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Kerenskis -- Rusijos 
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Vokiečiai paėmė Tarnopoli
Iš Chicagos ims 24,984 vyrus

prie pirmo paleisto šūvio. 
Kelių šimtų mylių fronte 
ginkluoti ir netųrintįs jokių 
ginklų dezertirai, sveiki ža
liukai vyrai, netekusieji vi
sokios sarmatos, prisistato 
galį elgties kaip tinkami ir 
skubia toliau nuo karės fro
nto...

“Kaip vienu balsu pripa
žinome, kad dalykų stovis 
reikalauja griežtų Įmonių ir 
pastangų. Visa turi but iš
statyta, idant išgelbėjus re
voliuciją nuo katastrofos.— 
Vyriausias vakarinio fron
to komandierius ir antrosios 
armijos komandierius išlei
do paliepimą šauti į bėglius

KERENSKIS — RUSIJOS 
DIKTATORIUS.

Suirutė Rusų armijoje; ka
reiviai atsisako klausyti 
vyriausybės įsakymų; lai
kinosios valdžios atsišau
kimas.

PETROGRADAS, liepos 
24. — Bendrame Darbinin
kų ir Kareivių Tarybos ir 
Rusijos kaimiečių Sąjungos 
įgaliotinių posėdyje vakar 
tapo nutarta suteikti neap
ribotų teisių A. F. Kerens
kio kabinetui, vadinas, lai
kinąja! valdžiai. Tuo budu 
Kerenskis faktiškai patapo 
Rusijos diktatoriumi. Jisai 
dabar elgsis sulig geriausiu 
nusimanymu — kad sugrą
žinus reikiamą tvarką armi-

Priimtajbendrame Tary- kankamai drąsos, idant pa
bos ir Sąjungos pildomųjų sitikus tuos, kur delei savo 
komitetų posėdyje rezoliuci
ja sako L'

Pripažįstant, kad pas
kutinių dienų nuotikiai ar
mijoje, ačiū įsigalėjusiai su
irutei namuse, didžiai gru-j 
moja šaliai, tegul bunie nu
tarta:

niekšumo drasko Rusiją 
revoliuciją!”

Laikinosios valdžios 
proklamacija

Laikinoji valdžia taipjau 
' išleido proklamaciją į šalies 
gyventojus. Proklamacijo- 

“1. Kad šalies ir revoliu- > tarP kita sakoma: “Pilie- 
cija randasi pavojuje. ičiai! Prisiartino sprendžia- 

“2. Kad todėl laikinoji va-^P vaknda- Vokiečių im- 
Idžia tampa paskelbta šalies! Peratonaus armijos sulaužė 

i iv. i revoliuc. rusu armiios/tron-saugumo valdžia. i .... J
“3. Ir kad laikinąjai val

džiai suteikiama neapribotų

mijoje tvarką bei palanku
mą kovai iki paskutiniosios 
prieš vidujinės tvarkos prie
šus ir įvykinimą nesenai pa
skelbtojo valdžios progra
mų.”

Suteikimas A. F. Kerens- 
kiui diktatoriaus galės tai 
tiesioginė pasekmė kilusių 
suiručių Petrograde ir vė
liaus karės fronte. Telegra
mos sako, kad rusų pralai- 

. mojimai Galicijoje įvyko a- 
čiu kareivių nepalankumui. 
Daugelyje vietų rusų karei
viai, nepaisant oficierių ir 
augštesniųjų armijos vadų 
graudenimų, liuosanoriai ap 
leidžia pozicijas ir eina kur 
tinkami. Kur karinė vyria
usybė bando sulaikyti nepa- 
klusnuosius kareivius, pas
tarieji atsuka prieš ją kul
kosvaidžius ir šautuvus.

Kareivių Tarybos pildoma- 
sai komitetas ir laikinosios 
valdžios koinisionierius ant
roje rusų armijoje, veikian
čioje pietų-vakarų fronte, 
atsiuntė Kerenskiui, laikiną
ja! valdžiai ir Darbininkų 
ir Kareivių Atstovų Tary
bai sekamą telegramą:

“Daugelyje pulkų viešpa
tauja pilnutėlė betvarkė... 
Kareiviai apleidžia pozicijas

Tegul ji veikia be pasigailė
jimo. Tegul susiranda pa- 

ir

landoje, kuomet, imant ati- 
džion visuotiną suirutę, pa
sislėpę kontrrevoliucinės jie- 
gos lengvai gali pakelti sa
vo galvą, naujai perorgani- 

kiai sau prisistato didžios 
atsakomybės pareigą.

“Laikinoji valdžia tečiaus 

uis krizisas veda ne prie mi
rties, bet pasitaisymo*.” Ji 
todėl panaudosianti visas 
įmones, kad juogreičiau at
siekus to pasitaisymo. Ji 

tr-zevoliucijai.

mai ramu. Laikinoji vald
žia galutinai paėmusi viršų 
ant suiručių rengėjų. Ne

riuomenės būriai esą nugin
kluoti ir išskirstyti. Dabai’ 
visos spėkos busią įtemptos, 
idant sugrąžinus tvarką ir 
palankumą armijoje.

VOKIEČIAI PAĖMĖ 
TARNOPOLI.

Rusų apsigynimo linija 
pavojuje.

LONDONAS, liepos 27.- 
Reuterio žinių agentūra pra
neša, kad vokiečių armijos 
vakar išvijo rusus iš Tarno-

polio, svarbaus geležinkelių 
centro rytinėje Galicijoje. 
Pranešime sakoma, kad 
miestas atiduota vokiečiams 1 
be rimto pasipriešinimo.

