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Kas dedasi Rusijoje
WASHINGTON, liepos 20. — 

Su v. Valstijų med įkalės tarybos 
pirmininkas, Dr. Franklin Ma-

Siuntimas jų karės frontan gali 
duoti šiai šaliai blogų pasek
mių.

i
■X

BARCELONA KARIUO
MENĖS RANKOSE.

SUV. VALSTIJOMS STOKA 
DAKTARŲ.

MILWAUKEE STREIKAS 
UŽSIBAIGĖ.

Darbininkų reikalavimai 
išpildyta.

Ispanijos valdžia rengiasi 
panaudoti kulkosvaidžius 
nu raminimui “nepaklus
niųjų” parlamento narių.

bunalo įsteigimą rišimui ki
lusių nesusipratimų tarpe 
atskirų valstybių bei jų gru
pių.
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Reichstaga0 "7 taika
307 W30lh si

Liosų traukimas šiandie 
valandą ryto

9:30

NERAMUMAI PETRO
GRADE NESILIAUJA.

tu lo “vyriausio vokiečių a- 
gento Rusijoje”, Maxsto Ko- 
stovskio, žinioje, esą paves- 

. ta apie du mil, rublių.
čius jau siekia 500 žmo- ; Kiek tatai susieina su tei-
nių; norėjo areštuoti trisgsybe, sunku pasakyti, juo 
ministerių kabineto na- labiau todėl, kad apie Leni- 
rius; gal perkėls sostinę iš 
Petrogrado į Maskvą.

Užmuštų ir sužeistų skai-

PETROGRADAS, liepos 
20. — Neramumai Petrog
rade vis dar nesiliauja. Va
kar ištiko naujas susirėmi
mas tarpe valdžiai palankios 
kariuomenės dalies ir jos 
priešininkų — kareivių ir ci
vilių gyventojų, Lenino ša
lininku—ties Tauridos ru- 

puoię Tau ridos rumus tiks
lu areštuoti tris ministerių 

T

belaisvių, Iris

fronto

riant Rumunijos frontą, kur iš

taisai užpuo-
kuriame

tie visų

IŠVIJO Iš PARAPIJOS.

Kad nenorėjo pritarti karei.

I) a b a r t i n i u ose s u m i š i m n o -

•

kares
Ir nc-

FENG-KVO-ČANGAS — NAU
JAS KYNIJOS PREZIDENTAS.

SENATAS PRIEŠ MAIS
TO ADMINISTRATORIŲ.

I
I

Garsinkitčs 
NAUJIENOSE

Šitos agitacijos tikslams 
vokiečių valdžia paskyrusi 
dideles pinigų sumas. Pav.,

virš 200 vokiečių 
kulkosvaidžius ir 
res pabūklų.

Kitose rytinio

Valdžia įsakiusi areštuot 
visus sumišimų kaltininkus. 
Daugelis jų jau areštuota ir 
laukia bausmes.

kur dar neišsižadėjo di-

i Chicagoj ir apielinkėje,— 
Giedra; maža permaina te
mperatūroje.

Saulė teka 4:28; leidžiasi

PARYŽIUS, liepos 20. — Fra
ncuos socialistų atstovai parla
mente vakar laike specialį posė-

stovu Tarybos ir Kaimiečiu 
Sąjungos įgaliotinių kong- Į

Didžiumos blokas galutinai 
nutarė pasiūlyti taikos 
rezoliuciją; siūlo visuoti
ną nusiginklavimą?

lu, suėmė tūlą skaičių belaisvių 
ir sudegino tiltą ant Karšut-Zu- 
razi upės.

PASKANDINO 26 ANGLŲ 
LAIVUS.

Kėsinosi ant kaizerio 
gyvasties.

Vokiečių submarinų veikimas 
silpnėja.

Senasai prezidentas atsisako 
užimti vietą.

Vakar didžiumos

skaičius siekiąs penkių šim
tų žmonių.

NAUJA SOCIALISTŲ 
KONFERENCIJA.

Francijos socialistai kviečia tal
kininkų valstybių socialistus 
prisirengiamojon konferenci- 
jon Paryžiuje.

pasiekusios Londoną žinios

kėlimą iš

to, insurgentams nepavyko 
atsiekti savo tikslo. Minis
terial liko neareštuoti.

WASHINGTON, liepos 
20. — Vakar tapo atmesta 
senatoriaus Shafroth’o pa
taisa prie t.v. maisto kont
rolės biliaus, reikalaujanti,

žodžio: “Neužmušk.

Leninas — vokiečių ka
riuomenės štabo agentas?

. .NUŽUDĖ DU AMERI
KONU?

LONDONAS, liepos 20. — O- 
ficialis anglų admiral ti jos pra
nešimas sako, kad bėgiu perei
tos savaitės vokiečių submari
nes paskandino viso dvidešimt 
šešis Anglijos pirklybinius lai
vus — 14 virš 1,600 tonų įtal
pos, 4 žemiau 1,600 tonų įtal

pa norės padaryti ir šioje šaly
je... Aš esmi sužinus įfrakilnio- 
jo Nazariečio pasekėjas ir todėl 
nepritariu veikimui.”

geriau būti įmestas kalėjimai!, 
nei išsižadėti savo įsitikinimų. 
Jie (valdžia) sugrudo kalėji- 
niuosna visus sužinius 
priešininkus Anglijoje.

Atmetė pataisą, užgiriančią 
maisto administratorių; 
smūgis Wilsonui.

“konspiraloriams” — Morris- 
ui Backeriui ir Louis Kranic- 
r’iui.

Isono proponuojamasai ma
isto administratorius. Pa
taisa atmesta 63 balsais

šauktas ne Petrograde, bet
Maskvoje — kad išvengus

REICHSTAGAS Už 
TAIKĄ.

Submarinu veikimas ir vėl K.
adeda silpnėti. Jau kelinta

MARION, O., liepos 20.
Vietines universalistų bažnyčios 
kunigas, L. Griewald Williams, 
neteko parapijos. Jisai mat yra 
nepermaldaujamas kares prieši
ninkas. Tokiu jis liko tečiaus 
ir tuomet, kai “augštesnioji va
ldžia” atstatė jį nuo “darbo.”

. kah. rusi tam tikrą komisiją iš 
\styta trijų asmenų, kuri, kartu su 
s per- Petrogrado komendantu, ru 
C) j — pinsis sugrąžinimu tvarkos 

rusų sostinėje.
mini- valdžios budnikų ir tiltų pa- 
be to, statyta kariuomenės būriai, 

visuotinasai dabojimui jų nuo galimų pa-

*

v

buk žinomasai kairiosios 
rusų soc.-dem. srovės, “bol-J 
ševikų,” vadas, Leninas, es-| 
ąs generalio 
riuomenės
Tatai buk atidengęs vyriau
sias rusu kariuomenės L
das, gen. Brusilovas. Jam 
gi — tūlas įeit. Jermolenko,

frontan tikslu varyti agita
ciją už atskirą taiką su Vo
kietija 6-toje rusų armijo
je. Paties Lenino uždavinys 
esąs — visais galimais bu
dais diskredituoti laikinąją 

no tarnavimą vokiečių val
džiai senai eina įvairus pa
skalai — ir visuomet lieka 
nepatvirtintais.

PETROGRADE RAMU.

Kariuomenė pritaria laiki
najai valdžiai; pradėta 
areštuoti riaušininkus.

PETAOGRADAS, liepos

rogrado pranešimai sako, 
kad kilusieji rusų sostinėje 
sumišimai baigiasi. Veik 
visa Petrogrado karinome- 
ne perėjusi laikinosios val
džios ir Darbininkų ir Ka
reivių Atstovų Tarybos pu
sėn. Lenino pasekėjai like 
nežymioje mažumoje.

Laikinoji valdžia, prita
riant Darbininkų ir Karei-

ANSTERDAM, liepos 20. 
— Berlino T a g e b I a t t 
praneša, kad reichstago di
džiuma galutinai nutarusi 
reikalauti, kad valdžia pas
kelbtų taikos sąlygas — be 

vokiečių ka-Į komisijų posėdis kaip vienu 
abo agentas, balsu nutaręs pasiūlyti rei

chstagui taikos rezoliuciją, 
va-[Kadangi reichstage randasi 

viso 397 atstovai, tai didžiu
mos blokas lengvai perva- 

gen.'Tys taikos rezoliuciją. Jį su
daro 221 atstovas. Vadina
si, junkerių pusėje belieka 
tik 197 atstovai,

Pranešimas iš Paryžiaus, 
beje, sako, jogei ten gauta 
patikėtinų pranešimų, kad 

vokiečių valdžia rengiasi pa- 
siulvit talkininku ir neutra- 
lių šalių valdžioms visuoti- 

, no nusiginklavimo klausimą 
ir verstino arbitracijos tri

LIOSŲ TRAUKIMAS ŠIA
NDIE — 9:30 V AL. RYTO. 
Iš Chicagos, gal but, bus pa

šaukt ai 50,000 vyrų; lio
sų traukimas užsitęs apie 
10 valandų. z

WASHINGTON, liepos 20 
— Oficialia Washingtono 
valdžios pranešimas sako, 
kad ėmimas kariuomenėn— 
liosų traukimas — prasidės 
šiandie 9:30 vai. ryto, arba } senato ir atsto’vų buto na- 
sulig Chicagos laiku (cent
rai time) — 8:30 vai. ryto.

Tūli sako, kad iš Chicagos 
busią pašaukta kariuome
nėn apie 150,000 vyrų. Ka
dangi išviso Chicagoje ran
dasi tik 314,000 t.v. kareivi
nio amžiaus vyrų, tai, jeigu 
tikėt jų spėjimams, kariuo
menėn turėtų būti paimta 
veik pusė visų užsiregistra
vusių vyrų,

Delei tūlų klaidų, įvyku
sių Jersey valstijoje, sura
šant registracijos korteles, 
valdžios išdirbtasai liosų 
traukimo būdas turėjo būti 
pakeistas prastesniu ir rei-

vietoj vienos valandos

dešimtį valandų liosų trau
kimo darbui.

Visi užsiregistravusieji 
vyrai tegul dabar skubinasi 
patirti savo numerį, kad 
žinojus ar jie šaukiami ka
riuomenėn ar — ne.

Tuo, vadinasi, maisto ko
ntrolės reikalai tampa atim
ti iš vieno asmens rankų. Jie 
bus pavesta specialiai pas- 

i kirtai maisto kontrolės ko
misijai, susidedančiai, tur 
but, iš trijų asmenų.

Maisto kontrolės bilių se- 
1 natas galutinai priimsiąs 
šiandie, ar —• blogiausiame 
atsitikime — panedėlyje.

Pataisytasai maisto kon- 

susiaurintas, jogei jis visiš
kai apriboja prezid. Wilso- 
no galią, kokkia buvo pro- 
ponuojama originaliame va
ldžios pasiūlyme, biliuje. Ji
sai dabar turės tenkinties 
kuriomis — nekuriomis 
iteisėmis — paskyrimų mai
sto kontrolės komisijos pir
mininko ir tt.

PARYŽIUS^ liepos 20. — 
Pramoningasai Ispanijos 
miestas Barcelona, atiduo
tas pilnon kariuomenės ži
nion. Valdžai mat pasiry
žusi panaudoti paskutine 
įmonę, karinę spėką, kad ne
davus laikyti ęia savo posė
dį Katalonijos- atstovams— 

riams Ispanijos parlamen
te, kurio tikslas yra: reika
lauti pilnos auįonomijos mi
nimai provincijai.

Kol kas, sudirėmimu tar- 
pe valdžiai palankiosios ka
riuomenės ir jos priešinin
kų dar neįvyko. Bet jis ga
li ištikti prie |>irmo bandy
mo atidaryti minimą posė-

kėsinosi nužudyt s.
VALST. AMBASADORIŲ?

LONDONAS, liepos 20.- 
Exchange Telegraph prane
ša, kad nežinomi blpgdariai 
kėsinęsi nužudyt Suv. Valst. 
įambasadorių Rusijoje1, Da
vid R. Francis’ą. Blogda- 
riai išdinamitąvę geležinke
lio tiltą ant .į^iatkos upės, 
kuriuo turėj^iti trūkis, ve
žąs Suv. Valstijų ambasado
rių į namus (?). Trūkis te
čiaus pavėlavęs, vadinasi, 
ekspliozija ištiko pirmiau 
negu spėjo atvykti trūkis. 
Tuo budu tapo išgelbėta a- 
mbasadoriaus gyvastis/

LONDONAS, liepos 20.— 
Reuterio žinių agentūra 
praneša iš Amsterdamo se
kamą: čia aplaikytos žinios, 
apie kurių teisingumą tuo 
tarpu negalima spręsti, sa
ko, kad Vokietijos valdžia 
nuteisusi sušaudymui du S. 
Valstijų piliečiu, kaltinamu 
pasikėsinime ant kaizerio 
gyvasties.

Kieno ir kuomet kėsintų
si, telegrama nesako.

progreso. Pranašaujama, kad 
Vokietija galų gale bus privers
ta atšaukti paskelbtąją subma- 
rinų karę, tuo labiau, kad to at
šaukimo reikalauja ir daugelis 
reichstago-parlamento narių.

Adler kompanijos siuvėjų 
streikas jau užsibaigė. Streiką 
vedė Amalgamated Clothing Wo 
rkers of America. Buvo daug
nemalonių atsitikimų, vienok Į rtin, atkreipia valdžios atidžią į 
streikas tapo užbaigtas tokio
mis sąlyiomis, kurios pilnai 
užganėdina žmones. Pradžioje 
firma nenorėjo taikytis unijos 
padiktuotomis išlygomis, bet 
ant galo visgi sutiko pripažinti 
darbininkų reikalavimus. Sva'- 
rbiatįsias jų reikalavimas buvo, 
kad butų pripažinta darbininkų 
organizacija, unija, ir kad siu
vėjai galėtų paduoti skundus per 
savo atstovus.

Darbininkai, be lo, gaus ne
mažiau kaii> 50 vai. darbo į sa
vaitę, ir visi darbininkai turės 
buti priimti į darbą.

Siuvėjų organizacijos palai
kymas dabar priklauso nuo tų 
žmonių, kurie tiki į organizaci-

RUSAI ATSIĖMĖ NOVIKĄ. jiems apeliacijos teisę.

Suėmė du šimtu belaisvių ir 
šiaip karės pabūklų.

PETROGRADAS, liepos 20.— 
Oficialiai pranešama, kad gcn. 
Kornilovo armija ir vėl išvi j li

PEKING, Kynija, liepos 20.— 
Oficialiu Kynijos prezidentu pa
kviesta vice-prezidentas Feng- 
Kvo-Čangas. Tatai padaryta to
dėl, kad senasai Kynijos prezi
dentas, Li-Juau-Hungas griežtai 
atsisakė užimti prezidento vie
tą. Li-Juan Hungas mat nebe
norįs dalyvauti pasaulio politi
koje

naują gręsiantį šios šalies žmo
nėms pavojų — daktarų stoką. 
Jisai sako, kad paėmimas ka
riuomenėn geriausių šios šalies 
gydytojų turės blogą pasekmę 
į žmonių sveikatos stovį, gal dar 

ja su Francija, kurios pradžio
je dabartinės kares paėmė ka
riuomenėn didžiąją dialį savo 
gydytojų. Ir tuo padarė didelę 
skriaudą tų valstybių gyvento
jams.

EMMOS GOLDMAN IR A. 
BERKMAN BYLA BUS PER

KELTA Į AUGŠČIAUSĮ 
TEISMĄ.

Augščiausiojo šios šalise teismo

vakar pri pažino a pe
ise nuteistiems ir jau

mai 

Apie šaukimą in kariuomenę,
Šios savaites pabaigoj Amerikos valdžia gal jau pradės ėmim< 

vyrų kariuomenėn. Vyrai, kurie užsiregistravote, atsiminkite ir ii* 
pildykite sekančius dalykus:

1) Tuojau nueikite j artimiausių “Exemption Board” ir patirkite 
savo numerį. Atminkite, kad registracijos numeris netinka, reikia 
gaut naujų “drafto” numerį.

2) Kas po registracijos persikėlėt j kitų miestų, turite tuojaus per 
laiškų sužinoti savo numerį iš senos vietos. Laiškų reikia rašyt j 
“Exemption Board” to miesto, kuriame užsiregistravote arba į to 
miesto City Clerk.

3) Kieno numeris bus ištrauktas, tas turės stoti kariuomenei*, 
jeigu daktaras pripažins jį tinkamu ir jeigu neturės gero pasitefad- 
nimo delko jis neturėtų būti paimtas. Ištrauktieji numeriai bna 
paskelbti ofisuose vietinių “Exemption Boards,” o taipgi bus pra
nešta laišku tiems, kuriems išpuolė liosas, kada jie turi stoti į data* 
tariškų kvotimų.

4) Daktaro pripažinti tinkamais galės bėgyj 7 dienų paduot ai- 
reiškimų, delko jie turėtų būti paliuosuoti nuo kariuomenės, o p* 
to kaip paduos užreiškimų, begyj 10 dienų turės parodyti priešą** 
tis, del kurių jis reikalauja paliuosavimo. Užreiškimas ir priežas
čių parodymas turės būti surašyta angliškai ant tam tikrų blankų^ 
kurias galima gauti iš “Exemption Board.”

5) Kas nestos į daktariškų kvotimų arba nepaduos pasileisinim* 
paskirtu laiku, tas skaitysis paimtu į kariuomenę.

Arnikos Lietuvių Darbininkų Tarybos Laikinasis Komitetas pa
skyrė Chicagoje Pagelbos komisija šaukiamiems į kariuomenę. Ko
misija jau atidarė ofisus, kuriuose duos patarimus ir išpildys rei
kalingas popieras šaukiamiems į kariuomenę.

Komisijos ofisai yra sekamose vietose:
KENS1NGTONE ir ROSELANDE — “Aušroj,” 10900 S. Michiga* 

Ave., Room 6 ir 7, vakarais nuo 7 vai.
BRIDGEPORTE — 1) K. Gugis, 3323 S. Halsted st., vak. nuo 6 v>L
2) Kl. Jurgelionis, 3133 Emerald avė., vakarais nuo 6 vai.
NORTH SIDE — Dr. A. Montvidas, 315 N. Ashland avė., vakarai* 

nuo 6 vai.

Raginame ir kitų miestų lietuvių organizacijas įsteigti panašia* 
Komisijas šaukiamiems į kariuomenę visokiais reikalais pagelbetL

Chicagos Pagelbos Komisija kitų miestų lietuviams apsiima duoti 
patarimų laiškais, bet negali išpildyti reikalingų popierų. Tatai 
turi but ant vietos padaryta.

Am. Liet. Darb. Tarybos Laikinasai Komiteto*
KHK

kviesti visų talkininkų valstybių 
socialistus prirengiamojo!! kon- 
ferencijon Paryžiuje. Tokios 
konferencijos reikalingumų 
Franci jos socialistų atstovai pa
matuoja tuo, kad esą pirma ne
gu įvyks tarptautine socialistų 
konferencija Stockholme, talki
ninkų valstybių socialistai pri
valą bendrai pasitarti, nustatyti 
savo poziciją į visus galimus 
klausimus tarptautinėje konfe
rencijoje. i

SKERDYKLŲ DARBINNIKŲ 
STREIKAS DENVERYJ.

Streikininkų reikalavimai 
nežinomi.

Keturi šimtai darbininkų, dirba
nčių Sfwift ir Colorado Packing 
kompasnijos skerdyklose, va
kar metė darbą, vadinas, sus-

*

Telegrama sako, kad bėdini 
samdytojai visai nežiną delei ko 
jų darbininkai metę darbą. Jo
kių reikalavimų jiems nesą pri
duota. Ar jus tikite jiems?

R

»

■j®

£

KALTINA SUV. VAL- .
STIJAS. I

Turkų valdžia sulaikė 400 
amerikiečiu. C-

t

BERLINAS, liepos 20. —
Konstantinopolio laikraščio

Achmed Emin Bey, paskel
bė savo, laikraštyj ilgą strai
psni, kuriame nurodoma, 
kokių priežasčių delei Tur
kijos valdžia sulaikiusi apie 
400 Suv. Valstijų piliečių/ 
kuriems visa jau buvo pri
rengta. kad apleidus Turki
ją^ Tam buvo kaltos pačios^ 
Suv. Valstijos. Turkų val
džia sulaikiusi ..juos todėl, 
kad gavusi žinių, jogei Suv. 
Valstijų valdžia neleidusi 
turkų studentams apleisti S. 
Valstijas kartu su jos am
basadoriaus štabu — iš New

Washingtonas skubiai pa
siuntė Konstantinopoliui 
pasiaiškinimą.
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METINIS PIKNIKAS Chernaucko Darže, Lyons, 111.
Pradžia 9 vai. iš ryto Inžanga 25c porai

Draugyste Palaimintos Lietuvos $ Nfitlq LlOpOS Jllty 29, 1917 Pikniką, nes bus puikiausias piknikas. Kviečia KOMITETAS.

Nurodymas: Važiuokit 22 karais iki Ogden Ave., Ogden Ave., iki 
48, o iš ten Lyons karais iki daržui.

Prieš Po
atsilankymo pamatymo

Jus galite nupiginti pragy; 
veninio kainas ir galite gauti 
geriausią, negu yra dentistiko- 
je atsilankant pas Dr. Pierce. 
Žicniiy-Vakarų kampas nuo 

Gvarantuota Dentistika 
Apžiūrėjimas Dykai

Registrantu|sveika 
tos kvotimas.

tų tos pat rankos; nesveikomis 
kojomis ir tt. Del ligų, kurios

Liesų traukimui pasibaigus, 
registrantai tuojau bus šaukia
mi prigistatyt, kad tam tikri da
ktarai juos išegzaminuotų. Eg
zaminuos plikai nusirengus. Lš- 
kvotę sveikatą, daktarai nuims 
registranto mierą — augštumą, 
svarumą ir storumą per krutinę.

Reikalaujama miera tokia:
Augštis Svarumas 
Perfų Colių

ir 1 
ir 2 
ir 3 
ir 4 
ir 5

5

ir
ir

(Svarai)

118
120
124
128
130

132
134

Krutinės miera
IltHJČiant 

kvapM
31 co L
31 ”
31 ”
32 ”
32 ”

Intraukiant 
kvapą

5
8
9
10

118

ir5
6
6 ir

ir
ir
ir

162
169
176
183
190
197

36
36 y2
36%

381/4
391/.

