderius, da- Ji 
bar randasi Z 
Illinois vals- J 
t i joj Chica- Ž 
gos apielin- J 
kėj’e, Todėl T 
gerai pada- J 
užsisakykite Z

EXTRA PIKNIKAS
PARENGTAS

0X0
UTAISYTAS 18 tprmulos- 
recepto; miteikto i&nintin- 
gu Egypto zokoainku,

naši jų pačių bizniui 
tikiu, kad jie — Romos agniai, 
gerai supranta savo bizni pa
baigų, užtat susiriesdianiij šau
kia: “žlugs, žlugs”, tik noasa- 
ko, kad Romos trustas žluįs su 
visu kunigų bizniu.

Taigi draugai mes nekljusy- 
kim tų kromolos malšiijojų. 
Jų šauksmas yra tuščias. Mes 
veikime toje srity j kokiai

Nebūkime 
vardo socialistais, bet pasibdy

Todėl tie, kur įteikia affidavi- 
tus del paliuosavimo, už penkių 
dienų nuo jų įteikimo gali jau 
atsižinoti apie savo likimų vie
tos komiteto ofise.

Apeliavimas. — Jei vietos 
sprendžiamasai komitetas del

uj Kad esi vedęs ir turi zmo 
uų ar vaikų iki 16 metų, arbi 
senus tėvus, kuriuos turi užlai 
kyli; arba esi brolis našlaičių Ii 
gi 16 metu, kuriems turi duo

Naująją Lietuvą
ctr\ na>*-0‘icf0—

gm Kurių jls turi jieikti priro
dymus tų priežasčių, kuriomis 
remdamasis jis reikalauja pa
liuosavimo.

Kaip tai padaryti. - - Pirmiau
sia, reikia nueiti į vėlos spren- 

iojo kom. ofisų (exemption 
I) ir paprašyti atsakomų 
lavitų” blankų, reikaingų 

savo prirodymams išdėti. Išpil
džius affidavitus, į teikti juos 
spraudžiamam komitetui.

Sprendžiamasis komitetas bė
giu trijų dienų nuspręs, ar pa
liuosuoti, ar ne. Jei paliuosuo- 
ja, tai paliuosuotajam išduoda 
tam tikrų paliuosavimo liudiji
mų. Bet valdžia pasilaiko sau 
teisės paliuosavimų atšaukti su
lig savo nuožiūra.

Jeigu vietos sprendžiamasai 
komitetas nesusitaiko, paliuo
suoti ar ne, tuomet dalykas siun
čiama distrikto komitetan, ku
ris begiu dviejų dienų nuspren-

dra 
rėn

Kaip minėta, užreiškimų pa
liuosuoti nuo tarnybos registra
ntas turi paduoti septynių dienų 
begiu nuo pašaukimo dienos. 
Po tokio užreiškimo, regis tram
ini duodama dar 10 dienu, bė-

•> link.s- 
gražios

Cottage Grove avė. ir paimkite
119 si. Revcrdenes karai daveš

SCHULZE’SBUTTERNUT
, B REA IL_____

SCHULZE’S
CAKE
SCHULZE’SRYE BREAD

By
SCHULZM1AK1NG CO.
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Pėtnyčia, Liepos 13, 1917 NAUJIENOS. Chicago, UI.

jos, kad praneštumėt kur jas ga-

Amerikos
MINDEN, W. VA.
Darbininku tarpe.

čionai yra apie 10 lietuviškų 
šeimynų ir apie tiek pavienių.

SLA. 146 kp., susitvėrusi 1913 
metuose, bet visuomeniškame

Gyvavo LSS. 218 kp. ir jos 
nariai gana uoliai darbavosi 
rengdami prakalbas etc. Nors

dangi iš čia veiklesni draugai 
išvažinėjo, tai ir kuopa pairo.

gauti
beveik vien tik anglim kasyklo
se. Uždirbama 10c. nuo tono.

vo į U. M. W. of A. M;it kom-

ir išnaudot darbininkus, bet da

darbininkų, kad prie organiza
cijos nepriklauso.

Čion daktaras lupa neišpasa
kytas pinigų sumas iš darbinin
kų: nuo kiekvienos šeimynos 
$1.00, o nuo pavienių 50c. į mė
nesį. Jam moka apie tuksian
tis darbininkų, bei daktaras juos 
gydo labai biauriai - visiškai

susi-

Abelnai, čia darbininkai gy
vena nesusiorganizavę, už tatai

Mindeno Slapukas.

KEWANEE, ILL.

Pavyzdingas piknikas.
Liepos ketvirtosios lietuvių 

ingių socialistų piknikas pavy-
ir

Garbė prakilnioms moterims

išvažiavusiems pasilinksminti ir 
mmilnvinti darbininkams — ide-

augams.

(ixi ų.

ro.

Pilnis ir F.

laimėjo 
meta ms

*

rengtas ne biznio, net susidrau
gavimo tikslais, tat jame dalyva
vo apie 500 žmonių ir visi liko

WAUKEGAN, ILL.

Lietuvių Gyvenimas
Musų korespondentų pranešima! ..-•.=

nų uždegimo nevaldo vieną ar 
kita kūno dalį. Mat velnias

su kunigo pagelba. Bet dabar 
jau niekas nekviečia kunigu,

progreso ir vieton priklausyti 
šiom organizacijom, musų jau
nimas girtuokliauja arba šiaip 
snaudžia.

Pirmiaus čion gyveno ir ciier-

siu žmogus neišgyja.

nors

gi i n ieči a m s »pa si r u -

Liepos 1 d. buvo prakalbos.
Daktaras Montvidas kalbėjo apie

carą nuvertė. Viską nuodugniai 
išaiškino, iš ko publika buvo la
bai užganėdinta.

deklamacijos ir monologai. 
Dainavo Simų ir Dukterų Drau
gystės vietinis choras — labai 
gražiai. Eiles deklamavo šešių

Solo

Atliko labai ge-

vo vidutiniškai ir gražiai užsi-

buvo rengiamas
finų socialistų

Jokio marša vi

neleido nešt socialistiška vėlia-

šnekučiavo apie šios šalies gy
ventojų liuosybę. Po pietų pri
buvo Dr. O. C. Wilson, kuris

nios aplodismentai. /

apie sveikatą. Skaitė medicinos 
daktaras A. Montvidas apie žmo-* 
gaus kimo sudėjimą ir įvairius

Įima nuo jų apsisaugoti.
Daktaras Montvidas, kaipo 

plačiai žinomas kalbėtojas, kal

riaus. sobliekas pir

delį uspudį žmonose. Kalbėjo 
drąsiai, garsiai ir nuosekliai. 
Kalbėdamas net ir lietuviškus

kalbą. Jis sušuko: “Rašinėkit ir 
išduokit mane, nes aš jau esu 
tam pasirengęs.”

Po tam lietuvių pirmeiviška 
jaunuomenė pradėjo įvairias 
žaismes žaisti.

Taip maloniai praėjo pirma

Nuo Vied r o Lankelis.

MILWAUKEE, WIS.

Rubsiuviai streikuoja. — Lietu
vių jaunimas snaudžia.

Daug buvo rašoma laikraš-

su išnaudotojais.

Betgi streikieriai laikosi vieny-

o

kp. drg. S. Dementis, bet dabar 
tas draugas iš čia išvažiavo ir

P. A. ž-kas.

DONORA, PA.

A ukos Lietuviškoms-Tautiš- 
koms Neprigulmingoms

x Kapinėms.

Susirinkime sausio 7 d. 1917

kus $5.00, P. Janušauckas $2, J. 
Gedvilą $1, A. Andriulis $5, J. 
Dielininkaitis $3, V. Vaitulevi- 
čius $5, F. Poza $2, K. Masickas 
$1, M. Bacevičienė $2, F. Stoč- 
kus $3, J. Zakarauckas $1, K. 
Kupsis $3, J. Marazas $5, J. Ži
linskas $1, J. Liminskas $2.50.

Susirinkime 4 vas. 1917 m. 
aukavo šie: A. Vaišvila $5, J.

Urbonas iš Bradock $1, P. Ja-

Stanislovai t is 25c, A. Kisialis 
25c, J. Miltakis $2, P. Jucevi
čius 25c, J. Parkelis 25c, J. Dvi-

50c, B. Jackaitis $1.
Susirinkime 25 d. kovo š. m. 

aukavo šie: J. Kiveris $5, SLA_. 
152 kuopa iš Braddock, Pa. pri
siuntė $10, SLA. 120 kuopa iš

9

Ig. Sadanekas pridavė surin
kęs Braddock, Pa. nuo šių ypa
tų: K. Zvibas 25c, J. Balčikonis .. -- ..J.----T •»- y ;
25c, P. Lenkauckas $1, K. Luk-

rius, bet čionykštis lietuvių 
jaunimas labai toli atsilikęs nuo

kunigai sakydavo, joge i žmo
gus suparaližiuotas nuo smege-

............. ................ .——.......     —.. . .. h
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Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE.

»aoĮpoįe ir tikroje Bankoje. .28 metus teisingai vedamoje Rankoje. 
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depozitu 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
BLUE ISLAND AVE., karnpaa 19 gatvei. 
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys
H. E. OTTE 

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

Ice Co. vice-prez. T. Wilce Co. 
JOZEF SIKYTA k avi 11 <

PERVIRŠIJA $6,000,000.
KALBJ1MA LIETUVIŠKAI

1900
W. KASPAR 

prezidentas
OTTO KASPAR 

vice-prezidentas
WILLIAM OETTING 

prez. Getting Bros 
CHARLES KRUPKA 

rice-prezidentas
PAD&HMLĄS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co, 

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg, Co.

OTTO KUBIN 
prez. Atlas 

[Brewing Ce

i

nių aukų 50c.

kavo šie: F. Sločkus $2, V. Va
lą tkevičia $1, J. Kasdienis $1,

Birželio 30 d. aukavo šie: J. 
Pakalnis 50c, Z. Šakiškis 50c, 
J. Kliiičinskas 50c, V. Banionis 
50c, A. Girštautas $1, M. Zcme-

, M. Valatkevičius
50c.

Visiems aukavusiems 
širdingą ačiū. e '-L

piučio 26 d., nes tą dieną bus 
Courtneys, Moncsseno ir Dono
ra lietuvių piknikas kapinių

V. P. Banionis, LINK. Rast.

EAST CHICAGO, IND.

Naujienų” 160 nr.

ją, raginančią

Karė — Ko delei?”

gub., Šiaulių pa V., Šaukėnų pa
rapijos. Turėjo 50 nlctų am- 

Partijoš ofise, 80J W. Madison, |žJausi. Amerikoj iš^jjyveno 2.5
Chicago. — N-nų Red.).

Gerbiamieji vietos lietuviai ir 
ietuvaites, neprisigaukiU. Aš 
itkreipiu jūsų domų Į sekamus

metus. Paliko pačią su 4 ma-
miršti ne po šiai dienai.

M
*1

u z

70 kp. taip ir del savo kailio, 
kurį dyrina mums begailcstin- 
gas kapitalizmas.

Ekabar yra laikas prisidėti prie 
LDLD. 70 kuopos, prie LSS. ir 
jieškoti geresnio būvio ateityje 
del musų (tarbo žmonių klesos. 
Juk mos esame darbininkai, o 
ne ponai. Ko mes iki šiol gin
ti i me nežinysteje ir a įsidedame 
ant kito, kad kitas paliuosuotų 
mus nuo kapitalizmo jungo, ku
rį mes nešiojame. Dabar turi
me įvairių mokslo knygų, ne 
kaip prieš 1905 metus, kad des
potiškoj Rusijoj buvo.

Čedasietis.

Dembskio giminaitis, tad ir bu
vo laisvų pažiūrų žmogus. Ta-

Juozapo kapinių.

Buburys. Jisai paėjo iš Suvalkų 
gub., Kalvarijos pavieto, Liud
vinavo gmino. Turėjo 40 metų 
amžiaus. Gyveno Amerikoj 
apie 25 metus. Paliko dvi se
serį ir du broliu. Velionis An-

skaitytoju “Keleivio”; tapo pa
laidotas Forest Hill kapiniuose.

MUSKEGON, MICH.

Apie gyvenimo sąlygas.

Atsakau viešai, per laikraštį.
Darbai eina labai gerai.

liejyklų ir mašinšapių. Dau
giausia dirba automobilius. 
Yra nemaža ir medinių daiktų 
išdirbysčių. Apmokama ncly-

ną. Pragyvenimas atsieina pa
vieniui žmogui apie dolerį į die
ną. Galima ir pigiau pragyven-

vius.

9 •*-

Miestas labai dailus — prie 
Michigan ežero kranto, apaugęs

KjKI CIJaMR j ' V II l L IIVJICI

nes darbai eina visada gerai, 
ypač vedusioms geras apsigyve-

‘d ’ < * ji į

kas, ypač dabar, karės metu.
Ant to aš labai norėčiau už-

LDLD. 70 kp. drangų, 
bildu mes galėtumėm t

v lį

ROCKFORD, ILL
Del musų kunigo pamokslų.

buti, kad musų klebonas per pa
mokslus daugiau kalba apie ku
nigą VĮockų ir bedievius, ne 
kaip abie Dievą. Man rodos, 
kad kufigas turėtų suprasti, kad-

> nori susipažinti su 
ar “šliuptarniais”, tas

susirinkimus? Juk neužtenka

Kių (laiyicų pa gv ja ui uju* u'-f* 
būtinai turime ir dirbti visi,

Mockai

mes at

švento.

tai
o ne

'taipgi girdėjau, kad yra tam

stinas kareiviavimo įstatymas ir 
tą mes turėtumėm apsvarstyti ir 
pareikalauti ■ minėtų kortelių.

M

Gi į šventa bažnytėle 
name pasimelsti ir Die-

p kunigėlis keikiasi ir

Ir dainiau vienas dalykas ne

išninku

salo
nestipri

•no

Pertraukoj buvo Renkamos 
aukos. Surinkta lietuvių šelpi
mui $14 su centais. Antru at-

apie patriotizmą. Žinoma, šių 
dienų pariotizmas nepatogu

Gcnlralio Komiteto nėra, nes jo 
niekas čion netvėrė ir niekados 
negyvavo; 2) tegul L. C. K. nu
siunčia tuos pinigus badaujan
tiems lietuviams, kurie guli A- 
merikos Raudonajame Kryžiuje,

rinkom

tavimo gadynes, minėdamas net <7 •/ 7

pasivadinusių save LCK. niekas 
nekontroliuos, todėl kur jie no
rės, ten Inos pinigus padės.

Mes turim įvairių draugijų ir 
kuopų, mes turim fondus, ku-

tuos, kur birželio 5 
i regis t ra v o. “Matote, 
— tie tamsunai visai 
i svarbumo karės:

na į kalėjimą, o ne re- 
‘s.” Man rodos, kad

tai savĄsitikinimu ir laikyda- 
mies pertojo prisakymo: lie

šventoj \toj keikia tamsumus

Dievo piikymą nenori laužy-

ui? J.itonis.

.. S(ANTON, PA.

re lietuviai.

Šiuo k
lių kasyhe šie lietuviai: Ba
landžio lįl. Mateušas Motuzą. 
Jisai pala iš Suvalkų gub.,
Naumies< 
amžiaus;
metų. P:o 6 vaikus ir s i ra tą 
pačią. Y>nis tapo .palaidotas 
ant Tautu Dievo Apveizdos 
kapinių 
gomis.

Balam
ras Demh

nerikoj išgyveno 16

bažnytinėmis apei-

20 d. užmuštas Pet- 
. Paeina iš Kauno

rapijos, šaltiniškių kaimo. Tu
rėjo 63 metus amžiaus. Gyve^ 
no Amerikoj 30 metų. Paliko 
pačią ir du suims, užaugusius 
vyrus. Tapo palaidotas su baž-

viškų Tautiškų kapinių.
Gegužės 8 d. mirė Vincas 

Grubliauskis . Jisai paėjo iš 
Kauno gub., Raseinių pavieto, 
Vyduklės parapijos. Turėjo 58 
i pelus amžiaus. Paliko pačią 
su 6 mažais vaikučiais. Ameri-

amžiaus. Amerikoj 
apie 21 metus. Am

jo giminaitis, Mateušas Spūdis,

, su

tiškų, kapinių.

kos žemė amžinai ilsėtis.
J. Petrikys.

ROCKFORD, ILL.

šalčiaus prakalbos.
TMD. 117 kuopa birželio

vę lokių žmonių, kur del tėvy- 
niškumo pasišvęsdami net ir 

į ugnį kišdavo. Prele- 
piršdamas lietuviams tos 
senovės pobūdžius, už
tai, kad mes gyvename 

'ities gyvenimu, bet visai 
Ir musu v

šelpi nukentėjusius nuo kares

gilios
miršta
ne prac
kitaip susitvarkiusiu.

tu šiame mieste komitetu.
Pius Kausius.

SO. BOSTON, MASS.

Šiandr.e p. M. š. siūlo Amerikos 
lietuviams darbininkams tos se
novės “idealus” ir atkartoda
mas birbina: kaip miela butų,

Socialistų piknikas pavyko.

Liepos 1 <1. Caledonia Grove,

Gerai, mes

loliaus, ar jau tuomet darbinin-

deda iš darbininkų, rankpelnių. 
Jie priklauso tai klesai, kuri 
šiandie baisiausiai skaudžiama 
ir išnaudojama. Todėl jų <t'i- 
džiausią pareiga yra visų pir
miausia kovoti už pakeitimą šios 
dienos visuomeninio netikusio 
suredimo geresniu, tinkamesnių, 
kur nebūtų išnaudojimo.

Volangis.

GRAND RAPIDS, MICH.

Rengia pikniką “komitetas”, 
kurio Čia nėra.

Šiomis (nonomis man į rangas 
pateko plakatas, kviečiantis į

mas ant 15 d. šio mėnesio, o jei-

gus M. šalčiui paskaitas. Pub
likos atsilankė labai maža. Pir
miausia prelegentas pašventė 
kokią pusę valandos kalbėda-(

^mas apie Lietuvos vargus, i
Nors esą dauginus kaip pusant- nuo kares lietuviams ir lt.

............................................. ■■■■■■■i.......... .. i ■IRIMUI I.III........III............ Iill....... ............. ........   . .................... n..... ...  .....  .... M ......I......UI ■IIIWIII-.H1>——HMlfcnil mi>MWW»llll||llMKWHM

busiąs nukeltas ant 22 d. š. m.

Cent ralio Komiteto vardu.

•i

Diena buvo graži ir žmonių pri
važiavo iš apielinkių apie 1000, 
kurie t ilgėjo progą gražiai pa
silinksminti šviežiu oru pakve*

Svaiginančių gėry m ų nebuvo 
jokių, tik limonado, šaltos Sme
tonos ir užkandžių. Kuopos 
uždirbs kokį $100, nes viską su
valgė ir išgėrė. Rau Ii naitis.

SO BOSTON, MASS.

Pikniko pelnas.

Buvo rašyta Naujienose, kad 
S. Bostono, Brightono ir Cam* 
bridges lietuvių socialistų kuo-

no apie $100.00.
Suvedus visas skaitlines pasi

rodė, kad liko gryno pelno 
$198.47. Reiškia, vieton many
tų $100, liko arti $200.

Pikniko Gasj^adorius.
*      .i...-...—. Į, į      ĮĮfl >  t  

Nusipirk Mosties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Meni holai imi Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus. o padarysi veidą tyru ir skais
čiai baltu. Toji mostis išima plat
inus raudonus, juodus arba šlakus 
ir prašalimi visokius spuogus nuo 
veido. Kaina dėžutės 50c. ir $1. Pi
nigus gliat siųst ir stampomis.

J. RIMKUS,
P. O. Box 36, Holbrook, Mass.
——   -........................... - —      ................... M
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Vyrai-Vyrai-Vyrai
“Aš Esmi Išgydytas” - VYRAI! Šie Linksmus Žodžiai Gali Boti Jūsų.

&
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DR. J. G. Gili

O rai GILL & BURGESS
422 So. State St., Chicago.

rurgai 23 melai nuolatinės ir pasekmingos praktikos užtikri
na jiem geriausią modernišką ir mokslišką gydymą visuose 
atsitikimuose. Mes apžiurim ir gydom jus ypatiŠkai kiekvie- ! 
ną syką, kuomet tik jus ateisite. Mes išgydėme daug silpnų, 
nervuotų ir ligotų vyrų. Ką mes padarome kitiem, mes galim 
padaryt del jus. Jei jus mėginot kitus daktarus ir gyduoles be 
pagelbos arba išsigydymo ir esat nusiminę, neapsil-eisikit; at
eikit ir jgykit musų nuomonę ir patarimą. Mes vartojam vi
sus vėliausius gydymus, kaip gyvulių vandenėtą medegą silp
niem žmonėm; Bacterins ir rauplinę medegą del aštriu ir i 
chroniškų privatinių ligų.

11

Apžiurėjimas, Nuomone ir Patarimas Dykai

MUSŲ PASTEBĖTINAS OSMOTINIS 
GYDYMAS

Osmotinė spėka yra viena seniausių ir betgi ma
žiausia suprantamų metodų gydymui ligos. Ji pa
laike mokslinčius per daug melų. Ji yra taip ne
suprantama kaip gyvastis ir mirtis. Musų stebėti
nas gydymas veikia kaip magija atsitikimuose li
gų: Nervų nusilpnėjimo, kraujo ligų, sutraukimų, 
Rėklaičių ištjsimo, Hydrocele, žaizdų, vočių, pati
nusias giles, visas šlapinimosi ir prostatiškas ligas, 
pūslės, inkstų, kepenų ir pilvo keblumus, gemoro-

Nervų, Chroniškos ir Privačios Ligos

raskite tuoj ir viską. Mes nevartotam nieko kitą, 
kaip tik tikrus vaistas. Arba ga) jus per nedorus 
pasielgimus ir klaidas praeityj nuskriaudėt save 
tuo vikrumu, stiprumu, ir gyvumu, kurie daro jus 
vyipi tarpe vyrų. Ar turite bile sutraukimą, aštrią 
arba chronišką ligą, nepaprastą vyrui? Jei taip, 
mes užkviečiame jus j musų ofisą, kad jus galėtu!

ki! Om et už mažą sumą jus galite but 
greitesne,—geresne ir tikresne metodą.
Mes buvom nuolati
nėj ir pasekmingoj 
praktikoj gydydami 
vyriškas ligas dau
giau negu 20 metų.

4
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DR. I
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UŽNUODYTAS KRAUJAS IR 
SKUROS LIGOS

VARSAN, pagerinta “606” arba SALVARSAN, del 
ypatingos KRAUJO ir SKUROS LIGŲ VYRAMS ir 
MOTERIMS. Šis yra geriausias stebėtinas gvdv-

negelbejo.
Jei turit skaros sutraukimą, spuogus, skaudulių 

votis ant jūsų kūno, slinkimą plaukų, neatsiSaky- '

Ateikit! Isitikinkit apie savo sveikatą
Del pasekmingo gydymo bile kokios ligos jus 

turit žinot didumą ir badą ligos, žinot jos vardą, 
jos budą ir vietas, kuriomis ji bėgioja. Mes negy- 
dom vien simptomu; mes užlaikome moksliškas la
boratorijos metodas kaip bandymui spaudimo 
kraujo, mikroskopišką ir chemišką peržiūrėjimą 
kraujo, šlapiuimosi, scilių, ir II. ir lame atsitikime 
nurodo (ikrą priežastį jysu ligos. Už apžiūrėjimą 
ir pasitarimą mes neskaitome nieko ir lobaus jųš 
nesate niekuo surištas.

Greita pagclba, Tikras Išgydymas, Maža Mokestis. 
Ateikite pas mus tuoj jei 
si. Atidėliojimas pavojinga

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

PRIEŠ SIEGEL COOPER

I iga neduoda ramumo.
Ofiso valandos

9 ryto iki 4 po pietų. 
Vakarais nuo 6—8. 
Nedėliomis ir šven
tadieniais 10 ryto i- 
ki 2 vai. po pietų.
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NAUJIEMS
PROGRAMO PROJEKTAS

revo

IĮ Redakcijos Straipsniai

Apžvalga

ų prusa

Prezidento 
atsišaukimas

$7.00
. $8.00 
Money

Tie socialistų 
reikalavimai.

ipic* nese-
Louis’e

TŲ ŽMONIŲ 
RAZUMĖLIS

skėr
iu t rei Ra
iškesnes 
reikala-

mc 
riti metams

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

Postai Wo

men
Straipsnyje 
sako:

tuvių darbininkų organizacijų 
piamųjų
tiems principams

nuveikę caro vai 
o, kaip Ru

kad musų “Salia- 
ta u tiško organo ėmė 
įsi jos darbininkų ir 

Pirma jisai 
ažuot pri

ce volių cionie-

nieriai privalo 
eras kainas”,

Kainos

>jc įstaigas.
laisvę ir demo-

“išsižadėjimu”: pir- 
išsižadės plėšikiškų 

gyvasčių.

Rusų formula “be anek
sijų ir kontribucijų” yra 
Amerikos formula, aiškiai 
išreikšta prezidento Wil- 
sono, pirm Amerikai įsto-« 
siant j karę, ir pirma ne
gu įvyko Rusijos revoliu
cija... Taip dalykams e- 
sant, visa kas kalba už tai, 
kad tarpe Amerikos ir Ru
sijos valdžių turi but mo
ralia solidarumas šiuo lai
ku ir ateityje. Visa kas 
kalba už tai, kad Suvieny
tosios Valstijos, turėda
mos lygiai tokį-pat tikslą, 
kaip Rusija, bet matyda
ma visai kitokį atsinešimą 
link karės iš Rusijos pu-* 
sės, turi jieškot ir surast 
bendro pamato su šalim, 
kuriąs karės tikslai taip

Kl. Jurgelionis, 
A. Lalis, K. Gugis, J. šmotelis, T. Dundulis, J. Žymontiene- 
Žemaitė.

Sekretorius: A. LALIS

sijos valdžia paskelbė ją, vi
sas pasaulis ėmė dalinties į 
dvi partijas: vieną—tos for
mules pritarėjų, ir antrą— 
jos priešų.

Amerikos, valdžia ir bur
žuazija atsidūrė tos formu
les priešų pusėje. Nors tai, 
logikos žvilgsniu imant da
lyką, yra labai keista. Nes 
Amerika juk, pirmiau dar 
negu prabilo Rusijos 
liucionieriai, išsireiškė pre
zidento Wilsono lupomis už 
“taiką be pergalės’, kas rei
škia tą-pat, ką ir “taika be 
aneksijų ir kontribucijų.”

Vienok politikos obalsius 
diktuoja ne logika 
Valstijos, kaip tik įsivėl 
karę, griežtai atsuko nuga
rą socialistų reikalauja
moms taikos sąlygoms.

Agitacija už taiką tapo 
pasmerkta, kaipo išdavystė, 
o reikalavimas, kad taika 
butų be aneksijų ir kontri- 

“vokišku”
Už tai, kad 

kurie rinkosi į 
konferenciją, 

;art pasekmin-

bucijų, apšaukta 
ir “kaizerišku”.
socialistai, 
Stockholm© 
žadėjo sus 
gesnei kovai už taiką be a- 
neksijų ir kontribucijų, tai 
Suv. Valstijų valdžia atsi
sakė net duot pasportus de
legatams į tą konvenciją.

Lietuviškieji kapitalistų 
pamėgdžiotojai ir klapčiu
kai taip-pat šoko, kiek drūti, 
niekint tą socialistų reikala
vimą. Kemėšio '“Darbinin
kas”, Balučio “Lietuva” ir 
kiti-musų (geltonosios spau
dos organai*šunis korė ant 
lietuvių socialistų už jų pri
tarimą taikai be aneksijų ir 
kontribucijų ir prirodinėjo, 
kad tokia taika prieštarau
janti ir protui, ir sąžinei, ir 
mažųjų tautų reikalams ir 
žmoniškumui.

Pastaba 1. — Didesnieji lietuvių gyvenamieji centrai gali 
šaukti savo apskričių konferencijas.

Pastaba 2. — Reikalui esan t, Pildomasai Komitetas šaukia 
Amerikos Lietuvių Darbininkų Tarybos konferenciją, po tris 
(3) atstovus nuo apskričių konferencijų.

“Taika be aneksijų ir kon
tribucijų” yra šiandie dau
giausia ginčų iššaukianti po
litikos formula.

Ji nuo daugelio metų yra 
žinoma socialistams. Jau 
1871 m. Vokietijos socialis
tai laikėsi jos, kovodami 
prieš savo šalies militaris- 
tus, kurie geidė apiplėšt su
muštąją Franciją.

Šioje karėje* tą formula 
padarė populnąre Rusijos so
cialistai 
džią, Nųp to la

pastebėtinai ir pilnai su
tinka su musų tikslais.
Tatai dar nėra pilnas pri

tarimas taikai be aneksijų 
ir kontribucijų, bet jau sta
mbus žingsnis prie to. Laik
raštis, kuris pirma kalbėjo 
apie karę Prūsijos junkerių 
tonu, šiandie jau ne “kaize- 
riška” vadina Rusijos taikos 
formulą, o “amerikoniška”.

Praeis dar kiek laiko, ir 
viešpataujančiosios klesos 
visose šalyse atras, kad tai
ka be aneksijų ir kontribu
cijų yra išmintingiausis da
lykas, kokį tiktai galima su
galvot. Tik kuomet jos ta
tai supras, tai 
per vėlu joms užsiimt tos tai-1 
kos vykinimu.

Taika Rusijos sąlygomis, 
t. y. tokia, kokios reikalauja 
visų šalių socialistai, turės 
'but priimta. Nes tiktai to
kia taika ir yra galima. Pa
saulis stovi prieš dilemma

1 (pasirinkimą): taika be ane
ksijų ir kontribucijų arba 

įkarę. Tertium non clatur 
(trečio kelio nėra).

I Kas-gi gali abejot, kad 
pasaulis — galų-gale — pa- 

psirinks pirmąjį kelią!
Kapitalistai kolkas dar 

viešpatauja pasaulyje. Bet 
jie jau nebevaldo jo. Pasau
liui kelią jau rodo socialistai.

Neilgai reikės laukti, ka
da socialistai paims ir valdy
mą į savo rankas. Ir jokie 
kunigų keiksmai, jokie ka
pitalistinės spaudos šmeiži
mai, jokie valdininkų ir po
licijos suvaržymai nesulai
kys jų nuo to.

Tarp kitų neva siekių, ji 
turi ir siekį (ir tai bene svar
biausi), kad priešintis Ame
rikos karei, kitais žodžiais, 
kad Amerika negalėtų tinka
mai kovoti su Vokietija, ši
tie amerikoniški “vorkmanai” 
buvo priešingi registracijai, 
yra priešingi parinktinam ka
reiviavimui prieš Vokietiją; 
jie urzgė ant Rusijos naujos 
valdžios, urzgia ir ant prezi
dento Wdlsono gražiai liūliuo
ja ant žmonių jausmų ir sa
ko, kad tai, jie daro vardan 
žmonijos laisvės.