✓ ‘‘r

40

211 38y4
Leistini betgi ir 

į va i ru m a i Egza m i n uo j a m a sis
gali but priimtas, kad ir ne pil
nai atsakys reikalaujamam su
lig savo ugiu svarumui ir 1.1. 
Jis gali but keliais ar keliolika 
svarų sunkesnis ar lengvesnis, 
keliais coliais storesnis ar plo
nesnis. Vyrai daugiau kaip 6 
pėdų ir 6 colių augštumo nei
mami.

Kad daktarai galėtų geriau iš
tirti Šimkknnojo sveikatą, pli
kai išrėdytas jis turės dar viso
kių gin^inastinių lankstymos ir 
Ijegiojinių atlikti.

Netinkami kareiviais būti skai
tysis: vyrai silpno proto; serga
ntieji chroniškomis, limpamo
mis odos ligomis; kreivi, kupro
ti; tekamomis ausimis; sugadin
tu ausies būgneliu; trumpo re
gėjimo, nesveikomis akimis

6
kai kurie

Jo taną (goitre); sergantįs plau
čių ir širdies ligomis; chroniš
komis vidurių ligomis; ruptura;

inkstų ligomis; reumatizmu; 
turi h lį s pritrauktus ar šiaip ne
valdomus rankos pirštus (vieną

tįs dešinės rankos smiliaus ar
ba dviejų kurių nors kitų pirš-

ma.
Beto, daktaro kvočiamieji tu

rės dar išpildyti šitokią kortą, 
duodant atsakymus į pažymė
tus kortoje klausimus apie savo

Ar jus atrandate, kad 
sveikata ir įpročiai kokiu 
budu trukdo jums taip, 
jums gyventi nesiseka? Jei taip, 
duokite paaiškinimą.................
Ar jus manotės, kad esate da

bar visai sveiki ir tvirti? Jei ne, 
tai kas kenkia?.........................

Ar jus kada nors gydėtės ligo
ninėj? Jei taip, tai kokia liga

jūsų
nors

atstovai priėmė sekančią rezo
liuciją: — 1) Visa žemė turi but 
perduota į žmonių (narod) ran
kas; 2) privatinė žemės nuosau 
vybe turi but panaikinta. Žemė 
perduodama lygiam naudoji
mui (“v uravnitelnoje polzova- 
nije”) tiktai tiems, kurie palįs 
ją apdirbs; 3) žemę atimt iš sa
vininkų be užmokesties; 4) sau- 
vališkas užgriebimas žemės, iki 
galutinam žemes klausimo išri
šimui įsteigiamam j ame seime, 
neturi but leidžiamas.

ĮĮKS........ i 1 . .... ......... . ........................................

| |į Iškilmingas Piknikas
, Su Trimis Dovanomis

Jr ......       —„.-i—... ................................. .............................

a

a

Duotus apie save liudijimus 
patvirtinti 

savo parašu ir priesaika.
..... .. ...... . .......... ...

Gubernijos valstiečių komite
tų atstovų suvažiavimas pripažį
sta tikru reikalu neatidėliojant 
išleisti dabar šiuos Laikinosios 
Valdžios aktus: 1) apie pertrau-

Žemės socializaciįa 
Rusijoj.

Rodos gegužio mėnesyje A- 
merikos dienraščiuose pasirodė 
žinutė, kad Minske buvęs ūkinin
kų suvažiavimas, kuris nutaręs, 
kad butų panaikinta privatinė 
žemes nuosavybe. Tada nebu
vo žinios, ar tai visos Rusijos 
valstiečių buvo tas suvažiavi
mas, ar tik Minsko gubernijos, 
ar, pagalios, gal tik kokio ap
skričio. Dabar išrodo, kad tas 
suvažiavimas galėjo ,but vienos 
tik Minsko gub.

lok”) pirkime ir pardavinėjime 
žemes; 2) apie žemės komitetų 
teisę art ir apdirbinėt žemę, ku
rios dabartiniai savininkai neap- 
dirbinėja; 3) Laik. Valdžia da
bar turi pasirūpinti pristatyti 
(snabžat) žemės komitetams vi
sokių įnagių, darbininkų, sėklų 
ir trąšų; 4) žemės komitetams 
turi but teisė reguliuot sąlygas 
žemės randai, darbininkų sam
dymui ir teisė kontroliuot ūki
ninkavimą delei gavimo didžiau
sio derliaus; 5) Laik. Valdžia tur 
išleisti aktą panaikinimui įsta
tymo apie “vydiel iz obščini, 
ukrieplenije nadielnoj zcmli” ir 
įstatymą apie “otrubnyje cho- 
ziaistva”; 6) žemes komitetai

(ę ir 11.
ne naujausią “Russkija Viedo- 
mosti” numerį — 12 dienios ba
landžio (mat ilgai neateina iš

nios apie valstiečių judėjimą:

mas reikalavo iš Laikinosios 
valdžios sustapdyt skirstymą 
žemės (“sdielki na zemliii”), pa
likti tat įsteigiamajam seimui.

privatinę nuosavybę. Paliko tat

balandžio, nežinia kokių apy- 
gardžių valst. suvažiavimas nu
tarė: “Visa žemė turi priklausy
ti darbo žmonėms.’’ Palikta nu
spręsti įsteig.’ seimui. Nutarta 
kreiptis į valdžią, kad tuojaus

tiktai valstiečių organiza- 
(k orios, ma tomai, suside- 
sniulkių * savininkų ir iš 

bežemių — bernų) reikalauja 
panaikinti privatinę žemės nuo
savybę. įdomu, kad ir mokyti 
žmonės, ekonomistai, prie to pa
ties tikslo eina. Maskvoj susi
tvėrus ekonomistų, specialislų 
žemės klausime draugija — 
“Lyga Agrarnich Reform,” — 
atsišaukia į visus mokytuosius, 
užsiimančius tuo klausimu; pra
šo dėtis į tą lygą. Lyga tame sa
vo atsišaukime sako, kad že
mės klausimas, tai — “valsty
bes įvėrimo problema.” Jie sa
ko: dirbantiemsiems valstie
čiams “turi but atiduota musų

ei jos

Voroneže suvažiavę (10. IV)

VALPARAISO
UNIVERSITY

kiekvie- 
prieina- 
rnokslo.

VALPARAISO, INDIANA"
ĮSTEIGTAS 1873

NIVERSITETAS įsteigtas tą minčia, kad 
nam jaunuoliui ir jaunuolei davus progos 

momis lėšomis įsigyti nuodugniai praktinio
Kad tokia įstaiga buvo ir yra reikalinga, parodo jau tai, 
kad nuo pat jos įsteigimo kas metai atsiranda vis di
desnis ir didesnis skaičius lankytojų.

Universitetas pastatytas puikiausia visais mokslui 
reikiamais įtaisymais visuose skyriuose, kurių yra dvi- 
dešimt-du, būtent:

Prirengiamasis, AugŠtesnysis (High School), 
Pradiniai Metodai, Vaikų Darželių Metodai, Ko
mercija, Fonografija ir Rašymas Mašina, Pa
pildomasis Mokytojams, Auklėjimas, Menas ir 
Mokslai, Biblijos Studijos, Inžinerija, Architek
tūra, Mokytojavimas, Agrikultūra, Retorybė, 
Muzika, Dailė, >Namij Mokslas, Vaistininkybė, 
Teisės, Medicina ir Dentistika,

Išlaidos labai menkos. Mokslas $20 bertainiu (dvy
lika savaičių) arba $75 metams—keturios-dešimt aštuo- 
nios savaites, užsimokant išviršaus. Valgis su mebliuo
tu kambariu $39 iki $51 metų bertainiui.

Del Katalogo rašykite: ,
HENRY B. BROWN, President, 

arba OLIVER P. KINSEY, Vice-President
Keturiasdešimt ketvirti metai prasidės Rugs. 18, 1917

DR. PIERCE 
59-tos ir State Gatvių 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro; 
nedčldicniais: nuo 10 iki 12.

Dr-stė Lietuvių Darbininkų Sąjungą

Ned., Liepos-July 22,1917
ii iinimi .............  t r - r i......rim. .. piitti ~

Chernaucko Darže,
LYONS, ILL.

Pradžia 9 vai. ryto. Inžanga 25c por.

Didelis Piknikas
Su dovanomis gražaus teatrališko arklio. 
Kas nenorės imti arklio, gaus dvidešimts 
penkis dolerius grynais pinigais. Tikietus 
galima gauti sekamose vietose; George M. 
Chernaucko darže ir jo saliune, 1900 So. 
Union avė., John Gulbė, 3165 Archer avė.,

ir K. Jamontas, 1840 So. Halsted st., Pikni
kas įvyks GEORGE M. CHERNAUCKO dar
že, LiepoasJuly 21 d. 1917. Pradžia 3 vnl. po 
piety.-Tikietus galima gauti ir prie vartų. 
Piknikas tęsis iki vėlaus vakaro. Jeigu ne
norėsite arklio, gausite tq pačiq dienų gry
nais pinigais.—— ------.......   ................. ----------------- -----

♦

Pasikalbėjimas.
—:o:-^

Šėtonas sėdėjo ant augšto 
krėslo, kuris buvo artistiškai nu
pintas iš žmonių kaulų. Jis la
bai prielankiai pažiurėjo į mus.

—Draugas šėtone — biskutį 
nerimaudami pradėjome mes, 
— anuose laikuose, laikuose ab
soliutiškos monarchijos, mes 
nedrįsome tamstą atitraukti nuo 
darbo, bet atsižvelgiant į lygy
bę ir, taip sakant, į laisvę...

Šėtonas mandagiai pertraukė 
musų kalbą:

- Priešingai, jus esate laukia
mi svečiai! Labai pageidauja
mi! Malonėkite atsisėsti, ger
biamieji! Gal norite rūkyti?

tas aromatišku baltu tabaku.
—Pirmos rųšies tabakas! 

Mes sutaisome jį iš paralitikų ir 
bepročių nervų. Jus nerūkote? 
įabai gaila! Gerbiamieji, aš 
esu pasirengęs jums patarnauti.

—Pirmoj vietoj pavelykite 
statistiš- 
žinome, 
išleidžia

i mums paminėti keletą 
i kų skaitmenų. Mes 
kad Rusija kasdieną 
karės reikalams 40 
Franci j a, 35; Vokietija, 42, o

Taigi ar negalėtute pasakyti, 
kiek yra išeikvojama žmonių 
kraujo?

a la Llloyd-Gebrge. Gerbiamie
ji, gal jus norite pabandyti?

Mes paačiavome ir atsisakė
me nuo tų vaišių.

—Beje! Taip sakant, gal 
tamsta galėtum išaiškinti mums 
sekamą dalyką: musų šalyj, Bu-

žadėta tiems kareiviams, kurie 
bus užmušti karėj. Kiek mums 
žinoma, Vokietijoj ir-gi tas pats 
daroma.

Tąsyk, tiesiai kalbant, ku
riems yra skiriamas dangus?

Šėtonas nusišypsojo.
—Gerbiamieji, mes esame in

ternacionalistai! Taip, taip, in
ternacionalistai. Mes neatkrei
piame mažiausios domos į tau
tų skirtumą. Jūsų klaida sle
piasi kur nors kitur. Sulig jū
sų klausimo išeitų, kad dangaus 
karalystė priklausys tiems, ku
rie bus užmušti. Tai netiesa. 
Ne visi užmuštieji karėj įleidžia
mi į dangų, bet tik rinktiniai 
(jų vardai, aš manau, yra žino
mi jums). Aš su dangaus,val
donais padariau sutartį. Ir jei
gu gyvenau tįs ant žemės po se
novei lies kraują, tai, nėra abe
jonės, aš surasiu jiems tinka
mus darbus.

- Dabartės, draugas i 
mes prisiartinome prie
biausio dalyko. Ar negalėtum 
tamsta pasakyti mums, kada už-’ chandra, piktumas - štai žino
si baigs karė?

Šėtonas staigu atsikėlė nuo 
krėslo. Jo akįs sužibėjo, šnirpš
lės išsiplėtė. Jis paskambino. 
Akiinirksnyj pribuvo mažas vel
niukas.

—Kad man tuojau butų orlai-

žmogus vystosi, tuo lurininges-

Bet joje daugiau beprotystės, 
negu minties, (ii mintis gimsta

tystę.
Karė, kai viesulą, aplanko pa

saulį ir išblaško jo svajonės apie

noms, užstoja darbo dienos. O 
paskui vėl atsikartos košmarų 
dienos. Blogas ir geras, nelai
mė ir laimė keičiasi.

Negali būti, kadi karė ir krau
jo praliejimas butų musų šei
mynos dalimi. Negali būti, kad 
svajonės apie laimę ir liktų tik 
svajonėmis. Kare, visuomet ka
rė, amžinai karė... Negali būti, 
kad tasai košmaras nuolat grū
motų žmonijos gyvastei.

Negali būti, kad žmonės, ga- 
lintįs pabudavoti 16 karinių mie-

univesitetų.
Jeigu piktas — žmonijos ypa

tybė, tai kaip ji nelaiminga! Ir 
neturi mažiausio pamato visos 
tos pasakos apie busimą rojų,

vienybę, solidariškumą, broly-

Ligos, sifilis, epidemijos, džio- 
l va ir mirtis — štai žmonijos

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKU ir MOTERIŠKŲ APRfcDALŲ

Musų sistema ir ypatižkas mokinimas pa
darys jus žinovu | trumpą laiką.

Mes turime didžiausius ir geriausįus kirpi
mo-design in g ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksime praktišką patyrimą kuomet jąs mo
kysitės. i

Elektra varomos m all n o* musų siuvimo aky* 
riuooe.

Jus esate užkvieiiami aplankyk ir pama
tyti musų mokyklą bile laiku — dieną ir va
karais ir gauti specialižkai pigią kainą.

Patrenos darotnoe pagal Jūsų mietą — bite 
etailės arba dydžio, ik bile madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicks, PefdMinla

118 N. 1>« Salle gatvė, Kambarys 416-417. 
priefi City Hali

riRK SAU visas PJumbrtVojiftMii reik
menis tiesiai už “wholesale” kainas. 
Mes parduosime visiems.
Levinlhal Plumbing Supply Ca.,

1637 W. Division St., Chicago, 
Corner Marshfield Ave. 
Kalbama Denivllkai. - .

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

VodeviliauB Permainas 
Panedelyj, Ketverge ir Sobatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

Snbatos vakarais ir nedaliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10& 

HALSTED ir SUž-ra GATVfi 
, „n........ į .a,, , ....... t. r .ik

............................................................... ■................................—

Kad kam ko 
Reikalinga

greičiausia ir lengviau- ;l 
aiu budu įsigysite nau- I 
dodamies Nau jie- l| 

į n ų Reikalavimą SkeI- [ 
bimais. Kas ko reika- ; 
laujate, kas ką turite ; . 
kitiems pasiūlyti—pa- I 

isiskelbkite NaUjie- f 
nose. Tuksiančiai vi
sokio padėjimo žmo- ;! 
niy kasdie skaito Nau 
jienas, tuksiančiai per- J 
skaitys j ūsą paalskel- ;! 
bimą ir tas jūsų pasi- ; 
skelbimas atneš jums !| 
geriausią pasekmių.

NAUJIENOS
j 1840 South Halsted St.
1; Telefonas Canal 1506 I'

Į (ą atsišaukimą jau tuomet 
(balandyj) atsakė keliolika ži
nomų ekonomistų, prisidėdami 
prie Lygos. Iš daugelio adresų, 
kuriais prašo susirašinėti su Ly
ga, čia paminėsiu bent du: 1) 
Moskva, Pliuščjcjia, B. Trubrtij 
p., d. 16, kv. 2, A. E. Losicko- 
mu. 2) Petrograd, Kamenoost- 
rovskij prosp. 38, M. L Tugan- 
Baranovskomu.

Jeigu ta linkmė žemės klau
simu tęsis ir toliau, tai privati
nės nuosavybės pamatas Rusi
joj bus panaikintas. Ir tai ne
bus valstybinis “socializmas”, 
arba valstybinis kapitalizmas, 
bet jau bus pradžia tikrojo so
cializmo, nes žemės reikalus 
.tvarkys ir kontroliuos ne koki 
pašaliniai valdininkai, ne biuro-

stybinio socializmo, bet viską 
tvarkys ir kontroliuos patįs že
mės darbininkai per savo suva
žiavimus, sueigas, savo rinkti
nius komitetus, per savo inicia-

Kuomet eis tikra žemės so- 
cializacija, tai nėra abejonės, 
kad ir fabrikinė išdirbystė neiš* 
vengs tos pačios srovės ir labai 
gali but, kad da mes pirm pa- 
Ijsiant po velėna pamatysim 
įvykstant tikrąju musų idealą 
— socializmą. J. B.

Suvis mažai Viso labo tik 
75,000 kvortų kasdieną, 2,250,- 
000 kas mėnesį, ir 27 m ilionus 
kvortų į metus. Nedaug! Te- 
čiau, aky vaizdo j to, kad milita- 

I rinė technika nūdien gerinasi, 
aš tikiu, kad ateityj bus daugiau 
kraujo... Ir kraujas, gerbiamie
ji, yra būtinai reikalingas man! 
Jus, be abejonės, žinote mano 
amžių... Žinote taipgi, kad sc-

dagra, reumatizmas, etc. Gydy
tojai man liepė imti vanas... 
Kad jus lik žinotute koks sma
gumas maudyties žmonių krau
juose!.. O paskui išsitepti su 
žmonių smegenimis ir apsilais- 
tyli perfūmais, padarytais iš mo
tinų ašarų... Tuosyk jautiesi 
atjaunėjęs, sustiprėjęs, tiesiog

- -Gerbiamas drauge Šėtone! 
Kada mes gyvenome ant žemes, 
žmonės skundėsi, jogei pragy- 
venhn'as pasidaręs nepaprastai 
brangus. Ir šis dalykas bran
gus, ir tas daiktas brangus, vis
kas brangu. Ar negalėtute pa
sakyti, kas pigiai apkainuojama 
ant žemės.

—Keistas klausimas, gerbia-

ginusias daiktas! čia gyvasties 
vertė 75 kapeikos, ten — i/ 
frankų, o labai tankiai ji nič
nieko nekaštuoja; ji tampa vi
sai bevertė. Bet nieko nėra 
priimnesnio, kaip žmogus, iš- 
spirgintas kanuolių ugnyj! Ypa* 
tingai su padažalu, su patriotiš
ku padažalu. Mes turime kele
riopos rųšies padažalu: A la Mi
liukov, a Bethman-Hollweg,

Valdžia, teismai, kalėjimai,

gręžęs į mus, pridėjo:
— Atleiskite man, gerbiamie

ji! Ką tik prasidėjo nauji mū
šiai Francijoj. Kaip jus žinote, 
aš būtinai privalau būti ten... 
Palinksminti vienus, padrąsinti

etc. Meldžiu dovanoti, labai, 
labai nužemintai... Kitą sykį — 
aš mielai jums patarnausiu... 
Malonėkite atsilankyti... Aš ti
kiuos, turiu viltį kad mes vėl 
sueisime!...

—Adieu!

Žmonijos dalis
žadama išeikvoti 120 milionų 

dolerių, kad pastačius 16 kari-

Nežinystė ir 
ir sveikata, 
demokratija.

štai kuo.yra turtingas musų 
dvikojis pasaulis. ‘

Kryžiavojimas, deginimas ant 
laužų, pūdymas urvuose, aro
gantiškumas ’— štai kuo pagar
sėjo žmonijos istorija.

biinc kolonijų politikierių klas
tos, mirties bausmė, žmonių 
skerdynės, žemės dievų žiauru
mas — štai iš ko susideda žmo
nijos gyvenimas.

Plaukai stojasi ant galvos gal
vojant apie Inos dalykus. Kaip

Kaip niekingu atrodo pats žmo-

zarnies, vietoj liaudies universi
tetų. e

Žmogus — nervų kamuolys. 
Jo svajonės — pasiekti nepasie
kiamą ir sužinoti nesužinomą.

Ne del ligų jis gimsta, gyvena

ve meilę prie viso to, kas gra
žu ir prakilnu. a

Ne del karės jis auklėja naują 
gen (kartę.

Nu del brolžudystės jis tveria 
visokias draugijas ir sąjungas.

Mokyklos ir bibliotekos, labo
ratorijos ir konservatorijos yra 
statomos tuo tikslu, kadi praša
linus iš žmonių tarpo visokius 
prietarus ir tamsumą.

Nors praeitų amžių piktadary
stės laiko apglėbusios musų pa- j 
šaulį, bet ateis laikai, kuomet 
žmonės raus, prisimindami tuos

skiria $120,000,000 įsteigimui 
240 liaudies universitetų.

Karė ir taika, 
žinojimas. Ligos 
Despotizmas ir 
Žvėris ir žmogus.

šitos spėkos viešpatauja tarp 
žmonių, kovoja už savo virše
nybę ir mainosi, kai naktis ir 
diena.

Žmogaus prigimtis nepapras- - ------------- - r--------
tai gili ir turininga. Juo labiau I barbariškus laikus.

Nors žmonės ir pamina po ko
jų savo prigimtį, nors jie ir su
darko savo prigimtus gabumus, 
bet ateis laikai, kuomet jie nu
stos tatai darę. Tie laikai jau 
užrašyti genialių žmonių kny
gose.

Knyga, mokslas, literatūra, 
menas, technika, laboratorija, 
universitetas, brolybė, mintis ir 
teisybė pergalės ir nuvys nuo 
žemės visus košmarus ir bai
sybes.

Ateis dienos, kada žmonės 
gėdysis karių, kazarmių, teismų^ 
fabrikų, kur kankinama darbi
ninkai; ateis dienos, kuomet 
žmonija sutvers taikos ir žini
jos viešpatystę ant žemes, o vie
toj kazarmių ir kanuolių bus 
steigiami universitetai ir tele
skopai.

Žmogaus prigimtis — pats 
gyvenimas, geriausias gyveni
mo apsireiškimas. Ir gyveni
mas pergalės mirtį. Žmogus 
suvaldys savyj blogus palinki
mus, kdp kaip suvaldo laukinius 
žvėris.