Bet Rusijos Kareivių ir 
Darbininkų Taryba pastatė 
mūsiškius “vorkmanus” į la
bai keblų padėjimą. Toji ta
ryba išreiškė pasitikėjimą ir 
užuojautą Rusijos laikinai 
valdžiai; toji taryba nutarė, 
kad reikia su Vokietija ka
riauti, nes kol kaizeris turi 
pasivergęs net ir vokiškus so
cialistus, tol negali būti liuo- 
sybės ir ramybės pasaulyje. 
Toji taryba paliepė rusų ar
mijoms kirsti vokišką frontą 
ir toji taryba sveikina pirmas 
rusų kareivių pergales Galici
joj. Iš kitos vėl pusės toji 
pat Rusijos Kareivių ir Dar
bininkų Taryba sveikina ir 
pritaria prakalbai Amerikos^ 
pasiuntinio Russelio, kurį

me f
Vokietijoje susirinko rei

chstagas. Atėjo laikas val
džiai aiškiau parodyt savo 
norus. Ir kancleris, sutiki
me su kaizeriu, išreiškė, kad 
už taiką be aneksijų jisai ne
galįs stoti.

Iš antros pusės, Vokieti
jos partijoj, kurios skaitosi 
su liaudies nuomonėmis, at
virai ima reikalauti taikos 
be aneksijų ir be kontribu
cijų. Pirma jos reikalavo 
tik social-demokratai, o da
bar jau jai pritaria ir kata
likų centras, kuris grasinai 
susidėt su socialistais, jeigu 
valdžia jų reikalavimui prie
šinsis.

Taika be aneksijų ir koli
to triburi jų randa prielankaus 
atbalsio jau ir kapitalistinė
je Amerikos spaudoje. Ar
šiausių džingoistų organas, 
New Yorko “Tribune”, šio
mis dienomis paskelbė ilgą 
sraipsnį, kuriame tarp kitko 
sakoma:

mūsiškiai “vorkimmai” ir 
Amerikos socialistai juodu 
biesu mėgino rusų darbinin
kams nupiešti. Rusijos socia
listai užima tokią pat pozici-

Anl to juk išeina mūsiškių 
“vorkmanų” politika. Vadi
nasi, ką Rusijos darbininkai 
ir socialistai daro, tą mūsiš
kiai “vorkmanai” mėgina1 
griauti.

Vakar prezidentas išleido 
atsišaukima i šios šalies biz- Ik- v
nierius, ragindamas juos bū
ti gerais patriotais ir nelu
pti perdaug didelių kainų už 
savo prekes arba patarnavi
mus.

ręsiančiu darbo

Bet musų “Saliamonas” kly
si;}, jeigu jisai mano, kad lietu
viai darbininkai, kurie dabar or
ganizuojasi į Tarybą, eina prie
šingu Rusijos re volių cionie* 
riaips keliu. RubUoš čdMtofc

Kitaip tečiaus ir būti ne
gali, nes šalies politikoje ko- 
mandavoja ne prezidentas 
biznieriais, o biznieriai pre
zidentu.

Kada biznieriai nuspręs, 
kokios kainos yra “teisin
gos” — o jau ir prezidentas 
pripažįsta savo atsišaukime, 
kad jos turi nešti gerą pel
ną savininkams—, tai tie bi
znieriai, kurie ims jas, skai
tysis tokiais-pat “tėvynės 
apgynėjais”, kaip ir tie ka
reiviai, kurie guldys savo 
galvas kruvinuose Franci- 
jos laukuose. Kaip vieni, 
taip ir antri tarnaus savo tė
vynei 
mieji 
pelnų, o antrieji

Prezidentas mano, kad su- 
silaikvt bent tūlam laikui 
nuo extra-pelnu kapitalis
tams yra ^taip-pat didvyriš
ku darbu, kaip darbinin
kams numirti. Bet kažin, 
ar darbininkai tiek-pat ver
tina savo gyvastis, kaip ka
pitalistų extra-pelnus?

Dabar ir pasidaro tas keb
lus musų “vorkmanų” padė
jimas. Kišimas kuolų ir truk
dymas Amerikos nuo karės su 
Vokietija, reiškia pagelbą Vo
kietijai; juo mažiau Amerika 
gali pakenkti Vokietijai, juo 
Vokietijai dauginus jiegų pa
silieka, kad sumušti laisvos 
Rusijos armijas ant rytų fron-

listai sako 
taikos nedaryk 
Rusijos, bet ir viso pasaulio 
laisvė yra pavojuje, kol vo
kiečiai savo kaizeriui ir išry
to išvakaro meldžiasi.” Gi 
Amerikos neva darbininkai ir 
neva socialistai — teisingiaus 
pasakius, tik jų politiški bo
sai, — kugžda saviems į au
sis: “Neik, nekariauk, reika
lauk taikos (uuo Wikoaoi feęt

rai- 
draškydami vieni 

Kuomet šitos 
įvyksta, kapitalis- 

ip verki a 
pataria 
Tyrinė- 

menamoji

reikale? Jo atsišaukimas 
pasako tatai: jisai duos biz
nieriams pelnyti'es, tiktai ji
sai žiūrės, kad jų pelnai ne
būtų perdaug dideli.

O kas nustatys ribas, kur 
baigiasi “teisingi” pelnai ir 
kur prasideda “nepatrioti- 
nis” plėšimas? Nustatys vei
kiausia tie patįs biznieriai, 
kurie dabar yra bosai pra- 
monijoje. Juk ir šiandie y- 
ra, prezidento sutverta, “pra 
monijos kontroliavimo” į- 
staiga — “Šalies Gynimo Ta
ryba”, ir toje įstaigoje mai
sto “kontroliavimo” skyrių 
veda mėsos trusto galva Ar- 
mour’as, kuro “kontroliavi- 
VY1 f\ ’ ’ n 1 r y T11111 — — rx V. cx l rp n t tl '
lų trusto galva Peabody, 
ir tt.

Ją nurodo.? musų 
visai teisingi , laik- 

Die Taylor”, purney- I
Tailors’ unijos rganas. 

kaltą” jisai

Vienyti susipratusiųjų Amerikos 
ovai už bendrus jų reikalus. 
Kovoti su militarizmo pavojum, 
teisėms, ir remti taikos judėjimą
Daryti pageidaujamą darbininkams įtekmę į Lietuvos 

if 

darbą ir tuo tikslu sutvertas Amoni
Remti Lietuvos darbininkų kovą už

Darbi ninku Taryba 
kiekvienų 50, arba dalies,

3. Atstovus į vietos 
daręs nemažiau kaip iš 10 žmonių būrys, kuris vadinsis “Ta
rybos Kuopa.”

4. Kiekviena draugija arba kuopa, įstojusioji 1 arybon, 
tris (3) dolerius nuo kiekvienų 50,. arba dalies, na-

ako, kad biz- 
cauti “teisin- 
bet ne dau- 

giaus. Kainos už jų prekes 
turi but tokios, kad pramo
nės galėtų gyvuoti ir plėto- 
ties, kad turėtų kuo gyventi 
pramonių vedėjai, ir kad da
rbininkai galėtų gauti geras 

Vxi c/. .n IriiwJn., 
stengsis imt daugiaus, negu 

■“teisingas kainas”, pakenks 
šaliai ir apsunkins jos veiki
mą karėje.

Toliaus p. Wilsonas nuro
do, kaipo pavyzdį “neteisin
gų” kainų ėmimo, *laiVų ko
mpanijų biznį. Pasak jo, tos 
kompanijos taip pakėlė mo
kestis už prekių gabenimą 
per vandenyną, kad baisiai 
sutrukdė transportaciją ir 
pastatė beveik nepergalimą 
kliūtį pasekmingam karės 
vedimui. Tų kompanijų el
gimąsi prezidentas lygina

• prie gelbėjimo Vokietijai.
Savo atsišaukime prezi

dentas pasako dar daug gra
žių žodžių apie tikrą patri
otizmą, kuris neturįs nieko 
bendra su pelnais, ir priro
dinėja, jogei biznierių parei
ga yra bent karės laiku išsi- 
žadėt perdaug didelio plėši
mo, kuomet šimtai tūkstan
čių jaunų vyrų keliauja Eu
ropon liet savo kraują ir au- 
kaut savo gyvastis “už žmo
nijos laisvę”. Tiems biznie
riams, kurie neves savo biz
nio tokioje-pat patriotinėje 
dvasioje, kokios esą apimti 
pasiryžusieji mirti mūšių 
laukuose kareiviai, preziden
tas grasina vieša opinija ir 
įstatymais.

Šitas prezidento atsišauki
mas yra kaipir įžanga į tą 
maisto ir industrijos kontro
liavimo darbą, kurį Suv. Val
stijų kongresas rengiasi — 
bet dar vis neprisirengia — 
pavest į p. Wilsono rankas. 
Valdiškas minėtųjų dalykų 
kontroliavimas pasidarė šia
ndie neišvengiamas, kadan
gi nesvietiškas kainų kilimas 
jau grasina iššaukti revoliu-^ 
ciją šalyje. .

Bet kokiais principais va
dovausis prezidentas tame

narių, gyvenančių 
J arybų suvažiavimas nominuoja dvigubą 
iš kurių vietų tarybos visuotinu balsavimu

ne nuo Kaizerio), priešinkis, 
daryk viską, 
hypokritiška” 

Anglija, “veidmaningas” Wil
sonas ir “militariŠka” Frau- 
euzija nenuverstų Kaizerio 
nuo sosto!”

vie
pne 

metams.
, __js Tarvbos .reikalams vesti, atstovu susirinkimas 

išrenkakomitetą.
8. Amerikos Lietuvių Darbininkų Tarybos Pildomasai Ko

mitetas (Centras) susideda iš septynių (7) 
vienoj apielinkėj.
skaičių kandidatų 
renka Pildomąjį Komitetą.

9. Amerikos Lietuvių Darbininkų Tarybos suvažiavimą 
šaukia Pildomasai Komitetas sava iniciativa, arba penktai daliai 
vietinių Tarybų reikalaujant.

* 10. Delegatus suvažiavimai! renka vietų Tarybos, po vie-' 
na atstovą nuo kiekvienų 500, arba dalies, vielos Tarybai priklau
sančiųjų organizacijų narių. Didžiosios šalies organizacijos ga-

Principai ir tikslai
I. Tarptautinė darbininkų santarvė.
II. Kuogrei'čiausia taika—be aneksijų ir kontribuci

jų ir tuo pamatu, kad kiekviena tauta turėtų teisės sprę
sti pati apie savo likimą.

III. Laisva ir demokratinė Lietuva:—
(Etnografines Lietuvos Steigiamasai susirinkimas; teise 

kiekvienai Lietuvoj gyvenančiai tautai laisvai plėtoties; visiška 
lygybė prieš įstatymus visų piliečių be tautos, kilmes, tikėjimo 
ir gimties skirtumo 
kyklos nuo bažnyčios 
kimų laisvė; darbininkų 
maximum valandų ir minimum 
draudimas nuo 
kestis vyrams ir moterims už ly uu 
m as motinybės 
ėmimas dvaru žemes žmonių c J
visų susižinojimo priemonių 
visuomeninio

čiu be tautos €
itskyrimas bažnyčios nuo valstybės ir mo- 

pilna sąžinės, žodžio, spaudos ir susirin- 
ipsaugojimo įstatymai: nustatymas 

mokesties ir valstybinis ap- 
nelaimių, nedarbo ir senatvės; lygi mo- 

darbą; valstybinis apdraudi- 
priyerstinas nemokamas mokslas vaikams; at- 
žemės žmonių naudai; valstybine nuosavybė 

miškų ir vandenų ir municipals 
naudojimos įstaigų nuosavybė miestuose.)

Labai gerai 
monas” 
gere t i (‘s 
socialistų darbu 
elgdavosi priešingai 
taręs Rusijos 
riams, kurie kovojo prieš ca
rizmą, jisai garbindavo carizmo 
bernus.

Užsisakomoji Kaina:
ChtcaRoje— 
nešiotojams kasdien pristatant į na 
mus, nh>ka:

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

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

Metams ..................................$6.00
Pusei metą • • • •,...................$3.50

Suvienytose Valstijose, ne Chicago 
jo, pačiu:

Metams ............................
Pusei metų .. ......................
Trims mėnesiams .........

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

pusę pasilaiko savo reikalams.
6. Vietos Taryba susideda nemažiau kaip iš trijų (3) atsto

vų. Organizacijos tų vietų, kur negalima sudaryti 1 arybų, ga
li prisidėti tiesiog prie Centro, užsimokėdamos Centrui po tris 
(3) dolerius

7,... Viet

kutįnį žingsnį prie įsteigimo 
tobulos civilizacijos.

Negrų skerdynė East St. 
Louis’e yra paskiausis kapita
lizmo nusidėjimas, bet jisai 
yra ne paskutinis.

Nelaimingi vargšai negrai 
yra kapitalizmo sistemos au
kos, taip-pat kaip ir baltieji 
žmonės. Jie bėga iš Pietų, 
kad išsigelbėjus nuo tos sis
temos blogybių, ir susitinka 
su jomis ir su baltomis josios 
aukomis Šiauriuose.

fitniB Lietuvių Dienraštis Amerikoje 
■teMžta NA UJIENŲ BENDRO VE i ne

^Kasdien, išskiriant nedeldienius

Organizavimo budai
Amerikos Lietuviu Darbininkų Taryba susideda iš liek

ni ų, industrinių, susišel- 
kulturinių etc., — kurios pritaria augščiau išdėsty- 

uždavinia ms.
Kiekvienoj kolonijoj gali 

draugijų ; 
narių.
Tarybą gali siųsti ir tam tyčia susi-

First Lithuanian Daily ii> America
Published Dai\i) Except Sundap

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

Terms of Subscription:
Chicago—
By carriers:

One week ............................... 12c
One month ........................... 50c

To parts of city not covered by our 
carriers, by mail only subscriptions 
paid in advance:

One year . . 
Six months

United States, outside of Chicago

mo.I
žmoguje 

žmoniškus Įslinktus 
a ji gy

niu kai ir sočia 
Eik ir kariauk 

nes ne til

Negrų skerdynė last St 
Louis’e, III., yra vijas bai 
šiaušių darbų, kokie juvo pa 
pildyti šioje šalyje nĮ) to lai 
ko, kaip indijonai sMpuoda 
vo įsiveržusius baltulius.

Necivilizuotieji 
buvo nėkiek ne žiaurhi, kaip 

dė neg- 
’e. - Yra 
Louis’o

Raitieji ir juodieji, o kar
tulis vieni baltieji, stoja vieni 
prieš kitus, kaip laukiniai 
stų žvėrį s 
kitus į šmotus 
baisenybės 
tų spauda paprastai 
liūdna atsitikima i 
padaryt tyrinėjimą, 
j imas įvyksta 
priežastis tampa surasta. Tos I 
baisiosios unijos ir tie dar 
baisesnieji socialistai esą ne
laimės kaltininkai. Kad ne 
unijos ir ne socialistai, lai liū
tas ir ėriukas butų gulėję kar
tu ir miegoję sutikime. Idant 
patenkinus teisybę, vienas ar 
daugiau un i j is tų eina į kalėji
mą, jeigu ne į elektrikos kė
dę, ir kapitalistinė tragedija 
tęsiasi toliaus, gamindama 
daugiau aukų metai po melų.

Jeigu East St. Louis’o gy
vulių skerdyklos nebūtų par
gabenusios negrų, riaušės ne
būtų įvykusios — nebūtų bu
vę tame mieste vyrų ir mote
rų, kenčiančių bado kančias, 
arba bent taip kenčiančių, kad 
netekus proto ir žmoniškų 
jausmų.

Ar tie žmonės, kurie iššau
kė tas riaušes, bus apkaltinti 
ir nuteisti už žmogžudystę? 
Vargiai. Ar East St. Louis’e 
įvykusioje tragedija bus pas
kutinė? Anaiptol. Vieninte
lis dalykas, kuris padarytų 
galą baisiems darbams, yra 
kapitalizmo sistemos panaiki
nimas. Kapitalizmo sistema 
listai darys šalies įstatymus.

Dabar, kuomet mes pradė
jome pasaulio demokratizaci
jos darbą, tai gal bus ne pro 
šalį žinot, kad jisai negali but 
atliktas, kol mes nepaimsime 
į savo kontrolę viso turto šal
tinį, žemę, ir gaminimo bei 
darbo produktų paskirstymo 
mašineriją...

įsikurti tos vietos Lietuvių 
itstovų, po vieną atstovą nuo

NEGRŲ SKERDYNĖ 
EAST ST. LOUISE. -——T . .... .. -

Vakar Skaitytojų Balsuose 
mes išspausdinome straipsnelį, 
kuriame keletas žmonių aštriau
siai protestuoja prieš žinias, til
pusias “Naujienose 
nai įvykusias East 
“rasių riaušes.” Čia turime pa
stebėt, kad tos žinios buvo pa
imtos ne iš kokio koresponden- 

I to pranešimų, o iš .telegramų. #
Mums tose riaušės^ yra ne 

tiek svarbu surasti kis buvo 
kaltesnis —bąltveidžįaiar juod- 
veidžiai, kiek išaiškint ttimatiiię 
to kruvino žmonių susrėmimo 
priežastį, 
nuomone

Vienas tautininkų organas iš
ėjo, su ilgu pamokslu Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Tarybai. 
Sako:

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

tie žmonės, kurie 
rus East St. Li 
priežasties East I 
žmonėms laikinai iiti iš pro
to. Kokia yra ta riežastis? 
Rasinis prietaras? e. Prie
žastis yra kapitalras.

Ap^ie metai laikomai 
dyklų darbininkai 
vo, kad gavus žrr 
algas. Į darbiniu 
vi mus buvo atšalu parga
benimu negrų, kacppildžius 
jų vietas. Ir kai 
Liniukai su savo Šiynomis 
kenčia da ir šiandiel negrų 
darbininkų impor

Badas užslopin 
visus 
(jausmus) ir pa v 
vulišku sutvėrimu

Badas ir baimė 
du yra šaknis visd)goz inu 
sų visuomenes sist je. Jei 
gu netutro baimė 
linta, mes gaĮėtunhigt pas

Amerikos Lietuviu Darbininku Taryba
Įsteigta Birželio 29, 1917.

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

30 vai. vak.
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Yėtnyčia, Liepos 13% 1917

Jaunuomenes Skyrius
aplinkiniams žinomo raštininko 
duktė. Jis kaip kvailys paniv-aiiys pamy- lį jaunuomenės “progresyve”,

rimus? Ant šio klausimo mes

Juozas Rainis. t Tulelis.
NAKTINIS

PASIVAŽINĖJIMAS.
Dainos) ži įvova saulei nusileidus. Kuo

met pasiekėm. A. didmiškį jau 
buvo geri išvakariai. Naktis 
buvo vi in graži ir maloni. Miš-

metų senumo, gi

mimo. matote

gardžiu gėlių kvapu pritvinkęs. 
Dangaus mėlynė atrodė, lyg 
kad gabių rankų darbo išmar
gintas kauras butų ant to miško 
už gaubi as.

Tarvlum mieg

Maskva 191 I,

Iš A. P. Čechovo.

■—T rauk jus velniai! Pareini 
iš darbo alkanas, kai šuo, o jie

stenėsi, ir
ašaros! Te

verksmas,

užsibaigė.

kasavos, musų išvedimai yra, 
kadangi kuomet socializmas Verte $4.00 Sutaupysi $1.65

nuomonių, su kuriomis iš dalies 
butų galima sutikti ar nesutik
ti. Bet aš esu užtikrintas, kad

narys bus mokinamas iki dvide
šimt arba daugiau metų, tuomet 
jis, suprasdamas kenksmingu
mą alkoholio daugiau nevartos.

V <. J

neda-
nuomone, tai aš jokiu budu ne-

nuomonės to asmens, kuris ar
ba daug arba mažai vartoja 
svaiginančių gėrimu. Vieniu te-

ku, kad jaunuolis arba jaunuo
lė butų priskaitoma prie pro-

jaunuomenes

gerti.
b gir-

tuokliavimas patsai per save 
pranyks. Bet didžiausia nelai-

stirną daugiau už j 
Tikėti, kad mokslas

nok neatsižvelgiant į tai, senis 
juodis buvo dar smarkesnis už 
jaunąjį sartį. Aplamai sakant, 
abudu arkliu buvo gražios iš-

daužymas į kietą plentą dare ne-

ta, — kad aš gerai žinau: nei 
vienas žmogus jokiu budu nega
li būti pilno proto, kuris naudo
ja svaiginančius gėrimus. Ant
ra aš žinau, kad svaiginantis

nuoddi, to užginčyti niekas ne

via m i ir su jais nieko Budrio te

vien tik del pasivažineji-
mo.

Bematant mes atsidūrėme ant

J 7 lll l l | O |/l. JU I I111V • tll 'J

kad dabar arkliai butų leidžia
mi lik žingsniais eiti. Esą jam 
užėjęs tekis saldus “sapnas” 
apie meilę. Arkliam pa mažių-

klausite, kurią dalį jaunuome-

risčia

ką aš su Budriu tuomet šneke 
jau, lik liek žinau, kad much

čius luošius, žalių javų laukus.

mas, savo siutime daužos i kie-

Mudu tvčia

žmonių, kurie girtuokliauja. Ir

nių išeis iš 
pamatuotas, 
lai skurdlas 
do amžinus

mados, nėra nieku
Iš vienos pusės,

daugiausiai
girtuoklius,

daugiau vadintis žmončmis; iš 
oksai baisus

važia vova
žinėti. I)

pamąstė jis. — Geras “šeimy
ninis” gyventams, nėra kas sa
kyti! Nesuspėjau apsivesti,

iriai...
“Visuomet taip... Išjuokė, pa

niekino, o dabar apie duris vaik
ščioja, nori taikinties... Išgriauš!

kins iu 1

fos link.
atleidimo,

melsk, verk... Nieko negelbės! 
Velnio akį gausi! Nei vieno žo
džio neištarsiu, nors numirk... 
štai miegu ir kalbėti nenoriu!”

suminkštinti.

ja-
“Taip... Dabar mes lendame

pus maldauti.

pavojinga nerimauti.

ir atleisiu”...
Prie pat jo ausies 

dūsavimas. Paskui 
čias.... Vyras pa i u te

kur kas patogiau pasivažinėti. 
Np« diena vnžinėdmviMcia <rpiir»i 
nroaos Pamatvti visa vasaros

jaučių įvairių paukštelių balsų. 
Gi naktį — išgriauš. Tik tušti

palši, paniurę debesiai — dar

Man

kokiam apuokui daužytis. Bet 
mano sandraugas nepaprastai

ta m 
tai.

nakties laiku bevažinėdamas,

viliojantįs.

sinus.

kutės.
“Na, Dievas su ja! Dovano

siu paskutini karta. Užteks

kad aš pats kaltas! Del niekų 
maištą pakėliau... Na, gana,

no šiltą kūną.
—Tfu!
Šalia jo gulėjo didelis šuo

. ‘TMauka.” K. A.
—.n. *

tas blakstienas perleisti jį. Aš 
nesipriešinau arklių sulaikymui, 
nes ir negalėjau. Juk ne aš jų 
savininkas. Pagalios ir man pa
čiam kaž kodėl užėjo noras,

Oh, viešpatie! — sušuksite vi
si mano net ir geriausi draugai. 
Argi musų socialistų nckurie

redaktorių, bet jie vartoja svai-

bu tų leidžiami.

Mano sankeleivis atsilošė į

resnius,'kaip kad paprastas dar
bininkas? Aš tiktai vienintelį 
skirtumą ir matau tarp paprasto 
darbininko ir kalbetojaus arba 
redaktoriaus, kad jie turi pro
gos naudoti geresnį “sluff”, bet

nutilo. Man
trauke

supratau, kad tas kenks Budrio 
sapnui. Vienok aš nenusiramin
damas tyliai jo užklausiau: ar

damas podraug ir man išpasa
koti. Mane labai apėmė žingei
dumas, kokis tas jo meilės sap-

, — jis tik tą vie

pasakoti.
(Bus daugiau).

SVAIGINANTIS gėrimai.

Mes labai tankiai bandome 
diskusuoti visai mažos vertės 
klausimus, pašvęsdami daug 
vielos ir laiko, bet jokios aty-

s varginančių gėrimų. Nemanau 
nieko kalbėti apie tą jaunuome
nes dalį, kuri yra atsilikus už
pakalyj ir tebetarnauja savo

mą, kad aš nei prakalbinti jo*

vo, tai dažnai pasitaikydavo, kad 
bas jo žodis būdavo nepataiky
tas į mano užkalbinimą, arba

žybes gali gerinus gimti tas poe
tiškumas. Bet jam priešingai.

Gal but ir butų buvęs iš mano

poeziją

nių poetų veikalus ir tam pana
šiai. Bet jis to nedarė. Jis net

ginu Tokiu budu

tęs?” Duosite man klausimą. 
Sulig mano supratimo, tai aš 
vadinu žmogų apsišvietusiu tuo-

savo klesos reikalus, bet visai 
ne tas, kuris mažiausio suprati
mo neturi pirts apie save, tiktai žino savo Klesos reikalus, nes 
jis yra pavojingas draugijai, 
arba lasai, kuris žino visas žmo
gaus ypatybes, bet mažiausio 
suprtimo neturi apie savo klesos 
reikalus, nes toksai yra pavo
jingas darbininkų klesai. Da
bai) jokiu budu aš nesutinku, 
kad: (a) toksai žmogus butų 
skaitomas apsišvietusiu, kuris 
gerti nuodus, jeigu jisai nežino,

truhpina jo gyvenimą, (b) ta 
ypda butų rokuojama apsišvie
tusį kuri vartoja svaiginančius 
geimus ir nesupranta, kad jis 
paliko tas įstaigas (smukles), 
kuioS yra visuomet priešingos 
dabininkų klesos reikalams, ir,

sų pirmutinė pareiga — tai to
bulinti visais galimais budais

mis. Kol buvau mokykloje, ne
galėjau taip arti studijuoti musų 
jaunuomenę (prog. jaun.), apie 
kurią tiek daug svajojau ir svar
biausias mano troškimas buvo

spėkomis del labo

mokyklą, ir įstojau į musų pro
gresyvės jaunuomenės tarpą,

įspūdžių sutikau, kurių visai ne
sitikėjau sulikti. Laikas nuo 
laiko sugriebdamas nors trum
pą valandėlę nuo sunkaus dar

išdėstyti ant balto popieriaus ir 
parodyti pačiai jaunuomenei,

daugiau atidžios į musų pačių 
trukumus.

Šį-gi sykį manau nurodyti ko
kių milžiniškų klaidų daro ta 
dalis progresyvės jaunuomenės

giri savo klesos reikalų. To
kie rųšies abudu individualui, 
nuo nuomone, nėra apsišvie-

čiigėrimų, yra apsišvietę. Da- 
aunuomenės negeria, kad 

ls neskanu, o kita dalis, ‘— 
tailad kas nors jiems pasakė, 
kaoereikia gerti. <»

\

Žildamas, kad didžioji da- 
. togresyvės jaunuomenės

nesu ę su mano išvedzioji- 
maisį kurias ypatas liktai 
galiii priskaityti prie progre
syviu— manau sutiks su abcl- 
na busią musų tarpe nuomo
ne, thi paragindama, kad mes

rie gyvena didelėse* šeimynose, 
o jaunuomenės (arpe tas turi, 
nors ir šiame surėdyme, būti 
didelė retenybe. Nes ar šiokiu 
ar lokiu budu jaunuolis nors

lokio baisaus skurdo, kuris šlu
inni į o11 un/ci

kad gėrimas jam nesumažins tų
nedatekliu. bet padidins. Dar

kyli tokios įstaigos.
Well, jeigu nuo maršo žmo

nes darytų įstatus del musų, 
tuomet būtumėm užtikrinti,

sunku tikėtis, kad įstatai už
draus munis gerti degtinę. Žino
ma, pavyzdį turime Suvienytose 
Valstijose, kad nekurios valsti- 
inR iau išleido tokius įstatus, 
bet ar gi lenai jau nebėra gir
tuoklystes. Galop ar tie išleido 
tuos įstatus, kurie laižosi pama-

met išgaunamo kokius nors pa
lengvinimus darbininkams, lai 
ne mums dėkui, kurie pašven

gaus laiko, bet tiems, kurie mic 
ga ramiai. Mes turime gera

cializmo sistemą vistiek blogos 
pusės, kurios randasi kapitalis
tiškoje gadynėje, pačios per sa
ve neišnyks. Reikės ir tuomet 
vesti smarkią kovą, kad panai
kinus tas nedorybes, kurios per 
taip ilgus šimtmečius buvo įgy
vendintos į žmonijos papročius.

Dabar pažiūrėkime, kokias

ša abelnai visam progresyviš- 
kam judėjimui vartojimas svai
ginančių gėrimų. Jau nežiūrint

ve-

giais; neatkreipiant atidžios į 
tai, kad ta jaunimo dalis tapus

irusius ir protiškai idiotus drau-

RYTO jus galite pasirinkti iš visų musų $4.00 vertas 
Oxfordu už pigesnę kainų negu kokia kita dirbtuvė 

galėtų padaryti juos už—$2.35. Daugiau negu 200 puošnių 
stailių pasirinkimui puikių Cordo rusvų spalvų, Gun Me
lais ir Patent skaros. KODĖL mes tai darome? Dėlto, 
kad musų dalykas yra ne laikyti nieko nuo vienų iki kitų 
metų, ši yra DIDELE proga—bjut 
tokia, kuri bus praėjusi iki jus nu
tarsite; užtaigi ateikite rvto ir misi-

taupumas LA
BAI didelis.

50c
piginta
$1.00 Aula , ...
10c Vasariniai Veiloko vidų
riniai padai,

25c Šil- 
ko fcniurukAi, 

nupiginta iki 19c 
10c Gydymui Vitri

nų, nupiginta iki 7c 
Maudynei šliuref. nu- 

iki .......... ...... 39c
nupig. ik i50c

nupig. iki

Visi $0 ver
tės padaryti 
ant paprasto 
varstoto Ox- 
fordai $3.45 
Visi Canvas 
ir Palm 
Beach Ox lo
dai po $1.60

®pew.ar^ Sfioe Stem Co
14 S. HALSTED ST.,
1314 S. MAUSTEI) ST.,

ARTI MADISON ST.
TARP 13-tos ir 14-tos.

24 Sankrovos Chicagoje

VIDURM1ESČIO SANKROVOS
107 W. Madison St.

Tarp ('lark ir La Salle. 
328 S. State St.,

'l'arp Jackson ir Van Buren.
72 AV. Van Buren St.,

106 S. Clark St.,
Arti Monroe St.

12 N. Dearborn St.,
Tarp Washing!, ir Madison.

NORTHwSIDE:
3175 Lincoln Ave., 

Arli Belmont.
3241 N. Clark St.,

Tarp Belmont ir Aldine.
637 W. North Ave., 

Arti Larrabee.

NORTHWEST SIDE:
1583 Milwaukee Ave.,

Arti Robey St.
2738 W. North Ave.,

Arti California Ave.
2879 Milwaukee Ave., • 

(Avondale).