Žmonės dabar nebeėda vieni 
kilus. Carai, diplomatai ir kapi
talistai siundo vieną naciją ant 
lutos, rasę ant rasės. Jie hyp- 
notizuoja pulkus ir stumia juos 
į mirtiną mūšį.

Bet duokite žmonėms liuosą 
valią ir jie iš tranšėjų išties ran
kas vieni kitiems. Visi žmonės 
atgims, kaip greit numes nuo 
savo pečių ir galvų dangiškus ir 
žemiškus stabus. Užviešpataus 
brolybe ant žemės, kuomet pra
nyks sostai, bankai, kalėjimai, 
bažnyčios 4r kuzarmės.

(Russki Golds)



Pėtnyčia, Liepos 20, 1917 N A U J IENOS, Chicago, UI

Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Musų korespondentų pranešimai

BROOKLYN, N. Y.

Liepos 15 d. atsibuvo extra 
rajono konferencija, sušaukta

Konferencijoje dalyvavo ne kuo
pų atstovai, o vien tik sąjungie-

niai. Aš nemanau čia smulk
meniškai kalbėti apie tartus da
lykus, aš vien tik noriu pabriež- 
ti svarbiausius klausimus, ir

ni ūsų draugus.

Priėjus prie klausimo apie su

monių^buk tai LDT. įveriama 
tuo tikslu, kad gymis tautiečių 
reikalus; keti tvirtino, kad tai

nų” pozicijos, kurią sąjungie- 
čiai ir “Kovos” redaktorius su

bloškęs; ketvirti, -— kad tveria

tt. ir tt. Prie
aiškinimų, lengva spėti, kokie 
galėjo bubi rezultatai. Jei musų 
vadovai taip tik moka suprasti

rosi da liūdnesni, kuomet girdi 
kad tai yra daroma didž/ausioj( 
viliunvstėie. besažiniškam iš.

nuomonių.

veidmainystę, o ne socialistišką

statos: didesnis klausimas, kur-

gų taktika? 
atsiekti? A

būtinai taip turi elgtis, — sklei

eitis mus laukia, o kdaip supra
sti, draugai, jūsų veikimo negali
ma, nes labai lengva “pažinti

įvairaus vei-

Žmonių* c Bet ar

Anaiptol ne! v įskas 
yra kertama iš peties, 
sumanėme, ne mes suPse mes 

tvėrėm; nesiklausus

Mes išnešam papeikimo rezo
liucija. Taip drg. A. llerimtn

organizacija ir gyvuosianti per 
nepabaigtus amžių amžius, ir 
kad “Naujienoms” ir jų redak
toriui išreiškiam papeikimą už 
tokį darbą (Jie žmonės neiš
mano nė to, kad papeikimas yra 
bausmė; o bausmę gali skirti

randasi baudžiamasis. Ko_ 
>-gi teisės turi “bausti”

burelis 
nių? ‘

s zmo- 
d ra ugai,

Viskas buvo perstatyta iš atbu
lo galo, iš susirinkusių mažai

, dalyko nežino, o čia

Nieko.

> atsiektas. Bet 
naujo, rea tiško? 
a LDT. Ne t ver

džiau. Berods, liko nutarta, 
kad šaukti Taikos Konferenciją,

kad nieko pastovaus neorgani

Bostono griešininkai. Sunku 
suprasti, ką mano atsiekti inu-

masis. Dabar, kada reikia 
mums didžiausio solidariškumo, 
kada reikia eiti į minias orga
nizuoti, veikti, kad kaip nors

karęs, reika-

jy Kova

ti veikti kartu su plačiomis žmo
nių miniomis. Mat pagal tų

te

urmas.

Draugai, mes turim atmesti 
tą visą musų komitetų ir orga
no “Kovos” ypatiškumu politi-

darbininkų mimą, taip kaip so-

kaip musų tūli fanatiški nariai 
mus nori laikyti tik Sąjungos

ALDT.

skyrius. Taip eidami mes galė
sim pasipriešinti valdžiai ir rei
kalauti pastovios visasvielinės 

4*

taikos. K. Liutkus.

MUSKEGON, MICH.

susirinkimų

sc su lenkais socialistais. Ka- 
i

daugi komisija pranešė, kad rei
kės mokėti $10 j mėnesį, kilo
ginčai. Draugai
kad nėra kitokio išėjimo kaip 
tik iš kišeniaus pridėti, jeigu 
norima tarp žmonijos skleisti

dbėjimu svetainės, 
lavinimos vakaras, 
eiškė savo nuomo-

klausimas apie naudingumą uni 
jų. Klausimas pasiliko neišriš-

o I. W. W. pusę

♦ I$» *N *|o (♦ p ♦I*’- *P

Tema

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE.

• saugioje ir tikroje Bankoje. .28 metus teisingai vedamoje Rankoj*. 
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing Bouse) depozitą 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900

W. KASPAR 
prezidentas

OTTO KASPAR

WILLIAM. GETTING 
prez. Getting Bros. 

CHARLES KRLTKA 
▼ice-prezidentas

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

BLUE ISLAND AVE., kampaa 19 gatvės.
WALENTY SZYMANSKI

pirklys
H. E. OTTE 

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

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

k cl Fl LIS
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALB2LMA LIETUVIŠKAI

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co.

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg, Co.

OTTO KUBIN 
----- prez. Atlas

[Brewing Ca

atsilankyti išgirsti debatų. Po 
debatų bus prakalbos. Kalbės 
drg. V. V. Vasys ir kiti vietos

Reporteris.

DE KALB, ILI

valdžia konfiskavo numerį

cialist’o” mums dekalbiečiams

potizmo šmėkla, kuri nori galu-

ir ant tolinus taip snaus, paduo
dama visą valią kapitalistiniams 
valdininkams, tai susilauksime 
tokio padėjimo, koks buvo Ru
sijoj carams viešpataujant. 
Mums, šios šalies piliečiams, at
ėjo laikas subrusti, kad visomis 
jiegomis gymis žmonių iškovo
tąsias laisves nuo tų, kurie da
bar pasimojo jąs mums išplėšti.

nimu šios šalies teisių, pasiun- 
čiaine $25.61. A. Tarabilda.

Aukavusieji:

Po $1.00: V. šilaika, K. Kriš
nai t ienė, P. Meškeris, P. Jur-

Pelis, S. Kiella, S. Vrubliaus- 
kas, A. Bartašius, J. Vitkauskas, 
Stasis Raila, K. 
si imas, J. Vėl a n 
M. Vinskunienė Tamošaitis,

šaitiene, Ed. Mackievicb, A.
pšlis, Aug. Buliauskas, J. Pa-

A. Kiella, W. P. Kiella, M. Ta-

nė, Elz. Dirsienė.
M. O. ant $25.61 priėmėm ir

jos Sekr. OI i venai i C. Wilsonui.
N-nii Red.

PITTSBURGH, PA.

vusieji gavo iš miesto atviru

vavo. Matomai, jie n( 
tokioms mililariškoms

velnias kulipkas gaudo. Mies
to valdininkai pripažino, kad 
“lie tuviko i o vaisko” forn'ia

čiu žmonių.

:o

tukstan-

dalyvauti parodoj, jie n u važia-

namas jau
Ir viduj jau viskas gatava. Da
bar rengiasi atidaryti tą namą.

anglų kalbėtojai. Pats sava imi 
suprantama, kad kalbės ir lielu-

Dabar sobiečiai galės pasek- 
mingiau darbuoties, nes turės 
nuosavą namą.

Mokslo Dradgija yra bepar-

šokių pakraipų žmonės.

Ar Jus Perkate Sau Naujus Drabužius Arba 
Gal kas Kitas Jums Parduoda?

Jus žinote, kad tai yra Didelis Skirtumas.

NUO to laiko, kuomet įsisteigė ši sankrova, mes nenorime jum
nieko parduoti; bet mes norime, kad jus ateitumėte ir pirk- 

tumėte. Musų užduotis turėti čia jums visokios rųšies tavorų, 
kurie butų jums geri nusipirkti, pažymėkite šiuos'tavorus, už ku
rių kainą jums butų paranku mokėti.

Kuomet jus atsilankysite, musų priedermė yra jus užganė
dinti, kad jus džiaugtumėtės, jog jus atėjote, ne dėlto kad mes 
prielankiai jus priėmėme, bet už tikrą vertę, kurią jus gavote, ir 
pertikrinti jus, jeigu ne viskas butų iš pirkinių geri, bet mes pa
darysime gerais arba sugrąžinsime pinigus.

Toki tai Pamatą mes išsirinkome
Hart Schaffner & Marx drapanos 

kitas drapanas, kurias mes galime pildai gvarantuoti. Musų 
sankrova pilna yra tokių tavorų.

SIUTAI
$15.00 $18.00 $20.00 $22.50 $25.00

VASARINIA SIUTAI
$10 $12.50 $15 $18

Nupirkite savo vaikui “Liberty Lad”, patriotiškas siutas del 
Amerikos vaikų. $5.

Maudymuisi Siutai, kurie 
gerai išrodo ir gerai dėvisi,-

*■ po $1 iki $5.00
Puošnus marškiniai, kih 

rie užganėdina.

Drobiniai Oxfordai ir čeverykai 
“Kcdtt”, £iimo padai su arba be kur- 
k ų po

$1, $1.25, $1.35, $1.50.
Kiti iki $2.75.
Skuriniai Oxfordai, kurie gerai 

tinka visuose atsitikimuose po
$5, $6, $7, $8.5’0-. '

Copyright Hart Schaffner & Marx Mgr

Šiaudinės Skrybėlės ir Pa
namos geriausių stailių ir 
medegos $1.35 iki $3.85.

Paprastos ir gražios pan- 
čiakos.

BACH BROS
115-ta Gatvė ir Michigan ^ve.

Namas Hart Schaffnerio ir Marx Puikių Aprėdalų 
Florsheim čeverykai

kitokių. Iki šiol jos visos san
tarvėj veikdavo. Kaikurie su-

MONTELLO, MASS.

mane

>

putacija — ir žmonės nebenori 
pasitikėti jais.

randąs! nemaža

Ir čia kerikalai...

kutai “Prakalbos — Debatai.” 
Atsibaladojo Backus su Rama
nausku. Abudu plūdo socialis
tus susiriesdami. Klausimus 
priiminėjo tik ant korčiukių.

laisvamanių.
socializmas

apie jų
“naudingą” veikimą. Jie įieško 
kaltininko išsijuosę, kad nubau-

Bet kuomet vienas iš publikos 
užklausė apie inkviziciją, “kai-
i i • i - i • : .i:

u

Ten

kitų nuomones ir išreikšti sa
vąsias. Susirinkimų vieta —
21 Soho Si. Sokietis. žvirblelogijos Studentas

MOLINE, ILI MILWAUKEE, WIS.
Mergaičių išnaudojimas.

Čia yra keletas dirbtuvių, ku
riose dirba merginos, bet vien

jiino. Moka joms taip maža

Ten moka 4 dolerius su

Geriausiai apmoka landrese 
(skalbyklose), nes darbininkės 
gauna 6 dol. savaitėje, bet ir tai

ba joms, kad daugiau

iamų. Kaip samdytojai nori, 
taip-su toms vargšėms apsieina.

Onutė.

SPRINGFIELD, ILI

čiau susižinoti su vietos LSS.

kuriuos reikalus pasikalbėti.

teikti man savo adresą.
« ,J. Šlajus, x,.

2021 Peoria Rd., Springfield, HL-

Darbai.

A (Idler and

ketavo prie dirbtuvių.
Streikas tapo pralaimėtas del 

to, kad darbininkai nesilaikė vie-

Mokestis nuo 25c. iki 45c. į va
landa. Proletaro Sūnūs.

SO. BOSTON, MASS.

Šimais, Naujienų nr. 157 buvo 
paminėta, kad įvykusioj Bosto
ne darbininkų organizacijų

men’s

Dabar Naujienoms praneša 
60 kuopos sekretoriuš M. Kaz
lauskas, kad kuopa ton Darbi-

Stetson Skrybėlės

Laiškas Redakcijai.
Lepos 14. 1917m. Kewanee. UI. 
Naujienos” The Lithuanian

184() S. Halstcd. Str. 
Chicago, III.

Gerbiama “Naujienų” rc<

not’ Kaip senei, net jau keletas

respondentų, pliovonims, kurie 
miegsta rašinieb visokius nebū
tus daigius ir šmeižti minų su 
išj ūkimais be jokio pamato heli 
tiktai gadinti mimą vardą prįš 
žmonis.

ištrūkiu.c

ką-

nemažai 
o ir ne-

kiškas kunigas; ir antras: kad Į aš, kailio parsenas su vaikais 
.....................................................................4..: ... • 1

savims neatsargims

Ir tikiu:

kad mun prilan-

mą. Bet, jei to iki Liepos 20-tos 
neišpildysi!, tada bus aišku 
mun ir jums, kad jus “artymo 
meiles” nepripažystat ir, kad 
juns jos nesat verti, ir kad pri-

įdieta, meldžiu mun vieną nu
merį suteikti. Su pagarba Kun. 
K. Ambrazaitis.

DR. W. YUSZKIEWICZ

LJETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Ka« turi skaudamas arba silpnas akis, ai 
galvos skaudčjimo, atsilankykite pas mus

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

9 xvto iki 1 po pleL
'T/T-A.,-.t • ’“’••■■■ • ‘ - ..■‘-••i/.

. •• • 't ■ ■ ' .

Prašyk groserninko

SCHULZE'S
BUTTER-NUT

BREAD ____
SCHULZES
CAKE
SCHULZE'S

RYE BREAD
Schulz Leaking co.

Parduoda visos grosernės

| Cosmopolitan Gar
ment Corporation.

Didžiausia Lietuviška 
Korporacija.

Musų agen- 
laS K De‘ n /Jr A veikis yra 

į įr f \ įgaliotas rin- 
' 4 fc kii rein kotų

orderius, da
bar randasi 
Illinois vals
tijoj Chica
go s apie lin
kėjo. Todėl
gerai pada- 
užsisakykite

kas norite turėti 
rytus reinkotus, 
pas musų agento J. P. Deveiki.

TEISINGIAUSIA IB GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

APTIEKA
8ntal»*« raccptu •• atyia,
•eiloriat, ar tto raeaptai LtetavM ar 
AmarUkM Aaktarj. Tai vieaati** 1U-

to v U k a aptiek* Baataaa ir Maaaaah*- 
•ett* vabrt i Ja j. Gydaoihl »allt raat ka
klo* tik pasaulyj yra rartajaaraa. Ga
lit reikalaut per laiikva, e a* prisiv
eja per exprea*.

K. Sidlauakia
Aptlekorius ir *avinį ak** 

SOUTH BOSTON. MASS.

Moterų Domai
Biustą s.

Aromatinis specialis Bust Creme 
—tikros pasekmės arba grąžinami 
pinigai. Visai nevodinga.

Visas gydymas $5.1)0.

D’Orsay Importer
West 103 str
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NAUJIENOS Apžvalga
tie

į-

gerai, jeigu tie musų draugai 
vieton bandžius sukritikuoti li
teratus, kurie yra universitetus 
išėję. — stengtųsi parašyti taip

Bet gal musų 
nusilpnės? Ale ne 
tau.
Partija užaugo ant 10,000 na

Męs bijomės, kad iš “Naujie
nų” siūlomos komisijos neiš
eitų tos organizacijos lyg 
“brenčius.”

savo apielinkės. Dabar 
draugai turi but nori įgyti lite-

judėjimas 
Kur čia 

mėnesį Soc.

“DIPLOMATIšKAI” 
PRITARIA TARYBAI.

“Laisvės” redakcija, kaip jau

pritaria Am. Liet. Darb. Tary
bos steigimui. Ji dabar mėgina 
pertikrinti tuos sąjungiečius, 
kurie tam dalykui yra priešin
gi, ir tuo tikslu ji rašo ilgą

rūpėti Lietuvos luosybė. 
Esame ne vien amerikonai, 
bet ir tarptautiečiai. Skriau
da kiekvienai tautai yra

Reikia čia pastebėti, kad 
telegramų agentūros nuo- 

ĮThe ILithmmaiini IDaily News sijoje ėmė skelbtieji esant 
moĮęamu Vokietijos kaizerio 
tarnu. Socialistai ' tiems 
skelbimams tečiaus niekuo- 

imet netikėdavo. Taigi, ne
mačius “prirodymų”, ku
riais remiama dabartinis 
Lenino kaltinimas, negalima 
ir duoti jiems daugiaus rei
kšmės, kaip pirmesniems pa
našiems skelbimams.

Kas kita tos riaušės, ku
rias dabar ėmė daryt Petra
pilyje priešingieji Laikina
jai Vyriausybei elementai. 
Nors veikiausia ne visa yra 
teisinga, ką apie jas prane
ša telegramos, bet pats riau
šių kilimo faktas, rodos, yra 
neužginčijamas. Ir iš jų 
vargiai begalima laukti ko 
gera. Jeigu dalis revoliuci
nės armijos ir darbininkų 
sukelta prieš kitą dalį, tai 
priseina bijoti, kad tuo ne
pasinaudotų anti-revoliuci- 
nės jiegos.

Susipratusių jų žmonių 
'Rusijoje kolkas, be abejonės, 
yra tiktai mažuma. . Darbi- 

i ninku klesoje jų, žinoma, 
daug, bet, deja, pati’darbi
ninkų klesa Rusijoje šiandie : 
dar nėra taip skaitlinga, kad 
ji viena pajiegtų valdyt ša- 1 • I
lį. Skaitlingiausia Rusijos 
gyventojų dalis yra ūkinin
kai; o jie anaiptol dar nega- ,

Pinus Liiturif Dienraštis Amerikoje
NAUJIENŲ BENDROVE inc.

Kasdien, išskiriant nedėldienius

Užsisakomoji Kaina: 
Chica^oje— 
nešiotojams kasdien pristatant į na
mus, moka:

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

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicago- 
je, pačtu:

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

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

. $7.00

. $8.00 
Money

First Lithuanian Daily ii> Amirica
Published Daily Except Sunday 

SY TH< 

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........................... . $6.00
Six months ....................... $3.50

United Slates, outside of Chicago, 
by mail:

One year.......................
Six months...................
Three months .............

Canada, one year ........
Other foreign countries
Money must be send by Postal Mo
ney Order, in advance.

$5.00

$7.00
$8.00

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted St, Chicago.
Rašytojų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
vardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ii’ ant vienos popieros pusės, be to 
paliekant platesnius tarinis tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei
ses rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
mi, arba grąžinami atgal, jei begiu dvieju savaičių autorius pareikalauja 
jų ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

Asmeniškai Redaktorių matyti galima tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

Redakcijos Straipsniai

Pigių darbininkų 
importavimas.

*- a. X u kJV-Z to *1/ 4 c l 4 }

kad jai kiekvienas diplomatas

šitie “Lietuvos” priekaištai 
yra labai nepadorus.

Viena, iš kur ji paėmė, kad 
“ ‘Naujienų’ komisija” (ta ko
misija yra ne “Naujienų”, o 
Darbininkų Tarybos!) turi ką- 
nors bendra su ta agitacija, ku
ri buvo įvairiose vietose veda
ma prieš registraciją. “Naujie
nos” tokia agitacija neužsiėmė. 
Jos neragino registruoties (nes 
tai ne jų dalykas) ir neatkalbi-

•darbininkai užima teisingą 
poziciją link to dalyko. Dau
gelis jų nepajiegia matyt 
daugiaus, kaip tik pavojų, 
gręsiantį jų buviui iš atei-

Pirma, negu ėmus prirodinėti, 
kad A. L. D. T. yra geras daik
tas, ji drožia į kailį... “Naujie
noms.” “Naujienų” kailio kar
šiniui ji pašvenčia visą pirmu
tinę pusę, net daugiau kaip pu
sę! —- savo straipsnio. Ir tiktai 
tuomet, kaip ji šituo 'garbingu 
darbu prisotina savo sielą, ji 
ima išdėstinėt savo argumentus

nesunku. Viena, ji naudojasi 
proga suvest su “Naujienomis” 
kaikurias senas “rokuūdas”; an
tra, ji nori prirengi Tarybos

sako Germer, ant 20,000. 
Reiškia, musų įtekmė nepuo
la, nors “people’s council’ll”

Bet ką čia daug kalbėt! A- 
na patsai Lenin, tasai kairių
jų kairysis, sako, kad šian
dien, padėkim, Rusijoj būti
nai reikia dalyvauti darbiuin-

ma susideda iš priešingų drg. 
Lenin’ui elementų, susideda 
iš socialpatriotų.

kritikuoti literatus. Vietoj to, 
jiems vertėtų ką-nors pasimo
kinti nuo" tų, kuriuos jie nori 
sukritikuoti. Nenoroms prisi
mena ta patarlė, kuri sako, kad 
sudavė, kaip kiškis kumelei.

Ir lai vis musų redaktorių 
nuopelnai, — jie geresnius ben
dradarbius išvaikė iš Sąjungos, o 
dabar priversti yra pasitenkinti, 
ir tokiais, kaip 
ris

šališkai padavė žinias apie ją, 
kad žmonės žinotų, kaip jiems 
reikia elgties, jeigu jie norės re- 
gistruoties, ir kokios pasekmės 
jų laukia, jeigu jie nesiregis- 
truos. Priešingos registracijai 
agitacijos nevedė, kiek mes ži
nome, ir joks asmuo, veikiantis 
Darbininkų Taryboje arba nau
joje jos komisijoje.

Tie melagingi “Lietuvos” prie
kaištai tečiaus denuneijuoja val
džiai “Naujienas”, o taip-pat ir 
žmones, kurie apsiėmė pašvęst

ir kiti.
Skibirdis, Ged-

Raulinaitis.