SOUTHWEST SIDE:

4731 S. Ashland Ave., 
Arti 47-to St.

6317 S.- Halsttd St.,
Tarp 63 ir Elevatoriaus sto.

1605 W. 63-^iaa St, 
Arti Ashland Ave.

SOUTH SIDE:
3866 Collage Grove Ave., 

Arti 39-to St.
836 E. 63-cias St.,

Btk. E. Cottage Grove Ave.
9139 Commercial Ave.,

Tarp 91-o ir 92-ro St.
11333 Michigan AVe„ 

(Roseland).

WEST SIDE.
3205 W. 12-tas St.,

Kampas Kedzie Ave.
3536 W. 26-tas St.,

Arti Clifton Park Ave.
12Ž1 Milwaukee Ave.,

Arti Ashland Ave.
1647 W. Chicago Ave.,

Tarp Ashland av.‘ir Paulina

Sankrovos Atdaros Vakarais del Parankamo Pirkėjų.

.... ........................... ——.. ....... . ...................

Romanovų paslaptis
*0** w m1 ...... ...

(Tąsa)
“Ir taip mes persiskyrėm.”
Nuo to laiko Katarina nėra 

bešališka linkui S. Saltykovo.
Toliau Katarina aiškina, kaip 

ji nepaisius jo išvadžiojimų,

bet jis vis dar labiau kibo prie 
jos. Vasaros laiku 1752 metais

medžioklėn. Kuomet visi buvo 
užimti medžiokle, S. Soltykovas

Išpradžiu aš maniau, kad

riau, kad tai yra sunki, o gal ir 
negalima pareiga.” \

Ciesorienė Elzbieta, matyda
ma Ka laviną jodinėjant, pasirė-

ri vartoja svaiginančius gėri
mus, ir kaip svarbu yra pradėti 
kovą prieš tą' ydą tai daliai jau
nuomenės, kuri išliko liuosa 
nuo jos.^ Tai vienas iš pirmuti
nių įspūdžių su kuriuo susidu- 
riau apleidęs mokyklą.

Pirma nekad pradėsime gilih- 
ties į patį klausimą, pažiyrėki-

girtu Įiavimą.
Gaie dėlto mes mažai at- 

kreipie atidžios į blogas pu
ses, lias atneša gėrimas svai
ginau gėrimų, kad nckurie iŠ 
musikipgi mylime šiek-tiek 
įsitraji, bet abelna nuomonė 
buvovra ta, kad kovoti prieš 
išnauojus visokios rųšies 
(išsks smukles), o kuomet 
darbi kų klesa paims į savo 
rankriską, tuomet ir visos 
pragmgos įstaigos sykiu ir 
svaigitįs gėrimai turės išnyk
ti. Išles toksai manymas yra 

Į pusėt teisingas, bet jau taip 
Į drąsiiĮkyti,, kad tokios įstai

gos i

naudą ir statyti žmoniją ant 
geresnių ir tobulesnių pamatų, 
bus nepakeliama našta visuome
niškai draugijai, o labiausiai 
darbininkų klesai, nes niekas 
nuo jų nenukenčia ir niekam

darbo žmonėms. Jie vieninte
liai, kurie turi panešti visas sun
kenybes, kokios liktai tampa 
uždėtos ant visuomenės spran
do. Sakau, neatkreipiant ati-

gas pasekmes, nes tas visados at
sikartoją ateityje ir kad neku- 
riems iš musų tas pasekmes 
sunku yra suprasti, nes jos ne- 
iduoda vaisių urnai.

(Bus daugiau)

i,

mas šalę Kairiuos piešg jai lai
mės, paveikslus; kadangi ji ty
lėjo, jis prisipažino, kaip karš-

lavinos, ar ji neesanti indiferen
tiška linkui jo. Katarina juo
kies. Tuomet jis, sulyginęs sa
ve su kitais dvariškiais ir priver

Kad neatkreipus kitų atydą, Ka
tarina patarė jam prasišalini,

“Tuomet aš tariau: ‘Taip, 
ip! tik eik sau.”
— Tai viskas sutaikyta musų 
rpe, — tarė jis ir suspaudęs

kė poniai ščeglokovai, kad tai 
lodei Katarina neturinti vaikų, 
bet ji tarė ciesorienei:

“Tai neturi nieko bendra su 
vaikų, klausimu; vaikai negali

Impcra toniška Didybė Didžioji
Kunigaikštienė yra vedus jau

e nok nebūta.’*
Tuomet ciesorienė išbėrė po-

mą ir užtai, kad ji nedavė pride* 
rantj patarimą, kuomet ji žino-

vienam menesiui M. ščogtokovas



MMMt*

<amoa-1 v< 
surado 1 vi

PRANEŠIMAS.

LSJL. lavinimos susirinkimas
moterį, ponią Groot — matio-| stas skolinti iš Katarinos viršmi-

Di-lėlą sumą, kad užganėdinus 
? .ii i Kunigaikšti; Katarinai

aš nežinau ka; o

nori iš jos ir ką ji turi daryt.

tarta, Bressan’ui tapo pavesta 
supažindint tą moteri su Did-

Aš aiškiai mačiau, kad 
vo kokia tai intriga, bet

Bet jau žiemos laiku 
na jautėsi pastojus nė? 
rašo:

ma miestą, aš jaučiau pirmus 
ženklus nėštumo. Mes važiavo
me dieną ir naktį. Ant paskuti-

su dideliu skausmu. Atvykus 
Maskvon, aš jaučiaus, užganė
dinta, matydama dalykų stovį:

rienes paliepimus.

mane ir
“Klausyk

ti ištikima savo

leidau jai kalbėt 
nustebau negalei na suprasti, 

pasakyti; aš 
įprasi, - - ar 
ji tik nori į-

pro gįį^ia s i s k i r t vieną

/įsai ne!
kau.

gero o m 
dama. Ti

Solly kovą;

moteris gali mylėt.
Katarinai atkeliavus

romis apie

mą.
žmones

linksmą

IK'S,

pas savo draugus. Katarina tuo
met parašė jam laišką, išmeti
nėdama jo bešališkumą, neišti
kimumą ir nedėkingumą. “Al- 
sakymui j mano laišką — rašo

lengvai mane suramino, nes aš 
buvau perdaug priė jo prisirišus, 
kad jam netikėt’’..,.

4,000 rublių 
žinoma, Ka-

Pagal Katarinos užrašus 
mums yra aišku, kad eiesoriene 
Elzbieta, negalėdama sulaukt

kova buvo kitos nuomonės.
Idant persitikrinus, žinant Di-

Tam tikslui pa-

m e.
kuomet ji manė Petrą III
nelikusiu gyvenimui po-

eiesoriene mane sau

gvvenimui.

pienei prašalinus jį po gimimui

galimiems nesmagumams) ir L. 
šarečkina: paskui ii sekė Po-

Katarinos ir Petro III ėjo vis ar
šiu. Didvsis Kunigaikštis tuo

nors

jau, bet kuomet jis nurodė man 
priežastis, aš susiraminau

Gegužio menesyje 1753 me-

'luino. kūdikis gimė

tari uos

pasveiko.
1754 metais Katarina ras 
“Mes rengiamės apleist ] 

vą ir važiuot Peterburgan.
riau, kad kelionė tesi

ti musu buriu.C

Katarina
1754 me
ldė sunu,C 7

Katarinai.tipo dovaną, Katarinai 
s III, kuris buvo prasis 
tuo kartu, irgi pa reikalu

Iras III, kuris

M irus 
•2 m. 
mane

9:30 vai. ryto, Murk White 
Square svet., Halsted ir 30 glv. 
Rengiami debatai: “Ar vyčių or
ganizacija neša bent kokią nau
dą darbininkams.“ Visus kvie
čiame atsilankyti Rengėjai.

APŽVALGA.

(Tąsa nuo 4 pusi.).

žmones labinus už visa trokšta

įrašė, laikos reikalavimą. Rusi
jos darbo žmonės nurodė, kokio-

Kame-gi tad pono “Saliamono

Tame, kad Rusijos revoliuci
onieriai ragina kareivius ata-

eiesorienei Elzbie-

mą r Jeigu u 
ravimas“, tai 
ii. ,1_ L, ’

gudrusis musų

laisvės varžymo ir panašių ma
lonių šiai šaliai. Bet jisai to

nėti, kadangi visas svietas žino, 
jogei Rusijos revoliucionieriai 
tiems dalykams yra priešingi

mą, tai nereiškia “

nasis “Saliamonas.

Skaitytoju Balsai
Už išreikštas šiame skyriuje 

nuomones Redakcija 
neatsako.

KUR MES GYVENAME?

Kiek laiko atgal mes sakyda
vome, kad Amerika — lai lais-

laisvai mastyti ir laisvai kalbėti.

drausta savo nuomones apreikš-

Pirma
monarsbiškosc šalyse.

'Tokiose viešpatystėse, kur val
džia priklauso ne žmonėms, bet

Gi dabar ir respublikose pra
dedama panašiai elglies. Karė

gerbiamieji!

žinoma, irgi ne-
snauue. Kadangi reiras ui su
manė permainyt Rusijos Religi-

riene.

ir sudegė (’eglinėj. Mirus eieso
rienei Katarinai 11 1790 m. sos
tą užėmė jos sunns Povylas 1; 
jis nebuvo Romanovas, bet ir 
ne Ilolsteinas. Jis buvo Solty-

1917 metais, kuomet
tapo nu

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE’

Dabar Yra Laikas
Įsigyti puikų vešų vasarinį 
siutą dei vakacijos laiko.

NEŽIŪRINT kur jus eisite arba kų jus veiksite, del pasi
linksminimo, jus reikalaujate vasarinio siuto. Mes tu

rime šiuos siutus populeriškiausių stailių, ir daugiausiai pa
geidaujamų spalvų ir dryžių, lygių arba pinch-backs.

VASARINIAI SIUTAI

$10 $12.50 $15 $16.50 $18
VASARINIAI MASKINIAI

Jus galite turėti šilkinius marškinius puikiomis spalvo
mis, kurie bus pritaikyti šiąm naujam vasariniui siutui. Jei
gu jus nepaisote ant šilkų, mes turime keletą naujų petrenų 
crepe, kurios yra puikios ir vėsios.

$2 $3 $4.50 $5 $6
VASARINIAI OXFORDAI

O kas gi su tąja pora oxfordų? Musų oxfordu eilėje tu
rime pilniausių parodymų daugiausia pageidaujamų spalvų, 
juodos ir rudos skuros. Jeigu jus nepaisote ant oxfordo sku 
ros, jus galite turėti porų “Keds” drobinių čeverykų su gumi
niais padais, su arba be kurkų.

*1.50 *2.50 *3.50 *6 *7.50 *8.50 *10
Roselando Didžiausias ir Geriausias Aprėdalų ir Batų NamasRACH RRO^JL> JHL JL A JU K9

115-ta Gatvė ir Michigan Ave.

Namas Hart Schaffnerio ir Marx Puikių Aprėdalų

Florsheim Čeverykai

suerzins ir užtrauks ant

Aš nežinau, kokiam tikslui 
rašau!... Aš rašau vien tik dėl
to, kad negaliu susilaikyti. Ty- ietl, IIC J ‘ iNC/io ii ictxrct, mlc.4.-

da jo žodžiai erzins visuomenę 
ir neatneš mažiausios naudos!

Kai kada žodis tyruose tam
pa užgirstas. Ir dar daugiaus

nedinimą, turėdamas nors ki-

kada nors tolimoj ateityj, ka 
nors tokis šaltai pamąstys ir piT

Nors ir labai tave erzins, pr

liepdamas tau: “Netylėti.“ Tari 
garsiai žodį, ką tu manai api 
musų dabartinius prietikius £ — 
Dar sykį: ‘srovės mums reika 
linuos!“ Kada 4oms nusibo
kolioti viena kitą, —- aisira 
rankoves ir pradės darbą — i 
ba iš peties, konstruktyvį

Stetson Skrybėlės

DEL VIENOS DIENOS UŽDAR 
BIO RAUDONAJAM KRYŽIUI

Vienas laikraštis (Daily Re
cord) paskelbė, kad rubsiuviai 
aukosią vienos dienos uždarbį 
M, 1_  2__ TZ-~.X:..X _

žiaus valdyba nusprendusi, kad 
agitacija butų vedama tarpe 
rubsiuvių aukojimui vienos die-

girnas visokių drabužių Raudo
najam Kryžiui yra atliekamas 
tos industrijos, Jai dirbantieji

gos. Tolinus duoda suprasti, 
kad darbininkai dirbdami dirb
tuvėse nesą būtinai verčiami, į 

kad aukotų savo pinigus. Bet į

galima esą lengvai pagelbėti 
tuo, kad pašventus vieną dieną 
atlikimui šiokio ar lokio darbo.

Tas darbas turįs but atlieka
mas liuosnoriai.

čia Yra Vieta

Hart Schaffner 
L ,&.Marx; J

'Oopyrlaht Hart Schaffner d Marx

naudoti ir savo tikslams, nes 
žmonės nevisada gali žinoti, 
kam tas darbas yra atliekamas. 
Kuo toliau tuo daugiam suran-

patriotų pusės, kad darbininkai 
yuiun.uulU ll/JV' TRriCjC, ŲS KU.- 
rios tam tikros korporacijos 
gauna pelnų. Milionai darbi
ninkų eis į tranšėjas, aukos sa
vo gyvastis; milionai darbiniu-
kų dirbs dirbtuvėse, aukos savoj tas kilpas, kurias užtaiso turtin- 

gųjų klesa. Tolei darbininkai 
turėsime vargti, kol savo vargo

sako, kad algų klausimas kares.

vęs. Darbininkai neturės teisės 
reikalauti daugiaus užmokesnio, 
nežiūrint, kad gyvenimo reik- 
menos dar labiau pabrangtų, 
rzarplninkai turi tylėti.

Darbininkai turi daugiau at-

kymo reikalus ir daugiau turi

lionai darbininku mokūs visokiu

Bet ar darbininkai

kesnį už savo darbą? Dabartį-

matyti, lodei lai patįs darbi
ninkai sprendžia apie visuome
nės reikalus, o ne keletas asme-

P. G a Iškiš.

Daktaras
Specialistas iš

žmonės 
nenori ty

lėti, užimama burna.
Įvesta cenzūra. Iš užsienio

Ir valdžiai

Dabar vėl prisieina užsiduoti

m(

nebus didelio

Laisves jau tuosyk nebegales

A. Garbukas.

KAM Aš RAŠAU?

tobulinime savo srovės,-nekolii 
jime asmenų kilos srovės!

Taip, aš pamenu labai gerai 
važiuodamas Amerikon 25 nu 
lai algai, aš garsiai išsitaria

slid aš rašau? Būdamas beveik 
persitikrinęs, kad mano rašy
mas neatneš šiame momente 
mažiausios naudos, -r atpenč

Maskvos

r,* ••-v -- --------------r -i

tuvą! Vėliaus atsilankius Jo
ciams: gerb. Dr. Basanavičiui’ 
p. M. Yčui,p. M. Yčui, viešai ant banki) 
iškelto Chicagos lietuviais 
paantrinau savo pranaši 
kaip šiendie aš matau, jam
be sapne, kad Amerikos Iii- 
via i atgaivins, albuda vos, rA 
tančią iš bado močiutę Lieti!

Todėl nepailskim, veil.

paantrinau savo

Todcl
kiekviena minutė yra svi. 
Vieni stokit ir pečiais sureiit 
Darbininkų Tarybą; kiti į i- 
los Taryba; treti, išnaudm

nų ekonominio padėjimo, v. 
“Apdraudos ir Sveikatos 
tę“, priderančiai išnaudi
rinkamai
diiiclĮ darbą nuveikti —* su 
tūkstančių šeimynų užtilti 
ateiti. '

Todėl prie darbo — tail 
r v : Dr. A, L. Graičiį

tojų, kurie jau turi įrengia ma
šineriją ir aukos savo įrengimus 
atlikimui tam tikro darbo.

Bet jeigu darbininkai vienas 
ar kitas butu priešingi aukoti

WISSIG,
Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAŠVYRŲ IR MOTERŲ.
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kraujo, 
odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
čia ir persitikrinkite, kų jis jums gali paaaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir 
išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėlioms iki 12 dieną. 
.1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos jrat., viršuj Bankos. Tel. Canal 32«3.

U: į9

patarnavimą subatomis po pie
tų. Nes tas laikas nėra apmo
kamas, darbininkai paprastai 
nedirba.

Paduoda vieną pavyzdį,, kad 
New Yorko vienas samdytojas, 
Edwlard S. Meyer jau padaręs 
bandymą. Sušaukęs savo dar
bininkus ir persiutęs lą dalyką. 
Žmones pilnai pritarę ir 350 dar
bininku padare visokios rūšies

Sušaukęs savo dar-

lengvų drabužių Raudonajam 
Kryžiui skaitliuje 4,700.

Taip ta agitacija yra vedama 
plačiai tarp darbininkų. či’tf 
kalbama, kad liuosnoriai turi 
lik .prisidėti, o mes -žinome, kad 
praktiškai visai taip nėra. Di-

rą darbininkus dirbti uždyką, 
prievarta, gąsdinimais. 

Daugybė samdytojų gali pasi-

» lt ,iw» * • • • I iii. . i -.-H— ,<!■   no.

! Vienatinė Lietuviška Krautuvė •
Parduodu: geriausius

Ž Columbijos Gramofo- _
I nus ir lietuviškus rekor- murghS
i ^us, Klg'iuo laikrodė-
♦ _. iiUS) Diamontus, auksi- ■
I nius žiedus, auksines rašomas plunks- MlmMl 
f nas, sidabrinius ir sidabruotus šauks- įfll
■ tukus, peilius (Silver ware), geriausias
Z britvas ir pustus, revolverius, gasinius, U *
I gasolininius ir elektrikinius*prosus, elektrikines lem- 
I peles (flashlights) ir tt. .
J Užlaikau didžiausią pasirinkimą visokių lietuvis- 
! kų knygų, atviručių, paveikslų, frėmų. Gramofonai 
9 nuo $10 iki $350. Katalogą gramofonų ir rekordų 
I siunčiu ant pareikalavimo dykai. Širdingai kviečiu 

gerb. tautiečius kreip- 
ties* pas mane, norint 
gauti gerą ir teisingą 
tavorą. —Kainos žemos.

| * Su guodone,
Z JUOZAPAS F. SUDRIK
t 3343 S. Halsted St. Tel. Drover 8167 Chicago, III
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CHICAGOS ŽINIOS
Seiiąitis. Kas bus galima nu
veikti, parodys ateitis;'“’ - •

L. Kasparas yra geras f ren
tas nusibankrutij usių bankierių 
M. J. ir J. Tananevičių ir Bier- 
žynsko. Senas Narys.

Liepos 9 <1. LSS. 138 k 
surengė lekciją, kurią skait 
A. Montvidas.

Kadangi aš ne daktaras, tai 
man sunku butų nuodugniau 
ką nors iš Dr. Montvido lekci
jos paduoti, ir nebandysiu. Vie
nok turiu pasakyti, kad Dr. A. 
Montvidą daug lietuvių pažįsta 
Amerikoje, kaipo darbštų j į ir 
naudingą darbininkų draugą. 
Jis daug kolonijų yra aplankęs 
net po kelis kartus su prakalbo
mis ir paskaitomis, kolei dar ne
buvo daktaru. Jis savo raštais 
pamokina darbininkiškų laik
raščių skaitytojus. Jis ir dabar 
duoda patarimus Naujienų skai
tytojams.

Nors čionai aš nieko nerašau

kurie ją girdėjo, 
išmoko kas link

suprasti apie savo sveikatos sto
vi, todėl mes turėtume kuotan- 
kia tįsia parengti paskaitas, pasi

ki! ip A. Montvidas.

prasti, kadangi jis nuoširdžiai 
aiškina su pagelba piešimo ant

atsakymus į klausimus vie-

Minimos Dr. Montvido pas-

rams.

terims merginoms

LMPS.

Mėnesinis LSJL. z kp. susi- 
inkimas įvyks liepos 19 d. 7:30 

Gudgalio svet. 
ges, įsitėmykite

v.v. Tam
Draugai ir
ir atėję prisirašykite

Ciceros lietuviai turėtų remti 
kooperatyvę krautuvę, kuri ra
ndasi pačiame Cicero lietuvių 
centre, tar|)e 49 Ct. ir 50 avė. 
ant 14 gatvės.

čią įvyksta jos šėrininkų susirin-

kti šios kooperacijos Šerus, nes 
tuom pagerintų savo būvį. Di
rektorių susirinkimai įvyksta 
kas panedelio- vakarą S. Zvibo 
svetainėje. J. Aceris.

Koncerto Programas.

liepos 14 dieną,

rogramo turi-
adv. K. Gu-

Briedis; 4) Dainuos solo — p- 
nia M. B. Janušauskienę; 5) Dai
nuos solo — p-lė C. Myron, a-

lėtas: “Tu uano motinė- 
- O ir E. Rudjauskuitės.

Kaliniai
Alien is tų (proto ligų gydyto

jų) ir neurologistų suvažiavi
mas La Salle hotelyj apkalbėjo

Dabartiriitf laiku1— kol-oras 
šiltas
taip skursta. Bet atėjus rude
niui ir žiemai-— jie turės pergy
venti sunkius laikus. Jie nėra 
pripratę prie tokio klimato.

Reikia tiesą pasakyti, jogei 
Ghicagoj mažiau apsireiškia ne
apykantos link negrų, negu ki
tuose miestuose. Bet mes kly
stume, jei sakytume, kad tos ne-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
AMERIKOJE......™.

TURĖKITE
ĮSTEIGTAS 1886 METAIS

mm Muzika Brolių

ugų būrelio išrink tasai komite-

Vargas su tokiais 
kasieriais

Kapitalas i Sausio, 19x7, $145.000
Pomirtinių išmokėjo $92.715
Ligoje pašalpų Tr**.......... $52.813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos^— 
$6.00 $9.00 ir $x2.oo į savaitę.

Skoliname pagal įstaty
mišką mokestį

menesi

labai svarbius klausimus.
Pirmoj vietoj buvo svarsto

ma apie tat, kokias pasekmes

niu žvigsniu. Vėliausi tyrinėji
mai parodė, jogei dabartnė ka
rė suardė žmonių nervų siste
mą. Daugybė kareivių išeina iš 
proto.

Nemažiau indomių dalykų 
buvo kalbėta apie kalinius. Dr. 
Paul Bower užreiškė, jogei jo 
tyrinėjimai Michigan City kalė
jime davė sekamų rezutatų:

Kalėjime esama 3,500 kalinių.
Iš jų 8 nuoš. esti bepročiai, 23 
n uos. turi nedaugiau proto, 
kaip 10 metų vaikas. Ir apie 38 
nuOš. yra epileptikai.

Turėdamas tatai omenyj, Dr. 
Bower tvirtina, kad didžiuma 
taip vadinamų kriminalistų yra 
visai nekriminalistai, o tik be

tų tokie ignorantai, tai jie siųs

nius, bet į logonines.
Pavyzdžiui Dr. Bower

Vienas “ pada- 
Nune- 

šęs išmainyti lą čekį, jis užklau
sė, ar gerai jam pasisekė pada-, 
....i: iilza

pasiųstus klaėjiman. “Negi jus 
manote, kad sveiko proto žmo-

- pridūrė Dr. Bower.
Ir vėl kitas atsitikimas. Liko 

Jokių 
nebuvomotyvų pikta

galima surasti
štai ką pasakė: “Aš norėjau pa-

me, negrai gyvena tam tikruo
se '.Istriktuose. Tatai aiškiai 
liudija, jogei jie nėi'a pageidau
jami svečiai tarp baltųjų.

štai kame. Visokie gudrus biz
nieriai stengiasi praplatinti tarp 
n^grų blogus papročius. Jie 
steigia saliunus ir kitoniškas įs
taigas. Ačiū tam apsireiškimui 
negrai puola baltveidžių akyse. 
Podraug su tuo vystosi ir nea-

Prie neapykantos veda dar ir 
tas dalykas, kadi baltveidžiai 
mano, jogei negrai.nori paverž
ti iš jų darbus.

Visa tatai gali pabloginti at- 
sinešimus tarp negrų ir baltvei- 
džiu.

Nauji klausimai
Iš renkamųjų Slidžių reikala

ujama dabartės atsakyti į seka
mus klausimus:

“Ar tamsta amerikonas? Ar 
tamstos tėvai negyvena Vokie
tijoj? Ar tamsta nesipriešini ko- 
nskripcijai?”

Šitie klausimai buvo uždavi
nėjami kandidatams į sudžius 
teisėjo Sabath’o kambaryj.

Slidžios renkami tuo tikslu, 
kad nusprendžius, ar galima ro
dyti krutumuose paveiksluose 
“The Little American^

Norėjo išgelbėti savo turtą
Užvakar ištiko gaisras. Vieta 

— 1215 West Madison st. Kai-

S^ELPIA Našles, Našlaičius/' Moksleivius, Politiškus Kanki- 
mus, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš- 

KUS ir kulturiškus reikalus.

’ĮMONIŲ Upšvietai leidžia savaitraštį ,,TĖVYNĘ” su ilius^’ 
trtiotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą

gauną dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 4 
pusę kainos.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau-f 
šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 

organizacija. Kuopos yra visuoseL miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla-J 
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo'adresu D

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

Telefonas Canal 3737

Akušerka
Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijom Kolegiją; ilgai prak
tikavusi Pennaylvanijoa llospitaleae Ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rodi 
vUokioae ligose moterį m a ir mergi- 
noma. Kalbu lietuviškai, angliškai, rw« 
Miškai, lenkiškai ir alavokiikaL

173# 8. HALSTED ST^ CHICAGO, 
Ant antrg lubų.

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

CARR BROS. WRECKING CO. 
3OO3-3O39 S. Halsted SU, ; Chicago, Ill.

50.......... 1.75
75   2.621/a

mėnesį 
mėnesį 
mėnesį100

Po valstijos prežiura 
3^2% i mėnesį 

Skoliname ant rakandų, 
Pianų, Sankrovos įren
gimų ir kitų užtikri

nimų.

LOCAL LOAN
COMPANY

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

Telephone Drover 2116.

Vyriški) Drapanų Bargenai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nu® 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po SIS 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.06 
iki $7.50/

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

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

mus.

VIII Rajono

kalbėti.

CICERO, ILL.
Pastabos.

Matulis, dabartiniu laiku užside-

jo.
:o:

čia socialistai laiko prakalbas 
prieš karę etc. Policija ir ėjo 
prie svetainės savininko, kad jis

tainės. Bet ačiū, kad savinin
kas atsakė jiems: “Juk čia vis
kas gerai ir svetainė yra mano, 
kam noriu, tam duodu, bile man 
už tai buna užmokėta.” Polici- 

nieko veikti negalėjo, bet vis
apie svetainės duris trynėsi ir 
trynėsi tabaką krimsdama.

3 rtauji nariai.

savaitę laiko LSS. 138 
24 naujus narius-kovo-

Cicero vyčiai jau visai baigia

tų skaičius auga.

LSJL. 2 kp. rengia prakalbas. 
Kada ir kur jos įvyks — tėrny- 
kite “Naujienose.”

metinį susirinkimą J. Malinau
sko svetainėj (kampas Halsted 
ir 19 gtv.). Sulig susirinkimo

girdo protokole, kad DPL. kaste
ri us L. Kasparas neišmokėjęs

rio

vienas

nešė, kad ir kasierius L. Kaspa-

susirinkimą

L. Kasparas turi 
notos $1,800 ir

Susirinkime kild nepasi-

4 ant pirmų mor-

ta rėja i pasipriešino, sakydami, 
kad draugija neturinti -teisės 
skolinti kam-nors pinigų. Bet 
kad patsai kasierius paprašė, 
tai visi jo šalininkai prirodinė-

kasieriui. Mat kasieirus savo 
gengei kiekviename susirinkime

lių kitų draugijų kasierius ir 
kad dabar iš visų rezignavęs.

Draugystė Palaimintos Lietu
vos ant vietos išrinko komite
tą iš dviejų narių, kad pasiėmę 
advokatą tuojau panedėlį, liepos 
9, užtrauktų “lien” ant jo nuo
savybių ir pasižiūrėtų, kaip sto
vi jo bondsmanai. Jo bondsma-
nai yra

nes, kad 
nesveiko

būti mažiausios abejo- 
tasai kriminalistas yra. 
proto.

puolėsi gelbėti savo turtą.
čiau, policija neprileido.

Gaisras padarė nuostolių 
$20,000.

Bulves brangsta

u z

kad kaikuriuos kriminalistus 
reikėtų gydyti, o ne kankinti ka
lėjimuose.

Cbieagoj bulvių kainos vėla 
pradeda kilti. Esą atvežtosios 
bulvės jau baigiasi, gi naujų nė-

ma, kad bulvių badas greitu lai-

Protestuoja prieš poli
cijos kapitoną

Kas del kitų daržovių, — tai 
jos pinga.

Chicago avė. ir Hudson avė. 
biznieriai protestuoja prieš po
licijos kapitoną James Gleason.

šininkui ir majorui. Rekaluu-

Gleason pats prisipažino, jo
gei saliunininkai neturį geros 
širdies ant jo. Mat jis labai uo-

Turgaus Žinios
fc—- . .>

CHICAGO, Liepos 12, 1917. 
žemiau paduodamos produktams 

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

Valgomieji produktai.
38

saliūnai butų uždaryti.

Sugryžus neberado nei 
vyro nei rakandų

Jane Ethel Bishop, 3625 El
lis avė., skundėsi teisėjui Tho- 
msonui, kad jos vyras, Ernest,

pasilinksminti”. T 
žus namo jinai ne 
vyro, nei rakandų.

Juodveidžių klausimu
Chicagoj randasi nemažai 

juodveidžių, kurie neturi pasto-

ietų vis p ribų-
na naujų.

Tik vien “stockyarduose” kas 
dieną susirenka 1,000 juodvei
džių, kurie j ieško darbo. Did
žiumoj atvejų jie negauna jokio 
darbo.

Juodveidžiai — o jų skaičius

cagon todėl, kad tampa s u vilt i 
apgaulingais apgarsinimais. Vi
sokie agentai išgarsina, kad čia 
rojus. Jie pripasakoja juodvei- 
džiains apie dvarą, bet pastarie-

Sviestas, Creamery, extra 
Prastesnis, sulig rųšics ..

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

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

27—28
21—23
36—37
26—33

Suris Amer., sulig rųšics 22*4j—23^ 
šveicariškas

Paukščiai:
Kalakutai .
Vištos ........
Antįs ...........