SOCIALIZMO 
KRITIKUOTOJAS.

vak., Roseland, Ill., 
svetainėj atsibuvo 
prakalbos. Kalbėjo 
Česnulevičius. Kalb

5

klerikalų
oks ten

Pagalios “Laisvė” nurodo, 
kad net ir kairieji latvių socia
listai (iš kurių organo, “Strah- 
dneeko,” reikia pasakyt, mūsiš
kiai kairieji daugiausia semia 
savo išmintį) stoją už Darbinin
ku Tarvba. v c,

Latvių kairiųjų soc. orga
ne “Strahdnceke” (72) telpa 
straipsnis drg. Frcimano, ku
riame jis labai karštai prita
ria steigimui darbininkų tary-

aiikia-
miems į kariuomenę. Laisvos 
spaudos padėjimas šiandie ir be 
to yra keblus, o čia dar atsiran
da laikraštis, kuris neva del 
“tautiečiu labo” leidžia sau da-

Pirmoj savo kalboj aiškino 
apie reikalingumą darbininkams 
organizuotis į unijas, kad pa
gerinus savo būvį kaip iš me-

Kalbėjo apie % valandos.

M

Skaitytoju Balsai
i

Į komentarus, klausia

Nesinori tikėt.
diena

Negrai arba kyniečiai bu-

senųjų sąjungiečių pasakysiu 28 
kuopos draugams^ kad aš ma-

MAŽIUKĖ 
DENUNCIACIJA.

KĄ Aš MANAU APIE 
BAGOCIAUS LAIŠKĄ.

mų.
Mat, kaip “Laisvė” tvirtina, L.

i

rusios Bostone darbininkų 
tarybos (Workmen’s Coun-

Sustojus, delei karės, d

butų gal nieko blogajame nera
dę. Pasak “Laisvės,” “Kova,” 
įieško oportunizmo visame la
me, kas tik išeina iš po ‘Naujie-

“ne košer.”

kad pagerinus ir savo būvį.
Tuo tarpu žmonės labai gar

džiai juokėsi iš jo tokios kalbos, 
net ir jis pats neišsilaikė nuo

reikalai? Jei4 
inijos ir Indi-

“Kovos” 
patalpinus 
ką "ir savo 
sąjungiečių, ką mes sąjungiečiai
apie tai manom?

priešinasi A. L. D.’T-ai todėl, 
kad apie ją pirmutinės prabilo 
neapkenčiamos jiems “Naujie
nos.” Jeigu sumanymą butų 
pakelę ne “Naujienos”, o kas

” kriminalius 
us užtraukti
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Ir kuo ji remia savo spėjimą, 
kad Pagelbos Komisija ką tai pa-

listams ėmė pritrukt darbo 
ranku.

reikia ne tiktai tiek 
ninku, kad jais pri 
dirbtuves, bet ir k;

vėje. Kuomet “darbo rinka” 
yra kupina, tuomet darbo 
jiegų pirkėjai gali pasirink
ti jų, gali pigiai įsigyti jų ir 
gali jų savininkus (darbi
ninkus) lengvai suvaldyt. 
Jeigu darbininkas pasiprie
šina §avb ponui, pastarasis 

 

"Be jokios ceremonijos išme
ta jį lauk, žinodamas, kad 
vieton atstatytojo nepaklus
naus vergo jisai gaus kitą, 
paklusnesnį.

Kitaip stovi dalykas, kuo
met darbininkų pritrūksta. 
Tuomet kapitalistas privers- 
stas yra mokėt jiems augš- 
tas algas, o darbininkai, ne
bijodami, kad iš bedarbių 
minios atsiras “skebų”, 
rosi vis drąsesni, stato
didesnių reikalavimų ir ke
lia streikus.

vien kaipo į savo konkuren
tus. Jie protauja biznierio, 
o ne darbininko protu.

Tik ačiū tokiam protavi
mui, galėjo įvykti panašios 
šlykštynės, kaip “ameriko
nų” užsigeidimas ištremt 
“foreinerius” iš kasyklų ap
skriejo tūloje - vietoje Mis-

da- 
vis

f Tie “amerikonai* ir kiti 
tos rūšies nesusipratę darbi
ninkai neišmano, kad atei
viai iš kitų šalių, kuriuos ka
pitalistai išnaudoja savo 
dirbtuvėse, kasyklose ir tt., 
yra tokios-pat klesos nariai, 
kaip ir jie. Ir jie neišmano, 
kad ne ateivių kaltė yra, 

.jeigu jiems (“ameriko
nams”) priseina nukentėt 
del pigių darbininkų konku
rencijos. Ažuot neapkentę 

i tų “konkurentų” ir kovoję 
prieš juos, jie turėtų surast 
būdų, kad kartu su jais iš
kovojus geresnes darbb są
lygas ir sau ir jiems.

Kad pripildžius “darbo 
rinką” Amerikoje, kuomet 
karė sustabdė plaukimą sla
vų, italų ir kitokių darbinin
kų iš Europos, kapitalistai 
ėmė gabenties negrų iš pie
tinių valstijų. Spaudoje bu
vo girdėt nemažai paskalų, 
kad jie ketiną parsitraukti

pitalistams, negu Europos 
išeiviai. Jų reikalavimai 
maži, susipratimas menkas, 
organizuoties jie nepapratę. 
Kapitalistai darytų su jais, 
ką norėtų.

Pigių darbo jiegų gabeni
mas į Suv. Valstijų pramo
nes iššaukia čionai labai ne
malonių jausmų darbinin
kuose. Kaikur tie jausmai 
išsiveržė net didelėse riau
šėse (East St. Louis’e). Dar
bininkai yra susirūpinę, kad 
kapitalistų importuojamieji 
ateiviai nepablogintų darbo 
sąlygų arba neatimtų iš jų 
duonos kąsnio. Darbo uni
jos savo susirinkimuose ir 
suvažiavimuose svarsto tą

ežfc. toli-gražu 
/ Saule9 ^“^ganizuptieji

Petrapilyje kelinta 
. viešpatauja, didelė suirutė, 
i Dalis kareivių, jurininkų ir 
i darbininkų daro demonstra- 
i cijas prieš Laikinąją Vy
riausybę ir užpuldinėja ant 
jos šalininkų. Tarpe vienos 

n’r antros darbininku ir ar- 
mijos dalių kįla ginkluotų 
susirėmimų, kuriuose jau 
buvo užmušta arba sužeista 
keletas šimtų žmonių.

. Taip praneša telegramos.
Jos sako, kad tų riaušių 

kaltininkais esą kraštutiniai 
socialistai, “bolševikai”, va
dovaujami pagarsėjusio Le- 

t nino. Telegramos sako, kad 
Leninas esąs pasamdytas 
Vokietijos generalio štabo 
agentas. Tą faktą, girdi, 
pavykę prirodyt, ačiū leite
nanto Jermolenkos prisipa
žinimui, kuris buk buvęs 
siųstas į frontą agituot ka
reivius už taiką su Vokieti
ja. Lenino uždavinys buk 
buvęs tame, kad visais gali
mais budais diskreditavus 

’ Laikinąją Vyriausybę. Jo 
propagandos reikalams buk 
esą gauta per Vokietijos am
basados tarnautoją Stock- 
holme didelė suma pinigų.

versmo reikšmę, kuris nese
nai įvyko Rusijoje.

Rusijos žmonių minios 
simpatizuoja revoliucijai ir 
;simpatizuoja jai dėlto, kad 
s jos tikisi, jogei revoliucija 
išgelbės jas nuo tų bėdų, ku
rios kankino šalį prie seno
jo režimo. Liaudies viltis 
iyra ta didžiausioji jiega, ku
ria remiasi šiandie Rusijos 

> revoliucionieriai kovoje su 
' priešrevoliucinės tvarkos 
šalininkais. Jeigu ta viltis 
išnyktų, tuomet reakcija pa
keltų galvą; tuomet buvu
siojo caro giminės, bajorija, 
kunigija, buvusieji biuro
kratai su policistais ir stam
busis kapitalas mėgintų at- 
gaut savo galią. Jų pastan
gas karštai paremtų kitų 
šalių valdžios ir kapitalistai. 
Ir Rusijos ateitis atsidurtų 
dideliam pavojuje.

Bet tokios suirutės, kokios 
paskutinėmis dienomis ėmė 
daryties Rusijos sostinėje, 
kaip tik yra tinkamiausia 
priemonė ardyt liaudies už- 
sitikėjimą revoliucija. Jeigu 
liaudis pamatys, kad revo
liucionieriai 
tvarkyt šalį, 
itikėjusi jais, 
tas suirutes
kiai nusideda prieš Rusijos 
žmones, ir net prieš visą pa
saulį. Baugu ir įsivaizdint, 
koks nusivylimo smūgis bu
tų suteiktas darbininkams ir 
visiems laisvės kovotojams 
visose šalyse, jeigu taip pui
kiai prasidėjusią Rusijos 
revoliuciją ištiktų pralai
mėjimas.

Bet mes nepaliaujame tu
rėję vilties, kad sveikas Ru
sijos darbininkų klesinis in
stinktas ir revoliucinių idė
jų šviesa, kuria vedini jie 
ėjo iki šiol, visgi išgelbės Ru
sijos revoliuciją, nežiūrint 
visų kliūčių ir gręsiančių 
jai pavojų.

Taigi, kad atrėmus tą opozi
ciją prieš ebieagiečių sumany
mą, pareinančią nuo frakcinės 
neapykantos prieš “Naujienas”, 
“Laisvė” ir sugalvojo, pirma 
negu pradėjus prirodinet. Darb. 
Tarybos gerumą, stipriai pa- 
bombarduoti “Naujienas.” Tos 
“Naujienos”, girdi, esančios ir 
šiokios ir tokios; jos papildžiu
sius tiek ir tiek nusidėjimų, ir 
jos pilnai užsitarnavusios “ko- 
viečių” smerkimo, — bet... Dar-

Mes čionai neužiinsime vietos 
ginčais delei “Laisvės” užsipul
dinėjimų ant “Naujienų” (nors 
jie yra visai neteisingi ir vieto
mis stačiai negražus), ir paduo
sime tiktai kalkiniuos jos ar
gumentus už Tarybą. Musų 
nuomone, tas visas diplomatiš
kas “Laisvės” “gentis” yra labai 
nevykęs ir mes manome, kad

nepajiegia šu
tai ji paliaus 
Ir todėl kas 

kelia, tas sun-

jeigu butų ėjus prie dalyko tie
siu keliu; bet ne ką bepadary
si, kad ji nemoka but kitokia. 
Viena franeuzų patarlė sako: 
“Gražiausia Francijos oficieris 
negali but gražesnis, negu jisai 
yra.”

Už Darb. Tarybą kalbėdama, 
“Laisvė” sako:

baigia: “tai yra minių veiki
mas, kuriame ateitis.”

Prie Bostono darbininkų 
tarybos priklauso virš 20,000 
žmonių, o jų tarpe socialis
tų bus tarpe 2—3,000.
“Kova”, beje, apie šitą Bosto

no darbininkų tarybos su si tvė
rimą dar iki šiol nieko neprane
šė (bent mes nepastebėjome), 
nors apie demonstraciją, kurią 
parengė ta taryba, buvo joje

“Lietuva”, minėdama apie tai, 
kad Am. L. Darbininkų Tarybos 
La ik i naša i Komitetas įsteigė 
Pagelbos komisiją šaukiamiems 
į kariuomenę, sako:

Sumanymas yra neblogas 
ir gali atnešti žmonėms nau
dos, jeigu butų tinkamai ve
damas. Bet męs bijomės, kad

Ii kieno tai “brenčiu”? Pas jos 
iniciatorius niekuomet nebuvo 
nė minties apie tai.

Padorus žmonės tokiais įtari
nėjimais ir spėliojimais neužsi
ima.

traukoj vietinis klebonas, kuu. 
Lapelis, išgyrė kalbėtoją, jo di
di niokytumą, jo sėdėjimą vie
nam suole su Ta f to sūnumi ir 
U. Pagalios iškėlė į padanges 
visą Roselandą su jo gyvento-

Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija 

neatsako.

varną. Paskui, norėdamas bū
ti pavyzdžiu kitiems, aukavo 
kalbėtojui “dešimtinę.” Toliau 
ragindamas žmones stoti į mini
mą kuopą, sakė, kad žmonės čia 
gerai uždirba: nuo 16 lig 25 dub
lerių į savaitę ir kad jis pats te
galinąs tik 16 dolerių į savaitę 
(aš “gaunu” $19, gal Lapelis 
mainysis vietomis?) taigi ir jis

PASKANDINO VOKIEČIŲ 
SUBMARINĄ.

PETROGRADAS, liepos 20.— 
Rusų kariškas laivas šiomis die
nomis paskandino vokiečių sub- 
mariną Baltiko juroj. Sykiu su 
submarina žuvo ir jos įgula.

Kągi ištikrųjų rimto gali
ma pasakyt prieš “people’s 
councils” ar darbininkų tary
bas?

Ogi nieko! Remdami rusų 
revoliuciją, męs mobilizavom 
ne vien soc., bet ir, abclnai, 
kairiųjų minias. Ir išėjo ge 
rai, męs nepaskendom “be- 
spalvej” minioj.

šaukdami kairiųjų konfe
renciją, męs norėjom paties
ti bendro darbo pamatą dėl 
veikimo visų kairiųjų elemen
tų (atsiminkite dienotvarkį, 
kurį, ant nelaimės, nedįfbai- 
gėm). Veik visuose miestuo
se turim draugijų sąjungas, o 
ar socialistai ten paskcildo 
minioje? Nieko panašaus. 
Massachusetts veikia labai 
plati įstaiga, pirm, draugijų 
konferencija politikos kanki- 
niamš šelpti ir iš to tik nau
dos turime. Ąnglų kairieji? 
dalyvauja tami* judėjime — 
o juk męs ant j jų neužsipuo- 
lam! Lietuvo;
irtums rupi Cj

damas, kaip kad buvo įvairio
se vietose vedami “patari
mai” kaslink registracijos. 
Už tuos patarimus (kas buvo 
tiek durnas, kad jų klausė), 
daugelis dabar jau kalėjimuo
se aimanuoja.

Gi tie patarimai tankiau
siai buvo saužiniai blogai su
teikiami todėl, kad visoki tie 
agitatoriai norėjo išnaudoti 
žmonių susirūpinimą savo 
partijos naudai. Nekurie 
musų toki laikraščiai atvirai, 
kalbino žmones užsirašyti so
cialistais, melagingai tvirtin
dami, kad buk tas juos pa- 
liuesuos nuo kariuomenės.

Męs bijomės, kad ir iš ši
tos komisijos, kurią siūlo da
bar “Naujienos”, neišeitų kas 
nors panašaus.
Ir toliaus:

sakė karčią teisybę, kuri jums 
akis svilina. Drg. Bagočius per
daug yra kantrus ir jis per il
gai tylėjo; kitas jau senai jums 
butų tai pasakęs, ką jis tik da
bar pasakė. Jus tik pastudijuo
ki t gerai kiekvienos savaitės 
musų “Kovą”, tai ten rasit visko, 
t. y. to ko niekada kaip Sąjun
ga susitvėrus ir “Kova” eina da 
musų organe nebuvo. Ten sis- 
tematiškai kiekvienam numeryj 
nekurie sąjungiečių yra šmeižia
mi, ant kitų socialistiškų laik
raščių užsipuldinėjama. Opor
tunistų musų “Kova” mato pu
sę pasaulio, jai oportunistas ne

Po tam antru kartu kalbėjo 
Česnulevičius. čia jau.,stačiai 
“kalbėtojas” pradėjo šmeižti so
cialistus, jų laikraščius, vadus 
ir patį socializmą. Iš svarbiau
sių jo priekaištų socialistams 
buvo šie: “Jų vadai tamsunaL 
tik geras algas žino imti, jie tik 
dėlto ir skelbia socializmą, bet 
jis negeras, nes nepripažįsta pri- 
vatiškos nuosavybės. Panaiki
nus privatišką nusavybę kas-gi 
norėtų dirbti? Kas suktų savo 
galvą, kad kokį išradimą išra
dus? Juk nieks nieko dykai ne
veikia.

Hillquitas, Maurer, Bucharinas 
ir visi Rusijos social-demokra
tai ir social-revoliucionieriai ir 
taip toliau.

Ir jeigu literatiškas komite
tas su pildančiu komitetu trum-

į pu laiku nesutvarkys “K.” re
dakcijos ir administraejos, tai 
labai greitai jie gali “Kovą” vi
sai nuvaryti nuo koto, nes pa
staruoju laiku įsiviešpatavo to
kia ten makalienė, kad kaip ka
da beskaitydamas musų orga
ną nežinai ar čia skaitai LSS. 
organą ar Kemėšio “Darbinin
ką”. O kaip kada tai net ma
nai, kad tai Grikšto organas^

Tai yra apgailėtinas dalykas. 
Bet to fakto niekas negali už
ginčyti. Žiūrėkit, pastaruoju 
laiku ten pradėjo tokie musų 
draugai užsipuldinėti ant Gri
gaičio, Michelšono, Pruseikos ir 
Bagočiaus, kurie tik šiek-tiek ga-

Minėta “Naujienų” komi
sija yra susitvėrusi bene pa
mėgdžiojimui tūlos organiza
cijos, kuri angliškai, berods, 
vadinasi American Liberty 
Defense League, šita organi
zacija, nežiūrint savo skam
baus vardo, yra susitvėrusi 
tam, kad daryti visokias klin
tis šios šalies valdžiai, kad ji 
negalėtų kaip reik prie karės 
rengtis. Toks yra jos tikslas. K pakreverzoti plunksna. Butų

yra pasišventęs darbininkų bu- 
vio pagerinimui, o dabar pats 
pripažįsta, kad nieks už dyką 
nieko neveikia.

Reiškia jo pasišventimas tik 
už dolerius. O kaslink darbi'- 
ninkų, kad jie nenorėtų dirbti, 
tai ir-gi “kalbėtojas” meluoja. 
Kaip-gi dabar darbininkai dir
ba, kuomet jie tik mažą dalelę 
gauna už savo darbą, o kapita
listas didžiumą pavagia su pa
ge Iba dabartinės sistemos! 
Taigi pagal klerikalų pakaliką 
išeina, kad jeigu nuo darbinin
kų nebus kam jų didesnės da
lies darbo vaisių pavogti, tai dar
bininkai nenorės dirbti. O kaip
gi klerikalai mano su savo uni
ja kovoti darbininkams gėrės* 
nes algas? Ir ar tol kovoti kol 
Kristus antru kartu ateis ant že
mės? Pripažindami privatišką 
nuosavybę, kad darbininkai ir 
iškovotų kiek augštesnes algas, 
tai tuo pačiu laiku kapitalistai 
pakeltų kainas gyvenimo reik- 
menoms ir darbininkų būvis ne
būtų nė kiek geresnis, kaip pir
miau. Kaip kad ir dabar yra, 
nors darbininkų algos ir kiek 
padidėjo, bet užtai pragyvenu

(Seka ant 6 pusi.).
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Sirak-Skitnik.
K U R?

Kur kelias mano veda?
Ką duos man pasaulis, ką duosiu 

aš jam?

šilkų kaspiną jame audžia. Mu
du kalba va. Kalba va apie mei

liniIngą ir žiail
gy ven imą. Ašrų šeimyninį 

klausiu jos: ką ji pasaulyj ran
da meiliausiu ir brangiausiu.

Aš mirštu.

Galbūt dar ryto saulė patekės. siąs. Ji neapsakomai ją mylin
ti. Jai visa siela atsidavus. Ji

NAUJIENOS, Chicago, ID. .

-—Kas jam? Gaila.
—V argšas.
Budrys taip nepaprastai susi

graudeno ir balsu pradėjo""verk
ti. Jis pradėjo pasakoti, kaip 
tas juodis ir jis augo. Kaip jį

davęs.
buvę, jei visas jųjų turtas butų 
dingęs, o tas arklys gyvas išli-

geriaus

Mes visi trįs į šalį plento juo-

tos gražia gun į išėmęs uždengė

sė, kad su vienu arkliu butų ga
lima tą karietą vežti.

Susėdome ir baigėme važiuo-

Anksti ji pražydo, praskleidė 
savo raudonus žiedo lapelius.

Kaip malonu buvo.

na. Aš apkaistu. Ji pradeda 
dar meiliau kalbėti. Aš kokiam 
tai entuziazme pasinėręs prade-

*
Alksnyne pasigirdo tetervino 

burbuliavimas; vyturys rytmeti-

Mano eilės:

davau. Gerėdavaus tuo žiedu. 
Pamėgau, pamylėjau jį. 9

Oras gi pripildytas maloniu 
kvapsniu įvairių gėlelių.

Bet man mieliausia lelija.
Kodėl?
Kas žino.

Myliu vasaros nakteles; 
Myliu visų gamtą labai, 
Bet tavo židrias akeles

pradėjo gailiai kukuoti ir graži, 
raudona saule pasirodė ir pas
kleidė plačiai po žemės paviršį 
savo gaivinančius spindulius. 
Deimanto rasos ant pievų su
žvilgo.

Musų karieta jau sukosi į 
Budrio kiemą.

Ir taip tas musų nakties pasi
važinėjimas užsibaigė.

gyveniman, tai mums kįla klau
simas— ar šalyse, kur tėvai 
parenka pačia savo sunui, arba 
vyrą savo dukteriai, ta proble
ma yra ne geriau išrišama ne
gu pas mus? Tuomet, nors ne
kalta mergaitė bus neleidžiama 
apsivesi su visiškai netikusiu vy
ru.

Kiekviename' žingsnyje drau
gijinio gyvenimo, išskiriant tik 
šeimlynišką susituokimą, paty
rimas ir mokslas yra reikalau
jamas. Nei jokis žmogus ne
bus užveizda dirbtuvės, jeigu jis 
nežinos visas smulkmenas apie 
ją. Jokis vertelga neims už- 
veizdos vieton tokio žmogaus, 
kuris neturi jokio supratimo 
apie vaizbą. Mergaitė, pirmiau 
negu ją leidus mokyklon mokyt 
vaikus, yra prideriančiai pri
rengiama ir išlavinama. Bo
sas, samdydamas darbininkus, 
teiraujas apie jų patyrimus, jų 
gabumus ir jų reputaciją, žo
džiu sakant, visur reikalauja 
mokslo ir patyrimo ir pagal tai 
yra sprendžiama apie jo gabu
mus. '

♦

Rytdien Jus Galite Sutaupyti $1.65 už šią S4.L3 Vertę

Oxford Sale

v

Qi. yia..v?tePel,,la progą sutaupymui, ir laupąs žmonės nepraleidžia progos nusipirkt na- 
cjxionahskai pagarsėjusią $4.00 vertę Oxfordu ka'ip ši po $2.35. Yra prirodymas, kad jie 
perka jIvj arba daugiau porą ir laiko jas iki sekančio sezono, sutaupymas yra labai didelis.