Gyvi
.. 18

. 18 
16—18 
12—14

Veršiena, sulig svarumu . 
Prasčiausia

Jautiena 
Ribs . 
Lo'ins . 
Rounds 
Chucks

No. 1
.. .20
.. .24
.. 17 %

No. 2
.19
.21

30—34
Mušti
. 22

19
15— 16 
12—15
16— 20 
12—12V2

No. 3

.m 10
Plates ........ .... .13

Bulvės, jaunosios, bušelis 2.60^—2.85
Daržovės:

Barščiai, gurbas..........
Kopūstai, gurbas ........
Morkos, pintine ......
Agurkai gurbas ...........
Žalieji žirniai ...............
Salotos, galv., dėže ....
Cibuliai, gurbas .....
Ridikėliai, 100 bunčių.
Tomctės, 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 ....................................... 7.30—8.35

1.75—2.00
75—2.00

. 75—4.00
1.50—1.50

.50—1.00
1.25—2.00

. 50—1.00
.75—1.00

1.00—1.25

3.00—7.00

5.00—5.50 
1.75—2.50
.... 11.80
.... 13.00
... 11.75

Javai
Komai 1.91; rugia'i 2.39; miežiai 

1.28—1.47; avižos .76.
■ ■ * j j šienas

ižiains apie dvarą, bet pastarie- Motiejukų 14.50—19.50; dobilų 
ji atvažiavę randa tikrą balą, paprastos rųšies 9-00_"

Gyvulių rinka
CHICAGO, Liepos 12, atgabenta: 

galvi.jij 4,000; verši u 2000; kiaulių— 
16,000; avių 10,000. 
kainos:
Galvijai: jaučiai, sulig

9.70—14.00; karvės 
veršiai 9.25—‘11.00.

Kiaidės sulig svarumu, nuo 14.35— 
15.00; paršai 12.00—<13.85.

Avįs nuo 8.00—11.00; erai 15—15.75

DR. M. HERZMAN
Paduodamos

gerumu nuo 
9.00—11.00;

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

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Didelis Išpardavimas
Siuomi užkviečiu gerbiamąją lie

tuviu visuomenę atsilankyti į mu
sų nepaprastai dideli išpardavimą, 
kuriame bus išpardavinSjama už la
bai nupigintas kainas visokie tabo
rai, kaip tai: žiedai, daimantai, laik
rodžiai, laketai ir visokį kitoki auk
siniai bei sidabriniai daiktai.
^g^T.lipgi egzemi- 

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

G. MILLER, akių specialistas, 
PETER A. MILLER, optician

Tel. Canal 5838
2128 West 22-ra gatvė, Chicago.
- , ■ ------------ ------------ ■ ■ ........................... r?

pATRIJOTIZMAS
* Pačėdumas turi but 

pasargos žodis 
I0WA STATE

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis— 

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

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

DR. A. I. EPSTEIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas moteriškų, vyriškų, ir valkų ligų.
Ofisas ir Gyvenimas:

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

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

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

BUME BARBER SCHOOL
612 W. Madison SU Chicago, UL

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina: 
Panedelyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir 32-ra GATVĖ

Lietuviškas ligonbutis
v GYDOME reumatizmą, Lumbago, 
sustingusią nugarą, kulšis, rankas, 
visus chroniškas kraujo ligas, inks
tų ir kepenų ligas su elektriką, kar
štomis garo pirtimis, mokslišku ma
sažu ir vaistas. Jeigu jus sergate ir 
gulite, tai mes prisiusime Jums gy
dytoją dykai.
PAŠAUKITE GARFIELD 8150.
3456 W. 12th St., Chicago, Ill.

Moterų Domai
Pilnai išvystytas 

B i u s t a s.
Aromatinis spccialis Bust Creme 

—tikros pasekmes arba grąžinami 
pinigai. Visai nevodinga.

1 pakelis $1.00.
Visas gydymas $5.00.

D’Orsay Importer
3 West 103 str. New York, City

TELEPHONE YARDS 2721

Medikas ir Chirurgas
3315 S. Halsted St., Chicago

Dr S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 2359 S. Leavitt St,

Valandos 4—6 Ir 7—9
Tel. Canal 3877.

’elephone Humboldt 1278.

M. S AH U D M. D.
Benas Rasas Gydytojas ir ChimrgM.

Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.

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

1:30 iki 8 ir 7:80 iki 9 vakare. .

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

3149 S. Morgan St. kerte 32 »1.
Chicago, Ill.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyrišku ir Valkty 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po plot 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedfilio- 
mis vakarais ofisas uždarytai. 

Telephone Yards 687.

DR. W. YUSZKIEWICZ

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS
Kum turi aknudamas arhn H>lpna« aku, *» 
Kalvos skaudėjimo, atsilankykite pas mu«

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

9 ryto iki 1 po piat.

Dr. Povilas Žilvitis 
Lietuvis Gydytojas, Chirurgui 

3203 S Halsted St., Chicago. 
Tel. Drover 7179.

n«5TER 5Y5TEF1
MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRfcDALŲ

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

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

Elektra varorpos mašinos musų sravimo sky
riuose.

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

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J, F. Kasnicka, Perdėtinis

118 N. La Salle gatvė, Kambarys 416-4 IT. 
prieš City Hali

PIRK SAU visas Plumbavojimui reik
menis tiesiai už "wholesale” kaina*. 
Mes parduosime visiems.

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

Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.

1

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis egzaminuoja dykai

Gyveninitts yra 
\ tuščias, kuonret

pranyksta regėji- 
mas. 
Mes vartojam pa- 
gerintą Ophthal-

P mometer. Ypati- 
nga doma atkrei- 
pi am a į vaikus.

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va
karo; nedaliomis nuo 10 iki 11 
dieną.
4649 S. Ashland Avė.

kampas 47 SL

f i .
/

.■ i.-.:.,. \ ’



N A U JIE N O S, Chicago, Ill Pėtnyčia

Pranešimai NEDORAS PASIELGIMAS
Atsiranda tokių žmonių, kur turė 

darni ant ko asmenišką piktumą, pa
REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI

LSS. 81 kp. susirinkimas įvyks 
Šiandie, 7:30’ v. v. liuosybės svet., 
Girard ir Wabansia avė. kampas. 
Programe referendumo ir kiti klau
siniai. Visus kviečia

Lazarevičius*, rast.

LSS. 158 kp. extra susirinkimas į- 
vyks subatoj, liepos 14 d. 8 v. v. J. 
Engei svet., 3720 W. Harrison st. 
Kalbės A. Montvidas. Visi nariai 
ir norintieji prtsirašyti kviečiami 
dalyvauti. Komitetas.

Veil IVJU 11^ AUL

jam įkandus, moralės nuoskaudos 
padarius. Taip pasielgė ir tūlas F. 
Shimkus, 443 W. 17 St., Chicago, 
kurs Naujienų nn 161 ir 162 įdėjo 
pajieškojimą Juozo Lečkausko, buk 
Lečkauskas neatsilyginęs jam “už 
burdą” ir pasišalinęs iš Chicagos. 
Juozas Lečkauskas buvo Naujienų 
ofise ir parodė mums dokumentą, 
kad jis F. Shimkul yra užsimokėjęs.

Neteisingai apkalbėti žmbgų labai 
negražu, tuo blogiau jei apkalbėji
mams pavartoja dagi laikraštį.

—Naujienų Redakcija.

REIKALAUJAMA MERGINŲ SU
MUŠIMUI KIAUŠINIŲ. GERA MO
KESTIS. PATYRIMAS NEREIKA-

CHICAGO 'PANNERS EGG YOLK Co 
1002 N. BRANCH ST. REAR. 

CHICAGO

EXTRA
Jauna por& priversta paaukauti

DRAUGUOS JR ORGA
NIZACUOS.

NAUJIENŲ AGENTŪROS

' LSS. i kp. ir LSJL Mandolinų Or- 
klstra rengia puikų išvažiavimą į 
Jefferson miškus nedėlioj, liepos 
15 d. Iš visų dalių miesto važiuo
kite iki Milwaukee avė., o Milwa- 
kee avė. miškų linkui, kol karai su
stos; ten bus parašai, nurodantis 
kur eiti. Pietus atsivežkite. Daly
vaukite turinlitji mandolinos tikin
tus. Komitetas.

Smulkus Skelbimai

savo puikius, neveik naujus raitan- 
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.

Raštininkas

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

REIKALINGA mergina, kuri yra 
baigus “Business (.ojl.cgc”. Geisti
na, kad mokėtų biskį ir lietuviškai. 
Darbas ant visados. O su alga tai 
susirokuosim. J. Budrik,
3343 S Halsted SI., Chicago.

PARDAVIMUI PIGIAI —“Daven
port”, stalas, pora krėslų ir karpe
tas. Atsišaukite adresu:
901 W. 33rd St., Chicago.

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

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

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

G. BloŽis,
3261 So. Halsted si.

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

Iždinikas — G. Katilius,
. 1685 Milwaukee Ave.

Susirinkimai atsibuna 1-mą pėtny- 
čią kiekvieno mėnesio unijos salėje. 
1579 Milwaukee Ave., 7:30 vai. vak. 
3-čią subatą kiekvieno mėnesio, Ra- 
shinskio salėje, 18th St., netoli Hal
sted St., 7:30 vai. vakare.
........ '*■■■■' *............ ... ....... .......... -...... .......................... ........ . ■

LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESY- 
VIŠKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.
A. Misčikailienė, organizatorė, 

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

/ 3443 So. Union

avė.

Ave.
Paberęlytė, finansų raštininkė, 

\ 1315 Girard St.
Girdviinienė, iždininkė, 

\ 3255 So. Halsted
Dundulienė, kasos globėja, 

\ 1915 So. .Halsted
A. Kubutienė,\kasos globėja.
įt IIIIĮI .11 j. -.y ;..■.■■■■■■I...............f----------------------- ------------ 1------

K.

D.

M.
St.

SL

L.S.J.L. 1 kp. susirinkimas jvyks 
liepos 14 d. 8 vai. v. Mark White Sq. 
svet. Yra daug svarbių agitacijos 
reikalų aptarti. Valdyba.

LSS. 22 kp. extra susirinkimas į- 
vyks subatoj, liepos 14 d. 7:30 v. v. 
Meldažio svet. Bus svarstomas vien 
“Kovos” kėlimo klausimas. Kvie
čiami visi. Komitetas.

LSS. 234 kuopa rengia išvažiavimą 
į Jefferson miškus nedėlioj, liepos 
15 d. Išvažiavimai! kviečiami visi. 
Programas bus paskelbtas violoje.

Komitetas.

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

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie jieš- 
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no-

REIKALINGA MERGINA į ofisą. 
Atsišaukite:

SOUTH PARK EMPLOYMENT
AGENCY

4193 S()e Halsted SL, 2-ras augštas, 
Room No 1, Chicago.

REIKALINGAS barzdaskutis, dar
bas pąstovus ir gera mokestis. Atsi
šaukite tuojaus šiuo adresu:

Joe Giedraitis,
1433 Adams St., Gary, Ind.

NAMAI-žEMe

SVARBI ŽINIA

LSS. 81 kuopa rengia išvažiavimą j 
Jefferson miškus nedėlioj, liepos I.) 
d., 10 vai. ryte. Programas susidės 
iš dainų, deklamacijų ir kit. Kalbės 
įžymiausi kalbėtojai iš Chicagos.

Kviečia visus Komitetas

Rockford, Ill. -y Liet. Šelp. Fondo 
skyriaus susirinkimas įvyks neda
lioj, liepos 15 d., 10 vai. ryto, Mon
tag House — 1528 S. Main st. Kei
kia suvesti atskaitą likusio nuo pik
niko pelno. Draugai, nesi vėluok i te.

L. Palsuckis, rast.

Brighton Park. — Keistučio Kliu- 
bo dainoriai malonėkite susirinkti 
paprastoje vietoje liepos 13 d. 8 v.v. 
Išreikšdami padėką senam choro ve
dėjui p. M. Gemini pranešame, kad 
dabar chorą ves gert). S. Turskis.

Komitetas.

Springfield, III. — LMPSA. 16 kp. 
draugiškas išvažiavimas į Burn par
ką įvyks nedėlioj, liepos 15 d., 1 v. 
p.p. Kas užsimokėjote — kviečia
me dalyvauti. Teh pat bus tarpiau 
tinis socialistų išvažiavimas.

. Komitetas.

turi kambarių kitiems išduoti, 
ir 11., 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: (’anai 1506. ♦

NUO LIET. ŪKININKŲ DR-JOS 
AMERIKOJE

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Pajieškau Vinco Galinavičio ir 
Vinco Biel ia vičiaus. Prašau atsi
šaukti šiuo adresu:

Jurgis Bieliavičia,

Aleksandro Gedvilo, iš

.alino gub., Siau- 
parap., Pakapių

kaimo. T;
imi prašau

Stanislovas Toleikis,

Melrose Park. III. Draugystės Sū
nų ir Dukterų Lietuvos pusmetinis 
susirinkimas perkeltas i liepos 22 d. 
1917. Priežastis: liepos la bus už
imta svetainė. Visi nariai malonė
kite pribūti, — bus daug svarbių 
dalykų apsvarsl\ mui.

.A. Stasevičia, rast.

sko, iš Kauno gub 
Meškučių parapijos,

LPDP. Kliubo nariu susirinkimas 
jvyks nedėlioj, liepos 15 d. 2 vai. po 
pietų J. Mikalajūno svet.. 2334 So. 
Leavitt st. Visi nariai ir norintieji 
prisirašyti būtinai atsilankykite.

Valdyba.

J IEŠKO KAMBARIŲ
VFDUSI pora pajieško 

arba gyventi iš puses ir 
dienomis 2 Uj metų vaiką.

kambario 
prižiūrėt i

M.'IO \V. Chicago

Puikią lekciją anglų kalboje apie 
socialistų organizacijos reikalus 
skaitys state sekretorius Wilson, pa- 
nedėlyj, liepos 16 d. 7:30 v. v., 1371 
Blue Islam! st. Inžanga veltui.

Rengėjai.

Brighton Park. Keistučio Kliubo 
narių pusmetinis susirinkitnas įvyks 
nedėlioj, liepos 15 d., I v. po piet. 
Liuosybės svet., Kedzie avė. ir 39 
pi. kampas. Nariai nesivėluokite— 
yra daug svarbių, neatidėliotinų rei
kalų. J. Gustaitis.

ĮIEŠKO PARTNERIŲ

PA.J IEŠKAU imsiu inkų į karnba-

navimą. Atsišaukit greitai šiuo adr:

3707 Indiana Avė.

I. VV. W. prakalbos, tikslu išbars
tymo pelenų nekaltai sušaudyto A- 
merikos darbininkų vado — Joc 
Hillstromo — įvvks Jefferson girio
je nedėlioj, liepos 15 d. Visi darbi
ninkų klesos žmonės kviečiami į 
.šiais įdomias prakalbas.

I.W.W. Komitetas.

J IEŠKO DARBO

Indiana Harbor, Ind. SLA. 185 kp. 
susirinkimas įvyks nedėlioj, liepos 
15 d. 6:30 v. v. A. Mikalo svet., 2112 
—137 Sf. Kviečiami visi dalyvau
ti būtinai. J. Strupeikis, rast.

Pajieškau savo brolių: Antano, J. 
ir M. Sabučių; jie gyvena Connecti
cut valstijoj; paeina iš Kauno gub. 
ir pavieto, Graužų kaimo.

Meldžiu atsišauki šiuo adresu:

Cicero, III.

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

MALLEABLE CO., 
HAMMOND. IND.

P. A. Mažeika atvažiavo iš Wis- 
consin’o, kuris pardavinėja ukes, ap
sigyvens Chicago*je per visą savaitę. 
Pas jį galima su visokiais pirkimo 
ūkių reikalais pasįmatyti nuo 7 vai.

AUG-
DIR-

REIKALINGA ntajrgina už gaspa- 
dinę prie virtuvės pridaboti 2- 
vaiku. Atsišaukite priims piet ;uT>a 
vakare iki 9 valandai. -v / 
919 W. 341h St., Chicago.

REIKALINGAS geras bučeris kal-

800

Gera mokestis.

R. Guzevičius,
701 W. 35th SI.,

vaitę po num. 3315 So. Auburn avė.
Turime labai daug ūkių su užsė

tais laukais, su gyvuliais ir galima 
tuojau pradėti ukininkyštę su vie
nu tūkstančiu dolerių, o dabar yra 
laikas pasižiūrėti, kaip išrodo lau
kai ir kokią naudą atneša Wiscon
sin’o upes.

Kreipkitės visokiais reikalais rei
kalaudami informacijų apie ukes, o 
tuomi suččdysite keličnes lėšas.

Pas jį taipgi randasi ant pardavi- 
Ino Kotelis ir saliunas, kurie neša 
gerą pelną, darbininkų čekius mai
no kas 2 savaitės po $3000—$4000, 
pagal didelį fabriką. Kasdien ga
minasi po 50 ligi 100 pietų, taip kad 
galima vien tik iš pietų gyvenimą 
padaryti. Apielinkeje randasi apie 
15 lietuvių familijų, taipgi randasi 
daug lenkų ir rusų. Parsiduoda už 
$600.00. PARSIDUODA Iš PRIEŽA
STIES UžSJeMIMO UKTNINKYSTE.

Taipgi randasi ant pardavimo ge
ra kalvė, mažam miestelyj, turinti 
daug darbo, nes aplink per 20 my
lių kitos kalvės nėra. Neša gerą pel
ną.

P. A. MAŽEIKA.
REIKALINGAS vaikas dirbti į 

drug store” (aptieką). Tokis, kuris

j 3201 Wallace St.

RANDAI

' DYKAI RANDA
Teisingai šeimynai. Del platesnių 

žinių kreipkitės tiktai vakarais.
623 LIBERTY ST. CHICAGO.

ATI DUODAM A randon 6 kamba
rių fialas. Randa $16 į menesį. At
sišaukite: 2848 Arthington si. ir

AR TURI LOTA?
Turime puikų namą ant išmainy

mo ant loto. Pirmam įmokėjimui 
užteks Joto.

J. Sinkus & Co.
3151 S. Halsted st., Chicago

PARDAVIMUI

PARSIDUODA PIGIAI saldainių ir 
knygų krautuvė geroje vietoje, prieš 
švento Dovydo bažnyčią. Biznį turė
jau per 9 metus. Taipgi apielinkėje 
gerai žinoma, kad ta vieta apgyven
ta vien tik lietuviais. Taigi gera 
proga lietuviškam biznieriui. No
rėdami gerą biznį įgyti atsišaukite 
šiuo adresu.

MRS. E. S 
3206 Emerald Ave

PARSIDUODA 4 didelių kambarių 
namas ir dar galima ant viršaus in- 
taisyti pagyvenimą — už porą širs
tų. Tai atneš 16 procentą. Reikia 
į neš t nuo $300 ir augščiau, pasku'i 
ant menesio $20 arba $25. Kaina 
$1675. Priežastis —, savininkas gy
vena Chieagaji; namas yra Gary, Ind. 
Labai puiki vieta, ant 2544 Harrison 
st. l’as namas yra vertas $2,000. 
Atsišaukite tuoj.

Gco. Virbalaitis,
4 134 So Sawyer ave., Chicago, Ill.

Chicago, UI.

PARDUODU BUČERNE, puiki vie
la; tirštai apgyventa apielinkė, vis
kas parduodama už grynus pinigus. 
Jeigu jus jieškote geros vietos del

tikrinkite, nebrangi kaina ir gera 
randa. 3001 Wallace st., Chicago.

IŠMAINAU gerą medinį namą ant 
hučernes arba saliuno. Pasiskubin
kite. Atsišaukite j J. Grig.,
4515 So. Union Ave., Chicago, III.

DRAUGYSTES “PALAIMINTOS 
LIETUVOS” VALDYBA 1917m.

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

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

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

Pranas Mikliunas, turtų rašt.,
1906 So. Union

L. Kasparas, iždininkas,
3117 So. Wentwort

Ave.

Ave.

J.

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL. 
Gumuliauskas, pirmininkas, 

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

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

123 E 104th Place
A. Narbutas, f in raštininkas,

27 E 102nd place
F. Shcdvilas, kasieriuš

341 Kensington avė.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

tine petnyčią kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare, F, Shcdvilo svetai
nėje, 341 Kensington avė.

Str.

str.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINES 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 čepukas, iždininkas, 
1648 Division Str.

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

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

L. M. APSVIETOS'DRAUGIJOS 
Imos KUOPOS

A. Misčikaitienč,
3500

M. Radzevičiūtė,

VALDYBA 1917m. 
pirmininkė,
So. Emerald Ave. 
nut. raštininkė, 
8363 Kerfoot Ave.

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

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

O> Dobrovolskienė ir
A. Pabarškienė, — kasos globėjos.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGYSTES 
VALDYBA, SHEBOYGAN, WIS.

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

J. Manelis, pirmininko pagelb..
1533 S. 10th SL

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

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

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

J. Rutkauskas, kasos globėjas 
1013 Clara Ave.

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

Susirinkimai įvyksta kas mėnesį 
1-nią petnyčią.

B.

St.

SL

...»■'■■■■» . .į*   ■»    i ■»    ■ -

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 ate.

Chicagos Lietuvių Draugija Sav. 
Pašalpos rengia draugišką išvažia
vimą į Jefferson miškus nedėlioj, 
liepos 15 d. 9 vai. ryte. Bus pra
kalbos ir kitokie pamarginimai. 
Kviečiame gerbiamą lietuvių visuo
menę skaitlingai dalyvauti šiame iš
važiavime. Čia visi praleis linksmai 
laiką tyrame ore ir išgirs įvairų 
programą.

Kviečia Komitetas.
1------ r------------  _ _ -r

REIKIA DARBININKŲ

pardavėjų-merginų.

BACHS DEPT STORE 
3611-13-15 S. Halsted St., Chicago.

KALAUJU vyrų, su valgiu ar 
šviesus kambarys; nėra vaikų.

Mrs Shadoff,

RAKANDAI
TURTU paaukaut $165 seklyčios 

setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinūs 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 avė., 

Chicago, Ill.

*■■■-»..
MAINYK TUOJAUS

Turime labai gerą farmą išmai
nyti ant Chicagos nuosavybės (pra- 
pertes). Atsišaukite tuo jaus.

J. SINKUS and CO., 
3151 S. Halsted St. Chicago.

AUTOMOBILIAI
JEIGU JUS turite automobilių ir 

norite parduoti, tai pašaukite mus, 
o mes už jūsų automobilių įvesime 
elektriką .į jųsų namus. Išmainysi
me automobilių į atsakantį darbą. 
ELECTRIC WORKS & REPAIR CO 
1718 S. Halsted St., ’ Chicago.

Tel. Canal 578

Kad kam ko 
Re i kalinga

ANJ’ PANDOS kambarys vienai 
ypatai, prie laisvų žmonių, švariai 
užlaikomas. A įsišauk i te: 
1701 S. Ruble SI. 1-mas augštas.

Chicago, IH.

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

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

AMATŲ MOKYKLOS

Westville, 11L: SL Mazremas, 
Barber Shop, State SL 

Waukegan, Ill. J. MiloszeviČe, 
801 — 8th SL 

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

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

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

Harvey, 111.: Z. Putramentas, 
15725 Finch Avė. 

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

DI.: A. Jukubauskas, 
516 Cleveland 

K. Valančiunas, 
506 E. 7 

W. Petraitis, 
210 W. Wash

Livingston, 111.: K. E.k Bertulis, 
E. SL Louis, 111.: žičkus,

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

1530 Sangamon Av< 
E. St. Louis, III.: K. Žukauski, 

123 SL Clair Avė

Spring Valley,

Kewanee, 111.:

Pana, 111.: W.
St.

St

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ:

i
Montello, Mass.: B. P. Miškinis,

35 Arthur St<
Worcester, Mass.: M. Paltanavičius.

15 Millbury Sė
Montello, Mass.: P. Kurpius, 

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

135 Ames Sfc
Lowell Mass.: J. Boumil,

‘ \ 50 Charles St
Lawrenc^ Mass.: A. Ramanauskas,

101 OakSt
Montello, Mass.: P. Stiga, 

5 Arthur St

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

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

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

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

Newark, N.J.: P. LukŠis,
314 Walnut SL

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

Cliffside, N. J.; K. Steponayiče, 
Box 17.

NEW YORK VALSTIJOJ

i greičiausia ir lengviau
siu budu įsigysite nau- ;!

-cfodarnies N a u j i e- ’ ■[ 
n ų Reikalavimų Skel- < 
bimais. Kas ko reika- 
laujate, kas ką turite I; 
kitiems pasiūlyti—pa- 
siskelbkite N a u j i e- 
nose. Tūkstančiai vi- j! 
šokio padėjimo žmo- j!

į nių kasdie skaito Nau 
jienas, tūkstančiai per-

I skaitys jūsų pasiskel- 
bimą ir tas jūsų pasi-

| skelbimas atneš jums !; 
geriausių pasekmių. I;

N A U J I E N O S
1840 South Halsted St.
Telefonas Canal 1506I__ ..........J

$25.00 dovanų už teisingą 
pranešimą areštavimui Jono 
Šniugždos, kitaip John Schultz 
amžiaus apie 28 m., mėlynos 

akįs, šviesus plaukai, šviesus 
vęidas, augsčio 5 pėdų ir 5 co
lių. Tik pusę dešines rankos 
turi. Jis išsivežė mano mote
rį Eną Gudzevičienę, 26 metų,

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo for
mų, sinti 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 

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

šviesus veidas, 5 pėdų augšČio; 
turi karpą ant kairiojo veido, 
ir jos dukterį Antaniną, 3 me
tų, kuri turi galvą pakreiptą 
i kairę pusę. Aš, vyras, Vin

centas Gtidzcvičius, dovanoju savo moterei, jeigu su’grįžtų. Kūdikis 5
metų, kasdien verkia ir klausia mamos. Meldžiu pranešti šiuo adresu:

Vincentas Gudzevičius,

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip krirninaliSkuose 
taip ir civiliokuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.

Namą Ofisas:
3323 S. Halsted St.

Miesto Ofisas: 
127 lt.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

127 N. Beartam St. 
1111-11 Unity Bldg.

Tel. Central 4411

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

H. Labanauskas, pirmininkas, 
819 Edward St.

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

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

Kaz. Brazevičius, fin. raštininkas 
402 Lincoln St. 

•Kaz. Blaževičius, iždininkas,
402 Lincoln St. 

Juozas Kasputis, Organizatorius,
653 Garden St.

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

VI. Bielskis, iždo globėjas
566 Grand ave 

St. Zeleckas, iždo globėjas,
462 Jenne St.

T. Varanavičius; nukentėjusių nuo 
karės komiteto narys,

202 N. Hawland Ave. 
F. Basčius, nuk. nuo kares 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.
f....■■■■■į ...i........................................ ....į.—...*

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

Kaz. Brazevičius, pirmininkas, 
402 Lincoln St. 

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

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

Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas, 
/ 818 Jenne St.
Ant. Pak.šis, Iždininkas 462 Jenne St 
Bar. Gaušaitė, iždo globėja,

173 Milwaukee ave. 
VI. Kačiučiavičia, iždo globėjas,

14 Congress St. 
Jonas Kasiulis, maršalka

653 Garden St. 
Feliksas Dapkus, maršalka,

917 Jenne 
Ant. Rūbelis, teisėjas,

313 Quince 
Juoz. Jurevičius, vėlaunesis,

152 Main str. 
Petras Milauskas, vėlaunešis, 

R. 35 Box 
Juozas Žilius, durininkas,

614 Market St.

St.

St.

90.

RIETUVIŲ MOTERŲ APŠV1ETOS 
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. Paršįukaitė, Chicago, II.
A. Klimavičiūte, Chicago, Ill.
V. Jurkevičienė, Hęrrin, III.

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

^.1.. .... —................................ fa.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTES
MYLĖTOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ 

ADMINISTRACIJA 1917 m. 
KENSINGTON, ILL.

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

Juozapas Shimkus, vice-prezidcntas, 
10707 Wabash Ave.

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

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

Antanas Enzbigelis, kasierius,
352 E. Kensington ave.

Mitingai atsibuna kas pirmą pel- 
nyčią kiekvieno mėnesio, vakare, F. 
Sbadvillo svetainėj, po N 341 E. Ken- • i TT A • * * •“

30 metų amžiaus senumo
* * $2.00;

Tas i-

n utarimą 
$1.00: nuo 30 iki 35 metų - 
nuo 35 iki 40 metų — $4.00 
stojimas tiktai begiu 1917 metų

GVARDIJOS L. K. MINDAUGIO N1 
VALDYBA 1917 in.

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

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

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

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

... ......... . ............—....... .... ............ . ... . .................... .....

LIETUVIŲ JAN1TORIŲ PAŠELPI- 
NIO KLIUBO VALDYBA:

3154 Dauglas Blvd.
A. Karoblis, užrašų raštininkas, 

. \ 807 S. Spaulding Ave.
Wm. Manikas, fin. raštininką,

) 802 Independence Blvd.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

K. Jankauskas, pirmininkas, 
1965 Evergreen

M. Žukas, vice-pirmininkas,
1608 W. North

J. Kalpokas, proL raštininkas, 
1839 Wabansia

avė.

avė.

avė.1019 N. Marshfield
Jur. Kalninė, iždininkas, 

1965 Evergreen
G. Moldenhauer, daktaras-kvotėjas

NAUJIENŲ AGENTŪROS
Agentai, užžiurintįs platinimą “N- 

nų” savo miestuose arba distriktuo- 
se. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriais.

CHICAGO, ILI.

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

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

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

3346 8. Halsted st. 
Englewood Skyrius: B. Masiunas, 

‘8127 S. Normal Ave.
Brighton Park:

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

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

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

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

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

4601 Hermitage ave., Chicago.

ILLINOIS VALSTIJOJ:

Cicero, Ill. J. Matulis, u
1437 S. 49th Ct., Cicero, III. 

St. Charles, 111.: W. Grabauskas,
19 W. 2nd SL 

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

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

DeKalb, Ill.: Mike Taruti,
1148 Market St 

DlvernooD, 111.: W. A. Žilinskas,
Box 210. 

Rockdale, Hl.: via Joliet, D. Lukša, 
140 Moen Ave.

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 Avė.

Amsterdam, N.Y.: J. Mikėnas,

MARYLAND VALSTIJOJ:

Baltimore,

Baltimore,
Baltimore,

Md.: J. Aleknevicz, 
650 W. Lombard St

Md.: J. Fillpovicz,
Md.: F. J. Lažauskas, 

637 Lombard St
I0WA VALSTIJOJ

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

OREGON VALSTIJOJ:

Portland, Ore.: Omara News Go.

NEBRASKA VALSTIJOJ:

So. Omaha, Nebr.: W. Waskel,
3223 O 1L

So. Omaha, Nebr.: A. Zalpis,
5418 So. 32 SL

OHIO VALSTIJOJ:

Cleveland, Ohio.: F. Januška,
1411 E. 5> SL

Cleveland, O.: A. Valentam,
2120 SL Clair Av*-

Dr. Ramser

nuojn ir patarimus duoda dykai.
78C-88 Milwaukee Ave., arti Čhicat* Ava. Ml 
lubos. VALANDOS: Nuo 8 ilryto iki rate" 
rui. Nedaliomis nuo 8 ii ryto iki 1 pa

Tel. Haymarket 2484.
...............................   *........... I jfg

Telephone Drover 96SB

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

SprcialitlAS Valini
ir chroniikt Hr*. 

Valandot: 10— D ryto, 4 6 po platų, W 
kar«. Nedžliomi* 10 1 x»o pietų- ___

CHICAGO. 1LI

Telephone Yards 5031

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

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th SL Te! Kedzie 8B02 
Paulina. Tel Western 18 
8514-16 W. 12th SL, arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina SL, arti 12th 
St., Chicago. Hl.
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