Daugiau negu 200 stailių pasi rinkimui iš puikių Cordo rusvų spa Ivų juodų Gun Me
lais ir Patent skurij..

Mes paraginame jus prie 
greitesnio veikimo, lodei, kad 

išparduodami. Al
ius sutaupysite $1.65

jie greitai
minkite
ant kiekvienos poros, 

ryto!Ateikite

O
O

F. A. Jančauskas.

kitų gėlių kėlė savo puikia gal- micriai... Kas Kaltas?

5

malonų kvapsnį.
Jis svaigino mane.
Ir man malonu buvo žiūrėti 

į darželį, klausylies paukščių 
čiulbesio ir gerėties savo lelija.

*

jai pasakoji,
prabilau.

Aš nenorėjau lai padaryti, 
bet iš jo tų eilių mane paėmė 
toks juokas, kad aš savos ne
begalėjau susivaldyti ir aš lai

BH atėjo ruduo. Gelto me

Tiek daug yra kalbama ir ra
šoma apie nelaimingus apsivedi- 
mus, moterystės ryšius, nesuti
kimus ir persiskyrimus, jog ro
dos, kad dabartinis šeimyniškas 
surėdymas yra visai netikęs.

]ius gėlelės.

O lauke vien tik vėjas, šiurpus 
šiaurės vėjas žaidžia nukritu
siais lapais.

ir tylėjo. Kaip paskui man te
ko sužinoti, tai jis baigęs tą 
“sapną” sapnuoti.

Mes skersai miško išvažiavę 
apsukome arklius ir grįžome ai-

Budrys dar vis užmerkęs akis 
tylėjo. Aš nuobodžiai mintimis 
skrajojau po seną praeitį. Man 
prisiminė mažo vaiko išminti

ta žiema. Storu baltu kauru 
padengė žemę.

gai ir tam panašiai.

*

Išvaikė, išblaškė iš mano sod
no paukštelius. Budrys susijudino, giliai at

siduso ir priderančiai atsisėdo.
liai ją padengė, paslėpė nuo ma
nęs.

Žiema ją priglaudė prie savo 
šaltos krutinės.

Pabučiavo ją savo mirties lu
pomis.

Kaip nejauku, kaip klaiku...
O vėjas, šaltas vejas tik kau

kia.
* *

*

Ar žydės ji man po langu, 
kaip pirmiau žydėjo?

Niekados!
Niekados... K. Vrs.

Tulelis.

Naktinis Pasivaži= 
dėjimas.

“Ežeras. Aplink ošia augšti 
medžiai ir šlama tankus žali 
krūmai. Tanki rasota pieva 
gėlėmis iškaišyta. Ištoli, p°r 
tankius krūmus vingiuojas siau
ras, pramintas takas. Įvairus 
paukščiai medžiuose 
Oras kvepia.
bais apsirėdęs, nendrės lazdele 
Švi t u modamas

čiulba.
Aš puikiais ru

mėlynos

einu tuom vin- 
Sutinku ją. O, 

koki ji graži mergaitė! Jos il
gos, geltonas kasos ant pečių 
nudribusios, plačiai pasiskleidu- 
sios. Gilios y t jura
akutės žiba, rausvai balti veidai 
Šaipos, šmutnus, augštas ir tie
sus jos liemuo. Kietai spaudžiu 
jos ranką. Ji rodo baltus 
inkus ir gardžiai juokiasi, 
nava ežero link. Sėdava 
žalio ežero kranto pievos.
svas ežero vanduo ramtis, — tyli. 
Saulės spinduliai, rodos kokį

dan-

ant 
žak

manęs pyksta, už mano nesusi
valdymą; bet pasirodė, kad 
Jis man švelniu tonu tarė:

Man pradėjo būti šalta.

Miegas

ne.

ne
taip ims.

Aš apie miegą — nei pamis- 
lyti! Tamsta?

Mane snaudulis pradeda 
imti!

—Ir kaip.
Jis išėmė du kvepiančiu papi

rosu ir mudu užsidegėva. Pa
pirosus degant prie degtuko 
šviesos
auksinį laikrodėlį, 
antra valanda nakties.

iki pradės aušti busime na
mie.

Kaip norėsime.

tas procentas vedusiųjų pasau
lyj tėra laimingi. Taigi mums 
reikia pripažint, kad devynios 
dešimts penktas procentas ve
dusiųjų tampa suvilti moterystė
je, į kurią jie žengė su džiaugs
mu ir viltimi aL^li laimę. 
Nors persiskyrimų teisinai yra 
užkimšti reikalaujančiais pa- 
liuosavimo iš moterystės delei 
skirtingų priežasčių, bet reikia 
pripažinti, kad daugelis apsive- 
dusiųjų kenčia kantriai, įpuolę 
nelaimėn ir nedrįsta pranešt pa
sauliui apie esančias aplinkybes. 
Labai paprastas dalykas yra gir
dėt moterį sakant: “Jei ne del 
mano vaikų labo, tai aš negy
venčiau su savo vyru nei vienos 
dienos daugiau/’ Daugelis vy
rų sako: “Aš privalau išpildyt 
savo prižadus.”

Daugeliui žmonių persiskyri
mai šeimynų ant tiek įgriso, jog 
jie stengias net uždraust, bet tuo 
pačiu laiku visai užmiršta su
rast priežastį tų nelaimingų ap-

lifikacija nėra reikalaujami ap
sivejant. Vyras patikęs skaist- 
veidę nenusiramins tol, kol jis 
neapsives su ja. Jis nei kartą 
neapsvarsto, kad jam reikalin
gas yra ne vien skaistus veidas, 
bet ir teisingas gyvenimo drau
gas, kuris rūpinsis apie jo ger
būvį, kuris turės tuos pačius no
rus ir palinkimus kaip jis, kuris 
supras jį ir pagelbės jam nešt 
gyvenimo naštą.

Skaistus veidas greitai išnyks, 
jeigu su juo nesiriš sveikas pro 
tas ir pasirengimas gelbėt jam. 
Labai tankiai moteris sutvarko 
arba išardo vyro gyvenimą.

Pamatas persiskyrimui kar
tais yra užtiesiamas pirmą nak
tį po apsivedimui. Daugelis 
mergaičių apsiveda be galutino 
supratimo kas link lytiškų par
eigų. Daugelis nuotakų neturi 
nuovokos apie busimą gyveni
mą. Jos mano, kad po apsive
dimui jų gyvenimas bus toks 
pat kaipir prieš. Ir jos labai nu
stemba ir pasipiktina elgimosi 
jų vyrų. Daugelis 'įsitikina sa
ve, kad jų vyrai nėra tokie kaip 
kiti vyrai, ir kad jie yra žiaurus

Visi Canvas ir 

Palm Beach Ox for 

da i po $1.60.

o 5 
o

nupiRin-
... 19c

25c šilk, šniur.
ta iki .............
10c Gydymui užtrinų 7c
50c Maudynei 

i nupiginta iki .
$1.00 Aulai, nup. iki 50c 
10c Vasaros veiloko vi
duriniai padai, tik . . 7c

Šliurės, 
... 39c

Visi $6 vert, pada
ryti ant paprasto 
vartot. Oxfordai— 

$3.45.
Visi balti Buck Ox
fordai $3.45.

^lew.<irf Sfioe Stores G
1314 S. HALSTED ST., TARP 13-tos IR 14-tos.

24 Sankrovos Chicagoje

VIDURMIESČIO SANKROVOS

107 W. Madison St.
Tarp Clark ir La Salle. 

328 S. State St.,
Tarp Jackson ir Van Buren.

72 W. Van Buren St.,
Tarp Clark ir Dearborn.

106 S. Clark St.,
Arti Monroe St.

12 N. Dearborn St.,
Tarp Washingt. ir Madison.

NORTH SIDE:
3175 Lincoln Ave., 

Arti Belmont.
3241 N. Clark St.;

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

Arti Larrabee.

NORTHWEST SIDE:
1583 Milwaukee Ave., 

Arli Robey St.
2738 W. North Ave., 

Arti California Ave.
2879 Milwaukee Ave., 

(Avondale).
SOUTHWEST SIDE:

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

14 S. Halsted St., 
Arti Madison St.

6317 S. Halsted St.
Tarp 63 ir Elevatoriaus sto.

1605 W. 63-cias St., 
Arti Ashland Avb^

Sankrovos Atdaros Vakarais de)" Parankamo

SOUTH SIDE:
3866 Cottage Grove Ave., 

Arti 39-to St.
836 E. 63-čias St..

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

Tarp 91-0 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.

1221 Milwaukee Ave., 
Arti Ashland Ave.

1647 W. Chicago Ave.,
Tarp Ashland av. ir Paulina

Pirkėjų.
■■

jis pažiurėjo į mažą
Jau baigėsi

čiaus važiuoti, — pastebėjau.
-Išbaigkime taip girią va-

Jau iš paskutinių krūmų bai
gėme važiuoti, kaip musų ka 
rietą sustojo ir 
prunkšdamas į pašoko.

ir jis apsiramino. »
- Kam arklitfš sulaikiai? Kas 

yra? — susijudino Budrys.
Juodis perpuolė, — iš ka

rietos lipdamas atsiliepė vadelė-

Toji žinia, lyg Šaltu vande
niu Budrį “"perpylė. Jis žaibo 
greitumu pribėgo prie juodžio. 
Aš taipgi. Žiurėjova. Vadelė- 
tojas susimaišęs aplink bėgioja. 
Plėšia nuo juodžio pakinkalą. 
Juodis paskutinį sykį iš visų sa
vo pajiegų išsitempė ir atsidu
sęs nurimo. •

—Jau nebegyvas, — Budrys 
braukdamas ašąras ištarė.

Žmonės nereikalautų persis
kyrimų, jeigu nebūtų tam prie
žasties. Jeigu priežastimi nelai
mių butų moterystė, tai tas pen
ktas procentas nebūtų atradęs

Priežastimi nelaimingo šei
myniško gyvenimo yra tai, kad 
mes nesirūpiname suprast, kas 
yra moterystė ir ko ji reikalau
ja. Tas svarbus principas 
žmonijos gyvenime yra palieka
mas išrišt pavienioms ypatoms 
taip kaip jie supranta, arba taip 
kaip “Dievas duos.” Apsivesti 
gali bile kas: raupuoti, pamišė
liai, silpnapročiai, paleistuviai, 
tinginiai, žmones užsikrėtę kim- 
Įbančiomis ligomis, kriminalis
tai, piktadariai, nesubrendėliai; 
kitais žodžiais sakant, apsivesti 
gali bile kas, jei tik turi užtekti
nai pinigų užmokėt už “license” 
ir už kunigo bei teisėjo pątarna- 
vimą. Nesubrendę jaunuoliai, 
tikri kūdikiai, gali apsivesi ir 
daryt apžadus visam gyvenimui, 
kuomet jie dar neturi mažiau
sio supratimo apie gyvenimą. 
Apsiveda be jokio prisirengimo, 
rodos, kad pažinimas gyvenimo 
atsiras pagal instinktą. Subren
dusių gyvenimas moterystėje 
tankiai yra laimingesnis ir pa
stovesnis negu jaunuolių. Jei
gu vaikinai ir mergaitės gali ap
sivesi be prisirengimo naujam

kam nesisuko ir taip tęsiasi jų 
vargas vienatvėj.

Didelis yra skirtumas tarp vy
rų ir moterų kas link lytiškų 
pageidavimų. Dar jaunystėje 
atsiranda lytiški pageidavimai 
pas vyrus, kuomet mergaitė la
bai tankiai jų nepažįsta lig po 
apsivedimui. Tuomet jie turi 
but išauklėjami. Apart to, mer
gaitė esti labai nuvargusi kol tę
siasi vestuvių apeigos ir prisi
rengimai prie jų; antra, ji yra 
susrupinusi permaina savo gy
venimo ir jos nervų sistema rei
kalauja geroko pailsio. Vyras, 
akstinamas savo norų išsipildy
mu, tankiai užmiršta apie jos 
padėjimą; jis mano, jog ji žinoį 
ko laukt. Laimingas gyve
nimas arba neapykanta užsimez
ga čionai.

Laike pirmųjų mėnesių jau
navedžių gyvenimas su tėvais, 
viešbutyje arba resortuose nėra 
puikus dalykas. Nežiūrint kaip 
paranku ar gerai nebūtų, labai 
tankiai kįla ncužsiganėdiniinas, 
kuomet ji nesijaučia kaip na
mie. Geriausiai yra įsigyt savo 
pastogę, nežiūrint kaip skardin
ga ji butų, kur ji galėtų tvarky
ti dalykus kaip jai patinka. Jau
navedžiai privalo pasikalbėt apie 
jų ekonominį padėjimą, kad 
moteris žinotų maž-daug kiek 
galima išleist delei naminių rei-

Daugelis porų padaro klaidą 
gyvendamos ne pagal savo išga
lę ir visą laiką kovoja, idant pa
dengus išlaidas ir, žinoma, tas 
turi vargingas pasekmes. Vi
sokie klausimai privalo būti iš
rišti ant visuomet. Kaip vyras, 
taip ir moteris turi savo išlai
das ir kad nevaržius vienas ki
to privalo pasiskirt pinigų smul
kioms išlaidoms. Vyrai, kurie 
mano, kad moters neturi tie-

sos reikalauti iš jų pinigų ir ku
rie apsiveda, kad pigiau pragy
venus, negu užlaikius gaspadinę 
arba gyvenus prie svetimų —

o ji mano, kad jis yra jai nedė
kingas ir kadi jos darbai jam 
netinka.

mo. »
Taip vadinamas “medaus mė

nuo” prabėga labai greitai. Vy
ras, pasinėręs savan darban, į 
meilę moters žiuri kaip į užtik
rintą dalyką. Yra sakoma, kad 
meilė yra vyrui tik urnas apsi
reiškimas, o moteriai visa gy
vybė. Tiesa, tankiai moteris pa
sitiki, kad karšta meilė, malonė- 
jimos ir “medaus mėnuo” tęsis 
visuomet, ir, kuomet vyras at
siduoda kasdieniniam ir papras
tam darbui, — ji pradeda rupin- 
ties, buk jos vyras atšala linkui 
jos, ir praleidžia daug bemiegių 
naktų. Laimingas vyras privalo 
būti vedęs meilužis.

Idant užganėdinus pačią, jis 
privalo elgties taip-pat, kaip 
prieš vestuves laike meilavimos.

Praslinkus keletai savaičių po 
vestuvių vyras, idant apsaugojus 
savo šeimyną ir kad jai nieko 
netruktų, taip pasineria darban, 
kad užmiršta apie savo pačią. 
Prabėgus “medaus mėnesiui” ir 
apsireiškus skirtumui vyro elgi
mosi, moteris mano netekusi vy
ro ant visuomet, praleidžia daug 
dienų ašarose ir galų-gale tam
pa bešališka. -Patyręs pačios at
šalimą linkui jo, vyras, vieton 
būti nuolankiu ir meiliu, leidžia
si kitu keliu jieškot susirami
nimo ir taip griūva jų šeipiyniš- 
kas gyvenimas. Vyras, kuris 
nori būti pačios mylimu, priva
lo neužmiršt apreikšt jai savo 
dėkingumą. Daugelis vyrų gi
riasi kitiems, kaip puikiai jis 
jaųčasi namie, kaip skanius val
gus jo pati pagamina, kaip jo 
vaikai yrai užžiuriami, bet jis 

 

užmfršta tai pasakyt savo pačiai,

Nei viena pora neprivalo ap
sivesi, jei jie nemano auklėt vai
kus, būdami fiziškai sveiki. 
Nėra namai laimingi, kur nėra 
vaikų, o kur nėra laimingų na
mų, tai ir gyvenimas patsai ne
bus laimingas. Vaikai labiau 
suartina vyrą su moterimi ir pri
pildo jų laimės indą.

A 11.

su nuo bakterijų.
Bet apart ligų dar yra daug 

dalykų, į kuriuos reikia atkreipt 
a lydą kiekvienam jaunavedžiui. 
Atsakymai yra skirtingi visuo
se atsitikimuose.

Jeigu vaizboje koks nors žmo
gus įsibriuožtų sėbrystėn su savo 
praskolintu turtu, ir slėpdamas 
tai vienu arba kitu budti išeik
votų sėbro turtą arki privestų 
jį prie bankruto, tai mes jį pa- 
siųstumėm kalėjimam Bet tuo 
pačiu laiku vyras, fiziškai susi- 
bankrutijęs per paleistuvystę, 
eina moterystės sėbrystėn ir rei
kalauja nuo savo sėbro to, kas i 
priverčia ją nupulti fiziškai. < 
Dalykas tankiai atsiduria per
siskyrimų teisme, pertraukia 
sėbrystės ryšius, bet prasikaltė
lį nenubaudžia; nukentėjusiam 
sėbrui neatlygina už jo nuosto
lius, o to ką nuo jo atėmė, nebe
gali sugrąžinti. Nei vienas žmo
gus neturi tiesos daryt to, kas 
galėtų atnešt vargą kitam. Nei

privilegiją moterystes nei nuo 
vienos moters. Bet jis tai pada
ro, kuomet jis užkrečia savo pa- 
lią su gonorrhea. Nei vienas 
vyras nedaro tai su mierių, bet 
per savo nežinystę “nekaltai.” 
Yra apskaitliuojama, kad keturi 
penktadaliai jaunų vyrų užsi
krečia ta liga ir nors symptomai 
tos ligos pranyksta, bet labai 
tankiai ji tuno viduje; nei vie
nas vyrąs neprivalo vest pir
miau, negux mikroskopiškas iš-
tyrimsa patvirtins jį esant liuo-darbą, -

Tarp darbininkų vyras uždir
ba duoną, o moteris dirba na
mie: verda, plauna, prosija ir 
apvalo namus; ji neprivalo dirb
ti nieko pašalinio, kad užsidir
bus sau “veistpinigius.” Turi 
būti suprantama, kad ji yra sėb
ras “biznyje” ir turi lygias tie
sas. Vaizbiškoje sėbrystej tarp 
dviejų vienas užžiurės iŠ parda
vinėjimą, o kitas pirks ir ves 
tvarką. Abu jie yra lygus, nors 
vienas, kuris išpardavinėja, pri
ima visus pinigas, kurie priguli 
abiem. Daugelis vyrų, matyt, 
nesugeba suprast a psi vedimo 
sėbrystės toje šviesoje. Jie ma
no, jog jiems tik priklauso pini
gai vien lik lodei, kad jie par-* neša juos namo.

Jie kalba apie “davimą” pi
nigų savo moterims yt ubagams. 
Moteris turi klaust pavelijimo 
nusipirkt net savo reikmenis. 
Kartais ji yra priversta maldaut 
pinigų, kad nupirkus vyro vai
kams priderančias drapanas. 
Tas neteisinga. Pinigai paimti 
per vieną iŠ sėbrų privalo būti 
savastis abiejų. Jeigu * vyras 
leidžia pinigus ant tabako, ciga
rų ir kitų niek-niekių, tai mote
ris privalo turėt tiek jad pinigų 
nusipirkimui savo reikmenų.

Daugelis syrų nepa velija savo 
moteriai dirbti po -vestuvių. 
Jie sako, kad moters vieta esan
ti namie, bet tai yra vienpusiš
kas žvilgsnis. Daugelis moterų 
yra išsilavinusios ir turi gerą

tokius užsiėmimus; kuomet 
joms reikia dirbti sunkų namų 

netik f



joms namų darbas yra person-, 
kus kartais, bet būdamos išla-j

N A- (J J I ENOS, bhicago, Hl.

sykiu mato mus (nemanykite, nes yisgi nenoriu ddleisti, kad 
kad mus visus, kadangi aš kai- pro_g. jatin. tarpe lokių rastųsi), 
bu apie tuos, kuriu lanko sunik- Dabar paimkime tuos jaumio-

Pėtnyčia, Liepos 20, 1917.

Socializmo kritikuotojas KLEIN
(Tąsa nuo 4 pusi.).

ROS. HAL.STED ir 2O-ta GATVE

TI

J

kenčia savo naująjį užsiėmimą. 
Tokia moteris ne tik neatlieka 
namų darbo priderančiai, bet j J 
skundžiasi visuomet būdama

met priešingos darbo žmogaus

tavim ui.
savo vyrui, v kuomet nei

Ii kalbėti, kadangi ir senas išsi-

mo nėra ir kalbos, vol, kuomet

Jie daugiausia ir susitinka su 
tais žmonėmis, kuriuos mes no-

(ii klerikalai perša darbinin

Klein Bros. Pusmetinis
Vyrus5 Siutų Išpardavimas

kįla tarp jų
savo vyru, v
palinkimai

randasi šaltiniai, kurios užgesi-
kai! neatbūtinai butų katalikas).

Ai

sei mynų

Ir klausimas kįla apie ką

nori uiti kur nors pasilinksmint 
tarp žmonių. Tokiu budu jie

()-gi apie įvairias teorijas, apie 
kurias ir 
neturi dar 
Žinoma, p

mažiausio supratimo 
; ne prie stiklo alaus. 
>rig. jaunuoliai dau-

ir

“Visas mokslas paeina nuo ka
talikų ir socialistai katalikų 
mokslainėse mokinasi, pavyz- 
din Montvidas. Todėl iie lurė-

me atsilikime, jei moteris butų 
dirbusi, o namu darbą atlikimui 
butu pasamdyta tarnaitė? Nu

tan-

Svaiginantis gėrimai

Bet užtunka jaunuomenei

suomei eina sykiu su gėrimo 
landa. Svarbiausia iš tu pas

visos
jaunuomenes.

save ant žemiausio laipsnio, lan
kydamas smuklus ir skandinda-

nuo

jami.) garbę ir vardą, kuri ne
turi tokios įtekmes į visuomenę, 
kaip kad turėtų turėti. Pirmu
tinis prog. jaunuomenės pasigi- 
rimas, Jai kad v ra apsišvietus.

žiūrėti į mus,

suomei stengiamies nurodyti at
silikusiai visuomenei, kad jie

visuomenė musu šauks-c

zmogaus protą, suardo 
esančias šeimynas ir 
niekuo nukaltus žmones.

ypatybes ir net pati moksli 
branduolį. Ir ką jus manote

Tai “augščiausios išminties’.’ 
Tafto sūnaus “frentas” šitokius 
“argumentus” vartoja, Dulei-

ir
vie-

prie stiklo alaus, kuomet jis yra 
sunkus suprasti paprastam žmo-

tą nesusipratusioje žmonijoje, 
kuomet musų jaunuomenės da-

gi iš kur katalikai gavo tą mok-' 
sla? O-gi nuo žvdu. Žydai nuo'

Mes sakome, kad

mainiai, bet kuomet mes gau
name tokį vardą — pykstame

musu geriausiasC

jaliu. narių, 
mi tas jsla:g

vadina, nes

skelbiame

čių. .Jie landžiodami po purvi
nus kampus supurvina ir mus,

sai aukaudami geriausius norus

menėje, mus

visuo

geležimis

tamsybės namus kame miega 
milžiniška dalis musų jaunimo 
ir abelnai visos visuomenės, nes

ja unuomenės

mums

iu idėjų. Žmogaus 
ragavusio svaigalo

rišta ir mintis niekuomet nėra

viriui m

Daktarai Vyrams

DR. J. G. Gili

DYKAI
D R. L. T. Burgess

Gydom Tiktai Vyrus
RAGEI.BA< IR UZG ANĖDINIM AS4 ANT VISO GYVENIMO. KURIUOS MES 

SUTEIKIAME TIEMS, KUR I.IKO IŠGYDYTI /.ĖMIAUS MINIMOSE LIGOSE SU 
RAGEI.HA MUSU METODU, PRIVALO BŪTI ŽVAIGŽDE, NURODANČIA VISIEM 
VYRAM. JIE.šK ANTIE.M GYDYMOSI.

Musų Nebūtas Osmotiškas Gydymas Gydo
ir apart to mažiausiai suprantamų metodų gydymui 

amžius. Ji yra tokia paslaptis kaip gyvybe ir mirtis, 
veikia kaipo magikas atsitikime nervų ligos, krau- 

Žaizdų, Vočių, sutinimų kūno dalių, Visų 
Inkstų, Kepenų ir Pilvo, Hemoroidų, Reu-

OsmotiAka 4pėka ’eni 
ligų. Ji nulaikė mokytm 

Musų stebėtinantis gydymą“ 
jo, konstrukcijos, Varicoees, Hydrocele, 
Šlapinimosi ir I’rostatiakų ligų. Pūsles, 
matizmo, ir Kataro.

Užnuodijimas Kraujo ir Ateikite Patirkit Teisybę
lymą pagelb i 

vokiškų vaistų: 
Neo-Sa tvarsti n, pa- 
Salvaraan del ape- 

vyrų ir mo- 
ir ste+niklin-

Vartojame naujausią 
(čirškimo importuotų 
Prof. Ehrlich’o “914” ' 
gerinta“ arba
cialių Kraujo ligų ir skuros 
terų. Tai yra geriausias 
plausiąs gydymas panašiose 
išgydė tuose atsitikimuose 
vaistai negelb 

Jeigu turite 
votis, plaukai 
gerklėje arba 
tuo gydymu, 
jtinu naudą

Greita pagelba. Tikras Išgydymas Maži 
mus tuojau*, jeigu reikalaujate gydymosi.

Kiekviena liga nemiega.

k it i

skuros išbėrimus, spuogus, 
slenka, išl>ėrimai ant. lupų, 
ant liežuvio, pasinaudokite

Vieniu gydymai suteikia

paslėpto arba nesuprantamo, 
bet dėlto, kad jis yra naujas mu
sų visuomenei ir iš kitos pusės 
turintis šimtus priešų, kurie 
purvina visokiais budais klai
dindami savo pasekėjus apie so-

išeitų, kad socialistai turi būti 
dėkingi katalikams, katalikai

nių, ir jeigu visi žmonės butų 
taip mane, kaip Tafto sūnaus

dūlei darbininkų išnaudotojų yra 
pragaištinga. Ir tiktai gerai nu
simanančiam apie socializmą ir 
visuomet esančiam blaivam pro-

tiktai socializmas yra tikras 
darbininkų klesos paliuosuoto- 
jas iš vergijos retežių. Kokioj 
gi šviesoje tuomet socializmas

bonkas?

nesąmonių, su kuriomis socializ- C C
mas neturi mažiausio sąryšio.

sakoja, tai mažesnis nuostolis,

rinkimuose, kur randasi ir blai
vų žmonių, net sykiais ir protau
jančių. Jis tiek suklaidina klau-

J uos
l)elko-gi

m us
išgirsli tokius kuisius klausi
mus apie socializmą? Žinoma,

nesąmones lengva atitaisyti, ir

gus, aiškini vėl kilai]). Tuomet 
nežiūrint kaip aiškinsi, bet 
žmogus visvien nenori tikėli, 
nes jis nesupranta delko -vienas

žinome,

tikros ir buliuos darbmin-

rime tokių ge ra d ėjų, kurie išsi- 
gėrę rudžio suklaidina visuo
menę (nors jie to nenori) ir pas
kui mums prisieina aiškinti lo

urvą, Adomo rūbuose, kirminais

Būti dėkingais katalikams, — 
daug katalikai yra dėkingi

mėlį įtaisė ir visu jų mokslu pa- ’

Pagelbėdami Kusi jos caro šili

Toliaus “kalbėtojas” sako:
Socialistai tarp lietuviu lik

nes
pasirodo

kaip jis tiki į Kristų. Juk Kris-

” (Mat. X
31, 36).
nį ant žemės... Sukelti levą 
prieš sūnų, sūnų prieš tėvą: mo-

žmogaus |
>5 *

marčia L-
bus jo palies namuose
XII 19. 53). Na, o J 
naus “frentas” kaltina socialis-

Toliaus “kalbėtojas” sako: 
“Socialistai nori pirmiausia iš 
žmonių tikėjimą išplėšti, tą 
brangiausią žmogaus dovaną,

nes agituoja prie kruvinos re
voliucijos.”

Mes jau malėme toki
lupti l Lt 1.1 l i nu -J 1 11 1 j v a

gu paprastą socialistą stalo aug- 
ščiau Kristaus, tad1 nėra ko iš jų 
išplėšti. O kas link revoliuct-

žmonės lietų savo

jeigu jau kitokio išėjimo nėra,

kai lietų savo kraują už savo 
klesos reikalus?! Ten Buvęs, 

h...

Telephone Yards 5032

Reikalaukite Musų 
Štampų; Jos Turi 

Vertę.

oro
Sutaisytas iš formuios- 

recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

•psireiSkia csųs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir žarnų, ger- 
klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 
Šalčio galvoj?, ect., ect., Sutai- 

į somas išdirbėju labai pagarsėjusio

PAIH-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo šeimyT 
nos, naudojamo visame pasau
lyje per pusę šimtmečio—25o. 
už bonkutę* visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai ifi

« F. AD. KICHTER & CO. 
W WashlagtoB Street, Sew loti.

Vyri] Apredaly Skydus -Atdaras 8:30
Mes atsiekėme, ką mes, pirmia tįsia, manėme galimu—vyrų $5 
išpardavimą siutų—, išpardavimų vyrų siutų po $5.00. Mu
sų pirkėjai surado rytuose ri nkas nuo galo iki galo apart 
paprastos kelionės jam pasisekė surasti mažus sandėlius siu
tų šen ir ten — pasinaudojant atrokavimu perkant už gry
nus pinigus, tokiu budu galima parduoti jums siutus po $5, 
už kuriuos su mielu noru duotumėte $7.50, $10 ir $11.50 dėl
to kad

JIE YRA PUIKUS SIUTAI _______-
vidutinės vogos siutai, kuriuos galima dė- MGeri

vėti visus metus, suktų vilnų, kašmierų, Ševitų, 
minkštų ir kietu nudirbimu, pilkos spalvos, 
rusvos ir melsvos, maišyti, iniera 34 iki 44 per

Vyrai kurie dėvi Extra mieras
Nepaprastai geros n aujienos vyram, kurie dė- nr 

vi mieras 46 iki 48! Mes turime puikų skyrių 
visų vilnonių mėlynų sardžų siutus, mieros nuo 46 

iki 48 per krutinę, pasirinkimui po $5.
. SIUTAI VAIKINAMS IR V YRAMS

Puikus Siutai vaikams, kurie dėvi mierą 30 iki 38, mė
lynos sardžos, pilkus kašmierinius, rusvus, ševitinius, 
suktų gijų ir daug kitų, š viešių ir tamsių spalvų. Taip 

gi vaikams vilnonių mėlynos sardžos su ilgomis keli
nėmis siutų, mieros 12*iki 15 metų.

į DATRI.JOT1ZMAS ! 
| * Pačėdumas turi but J 
? pasargos žodis |
! I0WA STATE •
| SAVINGS BANK į 
I Kapitalas ir Perviršis— i 
j $120,000.00. J 
X S. E. Cor. Fourth and ? B
J Jackson Sts. 6 
J SIOUX CITY, IA. |

X ’elephone Humboldt 1273. J

? M.SAHUD M. D. 3
A Senas Rusas Gydytojas ir Chirur**A n 
V Specialistas Moteriškų, Vyrilkų Ir
♦ Vaikiškų, taipgi Chroniškų Litrų j
A OFISAS: 1579 Milwaukee Av*. N
J VALANDOS: 8:30 iki 10 iSryto: J
T Kampas North Ave., Kambary* I
@ 1:30 iki 8 ir 7:80 iki 9 vnkar*. Ę

Nosies ir Gerklės
Keblumas.

i Priežastis nervų li
ft gos — Galvos skaudė- 
*jimo — širdies arba 
^Plaučių kliūčių — Ne- 
?N

n miegojimo naktimis ir

r Jus Turit Šiuos 
Apsireiškimus?

Sankrova
Atdara iki 9:15
Subat vakarais

Vienatine Lietuviška Krautuvė
Parduodu: geriausius
)Iumbijos Gramofo-> Ųolumbijos Gramofo- L .■

A nūs ir lietuviškus rekor-
1 dus, Elgino laikrodė- BIHK 

liūs, Diamontus, auksi- ■ SffirraL' 
nius žiedus, auksines rašomas plunks- I mO I 
nas, sidabrinius ir sidabruotus šaukš- B 
tukus, peilius (Silver ware), geriausias 
britvas ir pustus, revolverius, gasinius, i) 
gasolininius ir elektrikinius prosus, elektrikines lem
peles (flashlights) ir tt

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

gerb. tautiečius kreip-
^es Pas ma n e’ nor^nt |^i A 
gauti gerą ir teisin^ 
tavorą. —Kainos žemos,

Su guodone,
JUOZAPAS F. SUDRIK

3313 S. Halsted St. Tel. Drover 8167 Chicago, Ill.

Daktaras WISSIG
Seno Kr a jausSpėcialistas iš

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

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kraujo, 
odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimu, 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 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 gat., viršuj Įlankos. Tel. Canal 3263.

Nustebinančios Pasekmes
Daug ligonių patyrė palengvinimą jau laike dviejų 

iki keturių valandų.
Jeigu kas jūsų kenčia nuo kaspinijiės kirmėlai

tės, bet klaidingai gydosi nuo kitos ligos, paprastai 
be pasekmių — tegul ilgai nelaukia, bet atsišaukia j 
mane —nes ras sveikatą be sugaišimo nuo darbo ir 
už mažą atlyginimą.

Tūkstančiai žmonių turi vidu- 
riuose kaspininę kirmėlaitę, tečiaus 

// Į neturi apie tai mažiausio suprati
mo ir klaidingai gydosi visai nuo 
kitos ligos — visai be mažiausio 
palengvinimo ligos.

Geriausiu prirodymu buvimo 
kaspininės kirmėlaitės žmogaus vi
duriuose yra glitingas mėšlas iš 

dalies kaspininės kirihėlaitės.
žmonės, kenčiantjs nuo tos bai

sios ligos nuolatos skundžiasi di
deliu vidurių skaudėjimu, jiems rodosi, kad kas pri
eina prie gerklės ir norisi vemti, tankiai niežti nosj 
ir išeinamą lauk žarną, kenčia nuo stokos apetito, 
nemiegojimo, o taipgi nusilpnėjimo, didelio palei
dimo arba užkietėjimo vidurių, galvos skaudėjimo, 
triukšmo ausyse, o tapgi skausmo po krutinę.

Jeigu kas turi šiuos simptomus, tas ištikrųjų turi kusninine 
kirmėlaitę, o jeigu norima ji prašalinti ant visados laike 5-ių va
landų, tegul tuojaus atsišaukia j mane.

Priėmimo valandos: nuo*9 ryto iki 8 vakaro. Nedaliomis nuo 
9 vai. ryto iki 12 dieną.

Dr. Oakwood
1645 W. 47 ST., ARTI MARSHFIELD AVE., CHICAGO.

Ar ji)s knarkiate miegodami?
Ar jųis atkandate sausa gerkle ir 

blogu skoniu burnoje?
Ar jus greit pagalinate šalti?

Dr. M. Stupnicki
B

3109 So. Morgan St/, Chicige S 
VALANDOS: nuo « iki 11 ii | 
ryto, nuo 5 iki 8 vakare. j

lojimas butų prašalintas iš jau
nuomenės tarpo, tai viskas gali
ma butų sunaudoti naujiems ir 
naudingesniems dalykams.

Ar jums lankiai skauda kaklas? 
Ar jųsų glytis varva iš gerkles? 
Ar jus čjaudėjat ir lt ?
Ar jus sunkiai alsuojate?
Tas visa reiškia tūlą keblumą.
Neapsileisk tuo. Ateik šiandien.
Aš suteiksiu jums p a geibi} man o 

20 metų patyrimo. Tūkstančiai 1U

žinoti būdą ir užsitęsimą jos, 
vardą, būdą, ir jos vaikšeioji- 
negydome vien apsireiškimų; 

tokia* moksliškas gydymo me- 
bandymą kraujo, mikroskopi

Šlapi- 
persitik- 

negalės. Už 
nieko neimamo 

kaltas.
Ateikite pas

Del p;isekmingo gydymo kokios nors li
gos turite 
žinoti jos 
m ą. , M e j 
vartojamo 
todas, kaip

chemišką kraujo bandymą, 
tt. ir tokiu budu 

priežasČia jųsu 
patarimą 

toliau nebusite 
Mokestis. 
Užsitęslmas pavojingas.

’1! 
mo 
riname tikra 
apžiūrėjimą ir 
ir nieku

ĮnriiiIlĮ u <■ ■■ą......... |.........    »■».... .

D r. Ramsęr
AKIŲ SPECIALISTAS

Nusipirk Mosties

Nedarykit Bandymų, Negaišinkit Laiko ir Pinigų 
Ateikite šiandien!

Gydymo Valandos: 0*1) O fl Nedėldieniafa ir

tirs. Gill & Burgess, 4^“ x.
422 So. State Gatvė, Chicago, Ill. Prieš Siegel Copper

Prirenka visiems tinkamus akinius, 
auoja ir patarimus duoda dykai.
788-83 Milwaukee Ave., arti Chlcare Avė. Ih* 

VALANDOS: Nuo 9 išryto iki 
a »•

•■lubos __ ____ __ ....
ruL Nedaliomis nuo • 9 išryto iki 

Tel. Haymarket 2484.

TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 
Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarysi veidą tyru ir skais
čiai baltu. Toji mostis išima plėt- 
mus raudonus, juodus arba šlakus 
ir prašalina visokius spuogus nuo 
veido. Kaina dėžutės 50c. ir $1. Pi
nigus gliat siųst ir stampomis. *

J. RI^IKUB,

P. Q. Box 36, \ Holbrook, Mass.

Dr. F. 0. CARTE R
Kalbama Lietuviškai.

Akiij, Ausų, Nosies, Gerklės
; Spėcialistas

120 S. State St., 2-as augštas



Užmušė del dešimtukoBukite atsargesni

Susitaikė

Bando išsisukti

1 to 14, 16th

ATSKAITA
Atskaita koncerto j parengto

Viso įplaukė

Po tam Dr. A. Mon tvidas per-

monijų.

Paminklas Lincolnui PRANEŠIMAS.

pasisakė, kad kalbėsiąs vien apie

“draf

bus pranešta laikraščiuose per 
šerno draugų kuopelės komite-

popie- 
popie- 
d raft o

Kiekvienam svetimšaliui bus 
aiškinama jo prigimtoj kalboj.

perspėja svetim- 
butų atsargesni.
kad valdžia vie- 

paliuosavimo nuo

14th
Street

31 to 60, 15th 
Chicago avenue.

Koncerto rengimo komitetas:
M. J urgelion iene
A.' Visbaras
Marė Damijonaitienė
Kast. Norkus

13, 20th 
avenue.

šus, o pačius darbininkus, soci
alistus, ir tuos, kurie jau, kaipo

Baigus kalbą Dr. Mon tvidui, 
sekė vėl du kartu deklamacija 
dr-gės Mockienės, 4 kp. narės. 
Ši taipgi gerai atliko, nors vie
noj vietoj buvo truputį sukly-

23, 20th

Užvakar Ed. Henry užmušė 
Joe Henry užtai, kad pastarasis 
atsisakė duoti jam dešimtuką.

vė žmonėms priimti. Peticija 
tapo žmonių priimta vienbalsiai.

gistrantai tiksliai pasiskyrė sau 
darbą, kad tuo keliu pasiliuosa- 
vus nuo kariuomenės, tai su

Išpardavimas įvyks šiandie 
9:30 vai. ryto. Vieta — Mona~ 
dnock, kampas Jackson bid. ir 
Dearborn.

41, precincts 32 to 62, 18th 
— 1954 West Harrison Street. 
2360.
42, precincts 6 to 14 and 25 to

Apie tolimesnį rūpinimąsiša ūdyto Amerikos darbininkų 
vado Juozo Hillstromo, kuris li
kosi nužudytas liepos 1 d., 1915 
m. Tas I. W. W. kalbėtojas,

LOCAL LOAM 
COMPANY 

464T Sw. Habted Street, 
tpinr 47-toa gtvų 2-nur aug 

Telephone Drover 2116.

No
28, 19th ward — 600 Blue Island av. 
Haymarket 39.

No 43, precincts 2 to 5, 15 to 24 
and 29, 19th ward — 936 West 12th 

Haymarket 7539.
44, precincts' 1 to
— 1335 Newberry
580.

45, precincts 14 to

Valstijų konstitucijos. Dubic- 
Icas, kaip visuomet, patarkavo 
truputį ir klerikalus. Antra bu
vo deklamacija, kurią puikiai at-

St.
No 

ward

24th
1123 Fullerton avenue, Lin-

pusei metų 4% Tub.

“BIRUTĖS” ŠEIMYNIŠKAS 
IŠVAŽIAVIMAS.

W. W. čion

kongresą, kad butų atšauktas 
konskripcijos įstatymas. Bai
giant p-lė Grybiutė sudainavo 
darbininku Marseliete. Tuo h

CHICAQOS ŽINIOS
Puikus chicagiečių 
išvažiavimas.

Nedėk, liepos 15 d., į Jefferson 
miškus suvo suvažiavusi daili 
grupė Cnicagos lietuvių organi
zacijų. Buvo jų iš įvairių mies
to dalių; viso — šešios (žr. va-

ug žmonių susirinkusių į vieną 
vietą, ir ten liko pradėtas pro
gramas. Pirmas kalbėjo Chica- 
gos Lietuvių Savit. Pas. Dr-stės 
pirmininkas, d. Dubickas. Kal
bėtojas aiškino kaip ką iŠ Su v. 
Valstijų istorijos, skaitydamas

nare, toliau seke kaina L>r.
Montvido, šis kalbėtojas, kaip 
ir visuomet, pa paša ko j o žmo
nėms apie jų ligas, apie tuos 
bjauriausius guzus, kokiais sar
ginami darbo žmonės nuo užgi
mimo iki pat mirties. Tais gu
žais Dr. A. MontyidaS pavadino 
kapitalistus, kur ant darbininkų 
kūno prikibę ir veržia jį, kai tik 
įmanydami. Tai yra liga, kil
nos darbininkai negalėdami il
giau pakęsti, pradeda rūpinties 
prašalinti ją. To praša tinimo 
būdas tai vien socialistų parti-

žiau žinantiems. Pagal to I.W. 
W. kalbėtojo išeina, kad tie 
žmonės, kurie užima darbus ra
štinėse, kurių nėra rankos pūs
lėtos, kad delnai nėra taip kieti,

iigentais, vadovais ir provokąto-

net ir

ne ką teišmanąs, nors pats 
Kukutis myli vedžioti darbinin
ku* už nosies, betgi save patei
sindamas jis griebiasi šmeižti 
kitus.

Gėdyties turėtų tie aidoblis-
i. Juk žinot turėtų nors tiek, 

kad su panašioms perkūnijoms 
patįs savo spėkas išdaužys be
taikydami į socialistus. Vietoj 
skleidę darbininkų vienybę, vie
toj organizavę pasaulinę uniją, 
tie musų aidoblistai vaikšto tik 
po tas minias, kurios jau yra su
organizuotos, kurios jau prisi-

rūpinasi jas ardyti. Jie vietoj 
vieniję tas minias, kurios yra 
išsisklaidžiusios, vietoj visai 
nieko neprotaujančius užvesti 
ant kelio tiesos, jie tik liežuviais 
maldami žemina, šmeižia kitus 
ir patįs save žemina. Tai, ištie- 
sų, kvaila propagamfa I.W.W.

J. Aceris.

O s; Chicago, ni.
Nuo nedėlios ji jau busianti at
dara. KoiitroTieriiis Pike užreiš- 
kė, jogei tai busianti didžiausi 
ir geriausi maudykla Chicagoj. 
Jos įtaisymas atsieis $134,000.

gų advokatų visokiais budais 
apgaudinėja svetimšalius. Jie 
už tam tikrą sumą pinigų imasi 
paliuosuoti juos nuo kariuome
nės. Kadangi didžiuma svetim
šalių nežino, kaip ištikrųjų da-

du patenka į apgavikų nagus.
Akyva iždo j 

mų, toji lyga 
saliu*, kad 
Reikia žinoti, 
ša i pranešė
kariuomenės taisykles.

Norintįs gauti platesnių žinių 
apie'verstiną ėmimą kareivijon, 
gali kreipties šiuo adresu: Immi
grants Protective league, 1140/2 
South Michigan avė. (ant trečių

6,000 mašinistų ir šiaip darbi
ninkų, dirbančių Rock Island 
dirbtuvėse, pareikalavo iš darb
davių, kad jiems butų sutrum
pintos darbo dienos ir pridėta 
algos. Darbdaviai atsisakė iš
pildyti jų reikalavimus. Tuo
syk mašinistai griežtai pareika
lavo, kad jų išlygos butų priim
tos,. — priešingame atvejuj grąu. 
sino sustreikuoti.

-........ jį j

viršaus. Tokiu budu jie įvarė 
už visus namus $36,500. Gold- 
šteino pasiliko viršus. Tečiau, 
lietuviai ir lenkai užprotestavo 
prieš tai. Jie nurodė, kad čia 
daroma neteisingai ir pareikala
vo, kad banko namas butų ati
duotas pirmąjam pirkėjui už 
$27,950, o kiti namai butų iš
parduoti skyrium. Jie pdbrie- 
žė, jogei ten yra padarytas suo
kalbis, daugiau nieko.

Bet kadangi pirkėjas jau bu
vo išvažiavęs, tai receiveris ati
dėjo išpardavimą ant šios die
nos.

Turtingųjų tėvų sūnus grie
biasi visokių priemonių, kad tik 
pasiliuosavus nuo kariuomenės. 
Didžiuma jų stoja į įvairias dirb
tuves, užimdami mechanikų 
vietas. Ir kaipo tokie, jie reika
lauja paliuosavimo nuo karei
vi jos. Kur-gi, jie yra būtinai 
reikalingi šalies industrijai! 
Taip bent daro Chicagos “tūzų” 
sūnus. Tečiau, valdžia1 žada 
neatkreipti domos į tuos pasitei
sinimus. Girdi, ji dėsianti vi
sas pastangas, kad sužinojus — 
ar senai registrantai stojo prie

Apie tai liko pranešta į Wash
ing toną. Valdžia tuoj pasiun
tė į Chicagą dti atstovus. Jie 
pribuvo tik-tik į laiką, kad su
stabdžius streiką. Liko praneš
ta darbininkams, kad jie nemes
tų darbo. Paskui pęąsidėjo, 
valdžios atstovams tarpininkau
jant tarybos.

Kaip darbininkai, taip ir darb
daviai nusileido ir susitaikė. 
Tuo keliu liko prašalintas strei
ko pavojus.

Geriau mirti, negu skursti 
visą gyvenimą.

Nusižudė Victor Klufek —• CC— 
ve rykų taisytojas. Jisai užreiš- 
kęs savo pačiai, kad geriau mir
ti, negu skursti visą savo amžių.

Juo į miškų toliau— 
įtuo medžių daugiau.

šiomis dienomis liko areštuo
tas Joseph Pilger. Tai vienas 
įžymiausių Chicagos gemblerių 
itr apgavikų.

Pilger prisipažino, jogei jisai 
turėjęs susinėsimus su tūlais 

‘policijos viršininkais. Jų tarpe 
randasi ir b ’«is Chicagos po
licijos virsi lealey.
Vadinasi, jau tv**ad, tuo labiau

Grant parke nutarta statyti 
Lincolnui paminklą. Jo pasta
tymas atsieisiąs $100,000. Tuos 
pinigus paaukavo Crerar. Ša
lia Lincolno paminklo taipgi 
bus statomas ir paminklas

Prašalino polieistą už pasi- 
laikymą pinigų

LPolicistas George H. Smith li
ko prašalintas nuo vietos už tai, 
kad pasilaikė rastus pinigus. 
Pinigai priklausė p-lei Silgrie 
Bertusen, 2727 North Monticcl-

“Gerai, imk ją.”
Frank C. Hartmann, 1420 

Kedzie ave., nužiūrėjo, jogei jo 
pati myli kitą vyrą. Ant galo, 
jam pasisekė surasti ir jos my-

jis užklausė vyro:
-Ar jus mylite šitą moterį?
Žinoma, kad myliu, — atsa

kė pastarasis.
Gerai, imk

I lartinann.
Teisėjas Uorei suteikė persky

ras.

ištarė

Susiginčijo ir nusižudė
William Warner, siuvėjas,. 

406 North Spaulding ave., susi
ginčijęs su savo draugu nušoko' 
nuo tilto į upę prie 
gatvės. Prigėrė.

Riaušės

Madison

tarp Madison ir 
gatvių iškilo riau- 
susiorganizavusių 

mašinistų sustreikavo. Tečiau, 
kaikurie pasiliko dirbti. Strei- 
kieriai užpuolė dirbančius ir 
prasidėjo peštynės. Įsimaišė po
licija. Septyni liko nugabenti 
nuovadom

Užvakar

Nauja maudykla
Netoli nuo 75 gatvės ir Lake 

avė. steigiama nauja maudykla.

parėmimui sukatoje, liepos 14 
d., 1917 m., Mildos svet., Chi
cago, III.

Įplaukė už bilietus . . $160.50
13.65

174.15 
20.95

Gryno pelno liko. . . . $153.20
Koncerto renginio komitetas 

išreiškia širdingą ačiū visoms 
dalyvavusioms koncerto progra- 
me artistėms ir artistams ir pa
naitėms, pardavinėjusioms bi
lietus pirm koncerto, o taipgi 
panaitėms, kurios darbavosi sa
lėje laike koncerto.

Dėkodami atsilankiusiai į 
taip prakilniu tikslų rengtą kon
certą Chicagos letuvių publikai, 
koncerto rengimo komitetas 
kviečia Aemrikos lietuvių vi
suomenę sekti chicagiečių pa-

Nedėlioj, liepos 22 d., “Biru
tės” draugija turės išvažiavimą. 
Išvažiavimo vieta —- Willow 
Springs, Norintįs dalyvauti ta
me piknike, — atvažiuokite 10 
vai. ryto į Archer Limits stotį. 
Tuo laiku ten susirinks birutie- 
čiai. Paskui visas būrys trauks 
į paskirtą vietą.

No 72, precincts 24 to 47, 31st 
ward—5516 S. Halsted St. Franklin 
3000.

No >>73, precincts 48 to 73, 31st 
ward—6247 S. Ashland Ave. Pros
pect 400.

No 74, precincts 1 to 27, 32d ward 
No 22, precincts 20 to 48, 9th ward! —6321 Harvard av. Wentworth 806. 

—Police station, 200 115th St. Pull-* 
man 108.

No 23, precincts 1 to 12 and 23, 
10th ward — 1603 West 12th Street. 
West 1279.

No 24, precincts 13 to 22 and 24 
to 27, 10th ward — 1801 South Ra
cine avenue. Canal 104.

No 25, precincts 1 to 19, 11th w'ard
!—1808 South Ashland avenue. Canal 
4840.

No 26, precincts 20 to 37, 11th 
ward — 2334 So. Oakley avenue. Ca
nal 1667.

No 27, precincts 1 to 27, 12th ward
—3517 West 26th St. Lawndale 3000.

No 28^ precincts 28 to 47, 12th 
ward — 2759 West 22d St. Rockwell 
1250.

No 29, precincts 1 to 20, 13th ward
—2653 West’ Madison St; 2d regiment 
armory. West 867.

No 30, precincts 29 to 56, 13th
Ward — 2907‘ Washington-houlvard.
Central 8024.

No 31, precincts 57 to 84, 13th 
ward — 3340 Colorado avenue. Van 
Buren 1040

No 32, precincts 1 to 30; 14<h ward*
—1601 West Grand ave; Normal 5288

No 33, precincts 31 to 60* 14th 
ward — 3200 Washington boulvard. 
Kedzie 42.

No 34, precincts 1 to 30, 15th ward 
—1550 North Robey St. Room 2. 
Humboldt 7188.

No 35, precincts 
ward — 1658 West 
Monroe 4735.

( No 36, precincts
ward — 1956 West Chicago avenue.

No 37, precincts 15 to 33, 16th 
ward — 1239 North Ashland ave. 

! Monroe 2745.
i No 38, precincts 1 to 4, 6 to 8 and
\ Id, 17th ward —* 1047 Milwaukee 
ave. Haymarket 6637.

No 39, precincts 5, 7 and 12 to 24,
17th ward—Chicago Common, 955
Grand a \ Monroe 1030.

No 40, precincts 1 to 31, 18th ward 
i—238 S. Aberdeen St. Monroe 352.

No
ward

No 20, precincts 23 to 29 and 35 to 
55, 8th ward—P. O. 92d St and Ex- 

* change avenue.
No 21, precincts 1 to 10 and 49 to 

57, 9th ward—Illinois hospital, 95th 
St. and Cottage Grove ave. Burnham 
23.

No 75, precincts 28 to 57, 32d 
ward—4)701 Stewart aveneu. Went
worth 856.

No 76, precincts 58 to 85, 32d
ward—7100 Emerald av. Stewart 723

No 77, precincts 86 to 113, 32d 
ward—97th and Longwood, Drover 
3337.

No 78, precincts 1 to 27, 33d ward 
—2613 Milwaukee ave. Albany 146.

No 79; precincts 28 to 62 and 93, 
33d ward—816 North Laramie ave. 
Austin 788.

No 80, precincts 63 to 92, 33d 
ward—5610 West Lake St. Austin 214

No 81, precincts 1 to 25, 34'h 
ward—3427 West 12 th St. Lawndale 

'4099.
No 82, precincts 26 to 53, 34 th 

!,ward — 3640 Ogden ave. Lawndale 
*3029.

No 83, precincts 54 to 77, 34th 
ward—2601 South Ridgeway avenue. 
Lawndale 2013.

No 84, precincts 1 to 32, 35th ward 
—1852 Humboldt boulevard, Bel
mont 6826.

No 85, precincts 33 to 63, 35th 
ward—4359' Jackson boulevard. Ke- 
dzie 1449:

No 86, precincts 65 to 90, 35th 
ward—226 South Cicero. Austin 1000

Pastaba Registrantams
29 wardos

Kad liosai bus ištraukti, įstatymai 
duoda dar septynias dienas laiko, 
begiu kurią galima paduoti Exemp
tion Bordui reikalavimą, kad paliuo- 
suotą nuo kareivijos. Vyriausia prie
žastis, del kurios didžiuma, be abe
jo, reikalaus paliuosavimo, bus ta, 
kad šaukiamasai turi žmoną, vaiką, 
arba jaunus brolius ar seseris naš
laičius, arba tėvus,, kuriuos jis turi 
užlaikyti.

Kaip palengvinus tiems, kur nemo
ka anglą kalbos, tapo suorganizuo
tas tam tikras komitetas, kurs šau
kiamiems į .kariuomenę duos sąži
ningą patarimą ir patarnavimą dy
kai.

Komiteto ofisas yra Cornell 
Square, 51st ir Wood Sts., ir kaip tik 
liosą traukimo rezultatai bus pa
skelbti, šaukiamieji galės dienomis 
ir vakarais kreipties komitetan del 
patarimą, ką ir kaip jie turi daryt. 
Visi 29-tos wardos lietuviai regist
rantai kreipkitės savo reikalais į tą 
komitetą. Bus viskas lietuviškai iš
aiškinta. 29tos Wardos komitetas.

TURĖKITE
PINIGU
Skoliname pagal įstaty

miškų mokestį
$25 ...  87i/2c į mėnesį
50 .......  1.75 į mėnesį
75.... 2.621/2 į mėnesį

100..........3.50 į įnėnesį
Po valstijos priežiūra 

31/2% į mėnesį 
Skoliname ant rakandų^ 
Pianų, Sankrovos įren
gimų ir kitij užtikri

nimų.

.. ........... i . ...... ........ i—

Didelis IspardavintM
Siuomr užkviečiu gerbidinąją lie*- 

tąvią visuomenę atsilankyti į mu
są nepaprastai didelį išpardavinufe 
kuriame bus išpardavindiama už laf- 
bai nupigini as kainas visokie tavo- 
rai, kaip tai: žiedai, daimantai, laik
rodžiai, lak etai ir v i šoki kiloki auko
simai bei sidabriniai daikJai.

Taipgiegzemi- 
nuojam ak f« 

Kas turit silpnas akis ar trumpu re* 
gejirną, arba galvos sk.uide.umg, ne
laukite ilgai, bet ateikite~pas nxan« 
Aš duosiu jums rodą ir pririnksią 
akinius. Už savo darbą gvarantuo- 
ju arba sugrąžinu pinigus* .

G* MILLER, akiy specialistai
PETER A. MILLER, optician

Tel. Canal 5833
2128 West 22-ra gatv€, Chicago.

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

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison SU Chicago, I1L

LSJL. nepaprastas susirinki
mas atsibus pėtnyčioj, liepos 20 
d., 8 v. v., Mark White Square 
didžiojoj svet. ant antrų lubų.

Visi nariai yra kviečiami at
silankyti, nes turime labai svar
bių reikalų apkalbėjimui.

Valdyba.

No 
ward — 2000 Canaįport avenue, Ca
nal 62.

No 46, precincts 1 to 34, 31st ward 
—Henrotin hospital, Oak and La 
Salle Sts. Superior 4290.

No 47, precincts 35 to 60, 21st 
ward — 400 East Chicago ave. Di- 
verscy 1999.

No 48, precincts 1 to 15, 22d ward 
—659 West North av. Diversey 8695.

No 49, precincts 16 to 34, 22d ward 
—1544 Larrabee St.

No 50, precincts 1 to 35, 23d ward 
—668 Diversey parkway, Lake View

Skaitykite ir platinkite vienintelį Rusuose lietuvių 
darbo žmonių laikraštį

“Naująją Lietuvą”
Kiekvieno tikro darbo žmonių draugo pareiga.— 

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

sime įveikti savo priešininkus. O laikraštis tam tiks- 
" lui—geriausias įrankis.

kite, kuo galite !
rimais!

“Naujosios
Metams 9

Todėl, visi į darbą. Pade- 
Kas raštais, kas pinigais, kas: pata-

Lietuvos” kaina Amerikoje 
rubliai;

Perdaug
Pačiai reikalaujant, liko areš

tuotas Philip Wilbur Tront. 
Tront absq(liuč|ai negavęs pa
čią. Jis atsisakydavo jai duoti 
užlaikymą. Jis paėmęs nuo pa
čios $2,600 ir visus prašvilpęs. 
Ant galo, pareikalavo, kad pati 
apleistų jo namus. Ji viską 
kantriai pernešė. Vienok, kada 
vieną gražią dieną Tront, va
žiuodamas automobiliu, ciniš
kai išjuokė einančią gatve pačią, 

tai tas buvo ir jos kantrybei 
perdaug. Ji pareikalavo, kad 
front butų areštuotas.

Be to, ji žada užvesti persky- 
rų bylą.

Jono Tananevičiaus turto 
išpardavimas.

Vakar 11 vai. ryto prasidėjo 
Jono Tananevičiaus- turto išpar
davimas. Pardavimui buvo ski
riama 7 namai.

Pirmoj vietoj ėjo pardavimui 
buvusio banko namas. Ash
land 47th banko kasierius pasiū
lijo $27,950. Po to jis išvažia
vo.

Kasieriui išvažiavus, sumany
ta parduoti visus namus susyk. 
Goldstein pasiūlė už viską $35,- 
$680. Jo konkurentu stojo No- 
yak, kuris dėjo šimtą dolerių

Sužinokite savo drafto 
numerį tuojau, 

r

v Kiekvienas registrantas —■ ar pil
nas pilietis, ar tik pirmąsias 
ras turįs, ar dar nei pirmąją 
rą neturįs, vistiek turi savo 
numerį sužinoti.

Sužinokite kiekvienas savo
to” numerį tuojau. Numeri galima 
sužinoti savo distrikto ofise, kur yra 
sąrašas visą to distrikto registran
ts Žemiau paduodame tą distriktą 
ribas, su Exemption Boardą ofisais 
ir telefoną numeriais, ir kurie pre- 
cinktai kuriam boardui priklauso:

District No 1, precincts 1 to 23, 1st 
ward—First National Bank building 
Central 828.

No 2, precincts 24 to 44, 1st ward 
—30 N. La Salle street, Main 3404.

Sfo 3, precincts 1 to 25, 2d ward— 
3019 Indiana avenue. Douglas 520.

No 4, precincts.,26 to 29, 2d ward 
—3300 South Park ave. Douglas 4009

No 5, precincts 50 to 74, 2d Ward 
—Wendell Phillips high school, East 
39th street and Forrestville avenup.

No 6, precincts 1 to 24, 3d ward— 
468 East 42d street, Oakland 1515.

No 7, precincts 25 to 49, 3d ward 
—4427 Michigan ave. Oakland 2209.

No 8 precincts 50 to 77, 3d ward— 
4301 Ellis ave. Kenwood 7584.

No 8, precincts 1 to 23, 4th ward 
—2901 South Wallace st. Yards 2504.

No 10, precincts 24 ot 41, 4th ward 
—3205 So. Morgan st. Yards 730.

No 11, precincts 1 to 24, 5th Ward 
—3652 Wallach St. Yard 1632.

NoJ^Tnlrecincts 25 to 47, 5th ward 
—220b. 3/th St. Yards 34.

No 13, precincts 1 to 26 and 87 to 
88, 6b ward—1544 East 53d St. Hyde 
Park 1468.

No 14, precincts 27 to 58, 6th ward 
—1544 East 53d St. Hyde Park 1468.

No 15, precincts 59 to 86, 6th ward 
Midway 200.
—57th and Cottage Grove avenue,

No 16, precincts 1 to 31, 7th ward 
-4305 East 63rd St. Midway 2746.

No 17, precincts 32 to 66. 7th ward 
—1114 East 63d St. Hyde Park 2366.

No 18, precincts 67 to 98, 7th ward 
—6731 Stony Island av. Midway 300.

No 19, precincts* 1 to 22, 30 to 34 
and 56, 8th ward—292,4 East 79th St. 
South Chicago 446,

No 51, precincts 36 to 71, 23d ward 
—2474 Lake View ave. Central 5076.

No 52, precincts 1 to 27, 
ward — 3149 North Lincoln 
Lake View 1958.

No 53, precincts 28 to 31, 
ward
coin 6855.

No 54, precincts 1 to 28, 25th ward 
—850 Irving Park boulevard, Lake 
View 152.

No 55, precincts 29 to 57 and 105, 
25th ward—1057 Wilson avenue, 
Room 4. Edgeewater 31.

No 56, precincts 58 to 85, 25th 
ward—Swift school, 5000 Winthrop 
avenue. Central 2170.

No 57, precincts 86 to 104 and 106 
to 111, 25th Ward—6960 North Ash
land avenue. Rogers Park 4.

No 58, precincts 1 to 28 and 78, 
26th ward—4142 Greenview avenue. 
Lake Park 196.

No 59, precincts 29 to57 and 79 to 
81. 26th wardL—1757 Wilson avenue.

' Ravenswood 9525.
No 60, precincts 58 to 77 and 82 

to 86j 26th ward—£006 LaWrence 
avenue. Ravenswood 7662.

No 61, precincts 1 to 22 and 99 to 
106, 27th ward — 2006 LaWrence 
avenue. Ravenswood 593.

No 62, precincts 23 to 46 and 95 
to 98, 27th ward—3925 North Sprin
gfield. Irving 1039.

No (>3, precincts 47 to 73 and 107, 
27th ward—4732 Irving Park-bd. Ir
ving 4677.

No 64, precincts 74 to 94, 27th 
ward-jr-2807 Milwaukee ave. Mon
ticello 295.

No 65, precincts 1 to 30, 28th ward 
—1954 Milwaukee av. Humboldt 1360

No
ward
boldt

No
Ward—1857 W 51st St Prospect 1017

’ NČL 68, preeincts 32 to 63, 29th 
ward-,2421 W 63d St. Prospect 1972

No 69, precincts 1 to 23, 30th 
ward—724 W 47th St. Yard* 6737.

No 70; precincts 20 to W SOT* 
ward—Parkman school, 51st St’^i 
Princeton ay. Yards 611.

No 71, precincts 1 to 23, 31st ward 
—6238 Princeton ave.

66, precincts 31 to 59, 28th
— 2303 Milwaukee ave. Hum- 
636. ‘ ,
67, precincts 1 to 31, 29111

ts

Podolskaja, 15 Petrograd, Russia

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akiu.
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga į krvvą.
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių kuris turi 15 metą pa
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šhfuoti sulig jysy akiu ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS
TEMYKIT MANO UžRASA.

1801 SOUTH ASHLAND AVE.
Kampa# 18-tos gatvė# Ant Platfs Aptiekos 2-ras augštaa. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dien>» 

Tel. Canal 5335

I PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant. Dwr«h Ramu Ir Stvgtnf* PepKirw
CARR BROS. WRECKING CO.

-3039 S. Hristed 8t» ChlcaM, UI
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Pranešimai
L.SJ.L. Imos kuopos išvažiavi

mas į Fox Lake Camp įvyks nedėlio
ję, liepos 22. Draugai, kurie užsi 
mokėjo ir pasižadėjo važiuoti, turi 
būtinai atvykti 5 vai. ryto prie Au
šros svetainės. Kas pasivėlins, pa
siliks 8 mylias paskui ir neturės jo
kio malonumo, tad dar sykį: pri
bukite visi laiku.

Išvažiavimo Komitetas.

Ateities Žiedo Vaikų Draugijėlė— 
rengia išvažiavimą į Washington 
Parką nedėlioj, liepos 22. Sureng
tas gražus programėlis, kurin įeina 
dainavimai, deklamacijos, įvairios 

žaismės. Kviečiame svečius kuo- 
skaitlinglausia dalyvauti. Važiuoti 
reikia Cottage Grove iki parko ir( 
eiti botelių stoties linkui. Rengėjai.1

Svarbus susirinkimas. — Apie tei
ses ir padėjimą žmonių, kurių są
žinė neleidžia kariauti (conscien
tious objectors) bus svarstoma susi
rinkime, kuris įvyks utarninko va
kare, liepos 24 8 vai., West Side
Auditorium svetainėj, kanrpas Tay
lor ir Racine ave. Gerai žinomas 
Chicągos advokatas išaiškins ka
riuomenėn ėmimo taisykles, taipgi 
atsakinės į klausimus visų žmonių, 
nežinančių kaip veikli. Kalbėtojai 
kalbės rusų, žydų ir anglų kalbo
mis, taip kad visi suprastų. Sį susi
rinkimą rengia Amerikos Laisvės 
Gynimo Lyga, kurios tikslu yra gin
ti sąžinės ir žodžio laisve Amerikoj. 
Inžanga dykai.

Lietuvių Tautiškų Kapinių pusme
tinis susirinkimas įvyks subatoje, 
liepos 21, 7:30 v. vak. “Mildos” sve
tainėje, kampas Halsted ir 32 gat
vės. Teiksitės pribūti trustees, de
legatai nuo draugijų ir lotų savinin
kai, nes bus ganėtinai svarbių rei
kalų aptarimui. — Valdyba.

Lietuvių Kostumieriškų Kriaučių 
Susivienijimas Chicago šaukia gene- 
rališką susirinkimą šiandie, t. y. 
pėtnvčioj, liepos 20, 8 vai. vakare, 
“Aušros” svet., 3001 So. Halsted St. 
Kviečiami būtinai pribūti kaip seni 
nariai, taip ir kurie dar neprisirašė, 
nes turime daug pasitarimų ajiie 
kriaučiškus darbus artinanties nau
jam rudenio sezonui. S /V. Alekna.

Susi v. Sek r.

Smulkus Skelbimai
Šios Naujienų Smulkiųjų 

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

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

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija, 1846 S. Halsted 
st., asmeniškai, pačiu, arba te
lefonu: Canal 1506.

asmenųjieškojimaT
PA J IEŠKAU savo brolio Stanislo

vo Tamošaičio, Kauno gub., Rasei
nių pa v., Kaltinėnų valsčiaus ir pa
rapijos, Karoblių sodžiaus. Daugiau 
kaip 20 metų Amerikoje. Pirma gy
veno St. Joe. Dabar nežinau kur. 
Meldžiu jo paties atsišaukti arba kas 
žinote praneškite man jo adresą:

Zofija Ta mošai čiutė, 
1624 String Str., Chicago, III.

Pajicškau Juozapo Borboro; pir- 
miaus gyveno Harding, W. Va.; iš 
ten išvažiavo kokie 3 mėnesiai at
gal ir nežinau kur jis randasi. Jis 
yra juodų plaukų, juodų akių, biskį 
prišlubčioja; buvo užgautas kasyk
lose. Didumo 5 pėdų, 8 colių, dau
giausia šneka lenkiškai, yra vedęs, 
turi pačią ir 2 vaiku — mergaitė ko
kių 4 metų, vaikas kokių 9 mėne
sių. Kas juos žinote, malonėkite 
pranešti žemiau nurodytu adresu. 
Duosiu $5 dovanų.

John Runkolo, 
Gleason, W. Va.

REIKIA DARBININKŲ

I ... ——-----------------

1 GERA PROGA
Norinčiam eiti į Jeweler biznį. Pa
rduodu show casus ir wall casus 
tiktai, o stocką galiu neparduoti. 
Priežastis pardavimo turiu du 
bizniu, tad priverstas vieną išleisti. 
Biznis randasi viename gražiame 
miestelyj, netoli nuo Chicągos. At
sišaukite laišku į Naujienų ofisą 
pažymėdami No. 129.

100 120 DOLERIŲ Į DVI 
SAVAITES

yra ką žmonės uždirba Ida maro, 
Pa., Heshbon’e, Pa., Valiers’e, 
Pa. ir Dias’e, Pa., kasyklos Ida- 
mar’o Coal Co. Kasyklos yra 
saugios, be vandens, be geso,

rių namai už $7.00 į menesį su

kyklos. Kasyklos randasi tarp 
pusės ir vienos mylios nuo mie
sto. Nėra streiko. Nėra keblu
mo. Unijos mainos. Ateikite

Ida niuro, Pa., arba į p-ną 
non F. Taylor, Indiana, Pa.

T.M.D. 22 k p. susirinkimas įvyks 
subatoj, liepos 21, 8 vai. v. “Aušros” 
svet., 3001 S. Halsted st. Visi drau
gai ir draugės malonėkite ateiti su
sirinkimam —Valdyba.

ROCKFORD, ILL.
LSS. 75 kp. pusmėnesinis susirin

kimas įvyks 22 d. liepos 9 vai. ryto, 
svetainėje K. of P., 218 So. Main st. 
Draugai ir draugės, meldžiame at
vykti paskirtu laiku, nes yra dau
gybė svarinu reikalų svarstymui, 
'taipgi atvykite ir norintieji prisi
rašyti j kuopą. A. Meldažis, sek)-.

Rockfordieeių domai.— Liepos 22 
dieną įvyks tarptautiškas Socialistų 
piknikas Black Hawk Parke. Bus 
prakalbos. Lietuviškai kalbės di’g. 
Kl. Jurgelionis, iš Chicągos. Kvie
čiame visus atvykti.

LSS. 75 k Į>. Valdyba.

Pajicškau savo brolių: Antano, .1. 
ii- M. Labučių; jie gyvena Connecti
cut valstijoj; paeina iš Kauno gub. 
ir pavielo, Graužų kaimo.

Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 
Povilas Labutis,

1212 S. 18 Ct., Cicero, III.

Pajicškau savo tėvo ir dėdės, Pe
tro Kielos ir Jono Kielos, abu Kau
lio gub., Vilkmergės pavielo, Viduk- 
lių parap., Aločių kaimo. Jų pačių 
meldžiu atsišaukti, bei ka.š žinote 
pranešti jųjų adresus.

Antanas Kiela,
2328 \V. 22nd Place. Chicago

HEIKALAUJA DARBININKŲ.

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

si iesorių
prie saldainių dirbimo

50 molderių 
(i kurpių

PARSIDUODA čcvcrykų taisymo 
šapa su gerais įrankiais, elektriškos 
mašinos; arba parsirandavoja. Prie
žastis — mirtis darbininko. Atsi
šaukite adresu: 
3244 >S. Halsted st. Chicago

PARSIDUODA 3 krėslų barzda- 
skutykla labai pigiai ir labai geroj 
vietoj. Darbo yra užtektinai del 
dviejų. Parsiduoda iš tos priežas
ties, kad savininkas išvažiuoja mo
kyklon. Norintis užsidirbti gerus 
pinigus į trumpą laiką, kreipkitės į 
“Ntfujienų” ofisą pažymėdami No. 
130.

RAKANDAI
TURIU paaukaut $165 seklyčios 

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

JAUNA PORA turi parduoti tuo
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, Upright Piano, 
Cabinet, Photograph ir tt. Parduosiu 
atskirai.

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

NAMAI-ŽEMĖ

DIDELIS PIGUMAS
1812 W. 134a GT.
RANDUS $480 | METUS 
KAINA $3400.00 
Gerame stovyj 2 augštų ir rųsis muro namas. 
Krautuvė ir 2- 6 kambariai, flatai ir maudy< 
ne.z $N00 grynais pinigais, kitus išmokėjimais.

S. YONDORF & CO
137 N. Dearborn St., 7238 Majestic
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PARKUODAMA 4 kambarių na
melis. 4 melai kaip statytas. Van
duo, suros, elektra, didelė barnė, lo
tas 40x125. Kailia $1400; $100
“cash”, likusius $15 mėnesyj, pri- 
skaitant pahikį.

Anderson, 
6331 W. Aleli’ose sir. Chicago

JEIGU JUS turite automobilių ir 
norite parduoti, tai pašaukite mus, 
o mes už jušų automobilių įvesime 
elektriką į jųsų namus. Išmainysi
mo automobilių į atsakantį darbą. 
ELECTRIC WORKS & REPAIR CO 
1718 S. Halsted St., Chicago.

Tėl. Canal 578

AMATŲ MOKYKLOS
MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 

RUBUS
Išmokiname piešimo, kirpimo for 

mų, siūti naminius daiktus arba ai* 
rėdalus. Diplomas kiekvienam, kurs 
išsimokins. Valandos dieną arba 
vakarais del jųsų parankamo. UI 
$10 išmokiname jus sint visoklvui 
drabužius.

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

1850 Wells gatve.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

Dr. A. R. Blumenthal |

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis egzaminuoja dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kuomet 

. pranyksta regėji- 
į mas.
į Mes vartojam pa

gerintą Ophthal- 
. mometer. Ypati

nga domu atkrei
piama į vaikus.

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

4649 S. Ashland Avė 
kampas 47 St.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

&r Pranešimas
Lietuvių kostumieriškų kriaučių susirinkimas 

Chicagoje šaukiamas šiandie, tai yra pėtnyčioje, 
liepos 20 dieną, 8 vai. vakare, Aušros svetainėje, 
$001 So. Halsted str.

Kviečiami būtinai pribūti kaip seni nariai, taip 
ir tie, katrie dar neprisirašė, nes turime da*ug pa
sitarimų apie kriaučiškus dalykus artinanties na
ujam rudenio sezonui.

Kviečia S. A. Alekno, Sus-mo Sekretorius. X
911 W. 33rd Str. |

KARDAS”
Visada žiba juokais ir aštrios teisybes spinduliais.

Šventjackio Misijas, 
Kunigo Bimbos pamokslus,

Dvasiškus Apdūmojimus ir Atlaidus , 
Velnių Paveikslus tiesiog iš Pragaro, 
Jagamasčių ir jų storukių gaspadinių pikčerius, 
Tikietą j Dangų, etc., rlc.

Metams Vienas Doleris.
Numeris—Dešimtukas.

“KARDAS
251 Broadway So. Boston, Mass

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

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

dokumentus ir popieras.

foil ėst o n, In d.— LSS. 209 kuopos 
susirinkimas įvyks nedėjioj, liepos 
22, 2 vai. po pietų l’rank Krupo sve- 

—4TT)nėj, 15 ave., kampas Fasveldic 
(?—“N.”) si. Kviečiami visi na
riai būtinai susirinkti:—Komitetas.

Springfield, III.— LSS .29 kuopa 
rengia prakalbas nedėlios vakare, 
liepos 22, Kasparo Jono svet., 21)17 
N. 17fb st. — Inžanga visiems dykai. 
Kviečia vietos lietuvius skaitlingai 
susirinkti. —Komitetas.

Rockfordo Socialistų Jaunimo Ra
telio nariams. — Draugai ir drau
gės! Pusmetinis susirinkimas įvyks 
sekamą pėtnyčią, liepos 21) d. svet. 
Socialist Headquarters, 31!) E. State 
Str. Kviečiu būtinai visus narius 
atsilankyti, nes yra daug svarbių 
reikalų, kurie turės būti išrišti.

S. II. Diokas, bin. RaŠt.

Melrose Park, III.—Liet u v ių Soci
alistų Dailės Batelio susirinkimas į- 
vyks nedėlioj, liepos 22. 11) vai. ry
to Frank ir James svet., 23 ave ir 
Lake St.—Nariai kiekviens malonės 
atvykti Imtinai, nes daug svarbių 
dalykų yra apsvarstymui.

R . A. Paleckis.

Susi v. Liet. Dairi. Amer. I z\pskr. 
konferencija įvyks subatoj, liepos 
21, 7:31) v. v., Meldažio svet., 2242-44 
W. 23rd Place. — Chorai malones 
atsiųsti savo delegatus, taipjau yra 
reikalas, kad atvyktų visi chorų di
rigentai. Yra daug svar bių reikalų, 
kuriuos ši konferencija turės išrišti.

J. Gustaitis, SLSDA I Apsk. sekr.

Muskegon, Mich. — Nedėlioj, lie
pos 22, Socialistų partija rengia 
tarptautinį pikniką ir prakalbas 
Lake Michigan Parke. Prakalbos į- 
vairių tautų kalbomis. Lietuviškai 
kalbės dg. Pekoraitis iš Detroit, Mi
chigan.—Prakalbos prasidės 1:30 v. 
dienos. Inžanga dykai. —Komitetas

So. Englewood, IB. — L.^S. 170 kp. 
extra susirinkimas įvyks liepos 20 
d. 7:30 vai. vakare, A. Vasiliausko 
svet.. 8132 Vincennes Ave. Draugai, 
susirinkite paskirtu laiku, nes turė
sime daug svarbių reikalų apsvars
tyti. K. Kreiza, sekr.

Vyrišky Drapanų Bargenai 
'Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų pverkotų.

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

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted S L, Chicago, IIL

Taipjau daugelio darbininkų ne a- 
matininkų kitokiems darbams.

IŠVAŽIAVIMUI IŠ CHICĄGOS rei-

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

3149 S. Morgan St. kertė 82 kL 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Valka 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687.

& Namų Ofisas:
3323 S0. HALSTED ST

(Ant trečių lubų) 
Telephone Drover 1310.

Miesto Ofisas:
127 H, DEARBORN ST.

Room 1111-13 Unity Bldg.
Telephone Central 4411.

Telefonas Canal 3737

Pajii'škau savo brolių Adonio ir 
Miko Kilinskių; abudu gyvena Cle
veland, Ohio. Aš pamiršau numerį 
gatves. Prašau atsišaukti greitu lai
ku, arba žinančių pranešti man šiuo 
adresu:

(’.o. L 45 Inf. bd. Benjamin, 
Victor Kilinski, 
Harrison, Ind.

Pajivškau savo pusbrolių Vladis
lovo ir Juozapo SI ra vinsk ių. Melai 
atgal gyveno Newarke. Paeina iš 
Kauno gub.. Šiaulių pav. Lygumų 
parapijos, Vabališkių kaimo. Pra
šau atsišaukti.

J. Beleckis.
1818 — I5lb SI, Chicago, III.

—.t     » » ». į  

Pajicškau 2 brolių Kazimiero ir 
Juozapo Grigaravyčių. 'Tikiu, kad 
gyvena Pittsburge, Pa. Abu paeina 
iš Kauno gub., Raseinių pav., Gir
kalnių parapijos. Malonėkite atsi
liepti laiškeliu palįs, arba kas žino
te juos praneškite man.

V i k t o ra s (i r i ga ra v y e i a 
135 1 So. Wood St., Chicago, 111.

Pajicškau savo vyro,-Petro Mas- 
lausko. Jisai apleido mane liepos 
II d. 1917. Išėjo atsiimt algos ii* 
nepagrįžo namo, lik pasakė kitems, 
kad išvažiuoja į kitą miestą. Jisai 
paeina iš Suvalkų gub., 5 pėdų ir 4 
colių augščio, 42 metų senumo; la
bai myli gerti. Jeigu kas jį patė- 
mytumėfe, tai meldžiu pranešti man 
greitu laiku, už ką iškalno tariu 
ačiū; o jeigu taip nesurasiu, tai bu
siu priversta kreipties į valdžią ir 
jieškoti su detektivais — o turiu 
surasti. Jisai priguli prie SI.A. 257 
kuopos.

Mrs. Maslauskienė, 
1105 S. Washington st. Peoria, 111.

J o n as Z o p e I i s, vokiečių 
nelaisvėje, paeinąs iš ščurii (?) so
džiaus, Panevėžio apskr., įieško A- 
merikoj savo brolių Juozo ii’ Vinco 
Zopelių, taipjau Augusto, Jono i)' 
Antano Petraičių iš žydelių so
džiaus, Krakenavos vai. Nelaisvis 
prašo labai pinigiškos pašalpos. Jo 
adresas: Czersk, W. Preussen, Deut
schland, Kriegsgefangencr Johann 
Zopelis No. 41199, Lager 2, Baracke 
25.

įieško darbo
PA.JIE5KAU darbo bučerngj ir 

grosernėj. Tą darbą gerai supran
tu. Dirbu keletą metų. Kam reika
lingas meldžiu atsišaukti. Jei kuris 
darbininkas žinotų tokią vietą, teik
sitės pranešti.

J. P.
2228 Coblehz St., netoli Western ave.
M ll> 11111* IHII.I.I. ■ »-*■ ..........................

J IEŠKAU DARBO už oiler j arba 
prie automobilių taisymo. Kurie 
žinotumėt tokią vietą, malonėkite 
pranešti man, už ką aš -gerai atly
ginsiu.

Mike Kutra, 
3332 Lowe ave., ChicagoZBL

vairių-įvairiausių darbų i fabrikus 
ir dirbtuves. Taipjau ūkio darbams.

VAIKU SKYRIUJE reikalaujama 
daugybes vaikų visokio amžiaus, bet 
ne jaunesnių kaip 14 metų, dirbti 
lengvesnių darbų dirbtuvėse, ofisuo
se, pasiuntinėjimui, mokinties įvai
rių amatų etc.

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

R EI K A LA UJA M E operatorių ant 
moteriškų drapanų. Dirbtuvė už- 
mieslyj. Atsišaukite ypatiškai į 

Maurice Hirsh & Co.
302 So. Market sir., Chicago.

REIKALAUJU antrarankio duon-

8651 Baltimore ave. Chicago, III.

užmokestis.

IL Guzevičius,
701 W. 35th St. Chicagoj

REIKALAUJAME patyrusios par- 
< r 7* i / \ c* ( n i ik tuf t n/\e \ -g •

sankrovą. Gera mokestis.

1713-15 W- I7th sti Chicago

—»...»- ■ * . .......------------- -----
REIKALINGAS pirmos rankos ke

pėjas, mokantis baltą ir juodą duo
ną kepti. Darbas pastovus. Užmo
kestis gera. Rašykite laišką šiaip: 
No. 131 “Naujienos”, 1840 Sb. Hal
sted st.

’ PARDAVIMUI

PARDAVIMUI groseris, smulkme
nos, Ice cream, saldainiai, tabakas 
ir cigarai, skalbyklos ofisas, gyve
nami kambariai lietuvių apielinkė. 
Gera viela vedusiai porai.
4018 So. Bockwell sir., Chicago

PARSIDUODA saliunas; gera vie-, 
ta — 540 Maxwell st. Priežastį gali
ma dasižlnoti pas patį savininką— 

Peter Newman
540 Maxwell st., Chicago

TURI BUT PARDUOTA tuojaus 2 
moderniški mūriniai 2 flatų namai 
5 ir 6 kambarių, papuošta Lietme
džiu ir grindis, loiletai, maudyne, 
pečiu šildomas. Liuosa nuo viso
kių kliūčių. Randasi <3419 ir 21 
Lowe avė. Pamatykit savininką po

RAUCH,, 3419 Lowe avė., 
1-as Datas. Tel. Drover 1879.

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

Geo. V’irbalaitis,
4134 So Sawyer avė., Chicago, Ill.

EXTRA IŠMAINAU.
Išmainau gerą namą ant loto ar 

bile biznio. Pasiskubinkite. Atsi
šaukite po 6 valandai vakare į

J.’GRIG,
Cfyicago

PARDAVIMUI 3 flatų medinis mi
mas ant konkreto pamato, arti Cra- 
ne’o dirbtuvių, rėnda $36 mėnesyje. 
Priimsiu $350 arba Kordo automo
bilių ir $350 kaipo pirmą įmokėji- 
mą: atsineškite depozitą. Nebus art- 
most as teisingas pasiūlymas. Turiu 
parduoti keldamasis ant savo ūkės.

GLEICH savininkas, 
2908 W. 38th Place, Chicago.

PARDUODAMA už $5000
2538 Emerald avė. 3 augštų mūri

nis namas; 6 fialai. Lengvi ismokėji- 
KOCH & CO.

2603 So. Halsted St., Chicago.

AUTOMOBILIAI

$200.00 nupirksi 5 pašažierių To
uring Car.

Chicago

SKAITYKIT MOTORCYKLISTAI 
—O— /

Nes nuo 20-tos dienos liepos mė
nesio atidarau motorcyklių, baicy- 
klių taisymo šapą. Jeigu norite, kad 
jūsų mašinos lengviau butų prade
damos važiuoti ir daugiau turėtų 
spėkos ir kad labiau butų panašios 
į šią madą, ir kas norite pirkti ar 
parduoti, visi kreipkitės šiuo adre
su:

J. M.
2917 Lowe avė.,

i
 TELEPHONE YARDS 2721 g

DR. J. JONI KAI THS 4
Medikas ir Chirurgas §

3315 S. Halsted St., Chicago M

Dr. S. Biežis j
Gydytojas ir Chirurgas |

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

Tel. Canal 3877. į
Hk"

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvis Gydytojas, Chirurgą*
3203 S Halsted St., Chicago.

Tel. Drover 7179.

Telephone Drover

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

SuecinliMtMN Moteriikų, Vyrilką, Valini 
ir vi*U chroniškai lio«

Vnlandott: 10—11 ryto, 4—5 po pietų, 7—M v* 
kare. Nedaliomis 10—1 po pietų.
3354 S. HALSTED ST., arti. M 8T.

CHICAGO. ILL.

DR. A. L EPSTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas moterišku, vyriškų, Ir valkų ligiį.
Ofisas ir Gyvenimas:

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

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

Lietuviškas Ligoiibutis
GYDOME reumatizmą, Lumbago, 

sustingusią nugarą, kulšis, rankas, 
visas 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, IB.

Chicago, Ill. 1

JOSEPH C. WO LON
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Tel. Central 6890-6891. Atdara: Utar- 
ninko, ketvergu ir Hubatos vakarais nuo 

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu:
IB«« MILWAUKEE AVE., Chicago, III. 

Tel. Humboldt 97.

Akušerka
Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak
tikavusi Pennsylvanijos Hospitalise ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnaa- 
ju prie gimdymo. Uždyką duoda rodą 
visokiose ligose moterims ir mergi
noms.
atikai,

Kalbu lietuviškai, angliškai, ru« 
lenkiŠkailr nlavokiikal.

173$ 8. HALSTED ST„ CHICAGO, 
Ant antru lubf.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. Tel KedzH 8>()1 
Paulina. Tel Western IB 
8514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti J2tk 
St., Chicago. Ill.

qr Russia 
^OxTURKISH^ 1-75*1

«T f * 6 TBY«

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
ĮSTEIGTAS AMERIKOJE 1886 METAIS

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

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

qELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

yMONIŲ npŠvietai leidžia savaitraštį ,,TĖVYNĘ” su ilius-j1 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą

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

OUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau-* 
šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 

organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietines kuopos, arba norėdamas pla-* 
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu H

A- B. STRIMAITIS
307 WEST 3OTH STREET/NEW YORK CITY

IWW^