Puolimas Tarnopolio 
stato didelin pavojui! 
rusų apsigynimo liniją 
pe Pinsko ir Karpatų.

Tarnopolyj priskaitoma 
apie 35,000 gyventojų. Ru
sai jį laikė savo rankose nuo 
pat pradžios dabartinės 
rėš.

tar
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Iš CHICAGOS IMS 
24,984 VYRUS.

Illinois valstijos šaukia
ma 51,653 vyrai.

Adj. generolas Džekso
nas praneša, kad iš Chicagos 
šį syk būsią pašaukta ka
riuomenėn 24,984 t.v. karei
vinio amžiaus vyrai. Iš 
kitų Cook pavieto vietų ša
ukiama 2,858 vyrai. Gi iš vi
sos Illinois valstijos turės 
būti paimta 51,653 vyrai.

Nors sulig gyventojų 
skaičiumi iš Illinois valstijos 
turėtų būti paimta 78,957 
vyrai, bet kadangi ši valsti
ja davė palyginamai didelį 
liuosanorių skaičių, tai ka
rės departamento patvarky
mu menamoji skaitlinė tapo 
sumažinta 27,304 vyrais.

UžMUšYSTe

Sušaudė savų moterį ir pats 
nusišovė.

CLEVELAND, O., liepos 
21, 2 valandą po pietų po nr. 
8216 Simon avė. vienas len
kas nušovė savo pačią, ir pa
skui patsai nusišovė. Jo pa
ti buvo lietuvaitė. Nušovė 
ją už neištikimumą; mat ji 
buvo pabėgus su savo bur- 
dingierium, bet vyras suse
kė. Vyras reikalavęs persi
skyrimo, bet ji atsisakius

Policija dar tyrinė-
—A. J. Naunčikas.

VOKIETIJAI GRĘSIA 
BADAS.

Tai
eksporto kontroles.

LONDON, liepos 24. — 
Londono Daily Mail 
praneša, kad Suv. Valstijų 
eksporto kontrolė gręsia di
deliu pavojumi Vokietijai. 
Žinotina, kad iki šiol Vokie- 

•stijų maisto per ne u trales 
šalis. Įvedus stropią prie
žiūrą ant išvežamų iš šios 
šalies maisto reikmenų, Vo
kietija pasijus visai atkirsta.

stago. katalikų centro vadas 
Erzbergeris.

WASHINGTON
24. — Rusų ambasadoj,, Wa
shingtone, šnekama, kad da
bartinis vokiečių ofensivas 
Galicijos fronte buvo išank- 
sto suplenuotas. Vokiečiai 
turėję gerų informacijų apie 
Lenino ^veikimą Petrograde 
ir laukę tik atsakomos pro
gos. Tą progą jiems sutei
kė Petrogrado suirutės, ku
rios paskui persimetę ir Ga
licijos frontan.

liepos

Darbininkų ir Kareivių 
Ats/tovų Tarybos paskirtas 
Rusijos diktatorius — Alek
sandr Feodorovič,. Kerenskį.

IR rtEWARKE ĮSTEIGTA 
ŽMONIŲ TARYBA.

Tarybos kuopon greitu lai
ku priklausys apie šimtas 
įvairių organizacijų.

NEW YORK, liepos 24.— 
Šiomis dieomis čia tapo su
tverta t.v. “Žmonių Tary
bos” (Peoples Council) kuo
pa. Iš syk Tarybos kuopon 
įstojo virš 50 įvairių organi
zacijų. Manoma tečiaus, 
kad greitu laiku kuopon įs
tos apie šimtas vietos darbi
ninkų draugijų.
< Vakar vakare Tarybos 
kuopa surengė didelį masi
nį susirinkimą New Union 
svetainėje.

’ Tarybon, berods, priklau
so ir vietinis anglų socialis
tu lokalafe:

VOKIEČIŲ LAIMĖJJIMAS 
FRANCIJOJE.

BERLINAS, liepos 24. — 
Oficialis vokiečių karės ofi
so pranešimas sako, kad vo
kiečių kariuomenė vakžtr 
padarė naują progresą Ais- 
ne sektore, Francijoje. Ne
toli Craonne vokiečiai išvi
ję priešą iš tvirtai įrengtų 
pozicijų vieno kilometro plo- 
tyj-

NAUJA ANGLIJOS
PASKOLA.

Reikalauja dar $3,250,000, 
000 kai’ės reikalų vedi
mui.

LONDON AS, liepos 24. — 
Šiandie Anglijos valdžia re
ngiasi pareikalauti atstovų 
buto paskirti naujų karės 
kreditų 650,000,000 svarų 

šalies pinigais, 3,250,000,000 
dolerių.

Viso nuo pradžios dabar
tines karės Anglija pasiko- 
lino karės reikalų vedimui 
5,292,000,000 svarų arba •— 
26,460,000,000,000 dol.

VOKIEČIAI ŠAUKIA KA
RIUOMENĖN LENKIJOS 

VYRUS. \

STOCKHOLM, liepos 24. 
— Specialis Chicagos Daily 
News korespondentas Sto
ckholme praneša iš ten se
kamą. — čia aplaikyti iš pa
tikėtinų šaltinių pranešimai 
sako, kad Vokietija pagalios 
nutarė sudaryti t.v. Lenkijos 
armiją.

Menamoji - lenkų armija 
busią sudaryta verstino ka
riuomenėn ėmimo keliu.

REVOLIUCINIS JUDĖJI
MAS FRANCIJOJE.

Norima įsteigti Darbininkų 
ir Kareivių Atstovų Tarybų

%

PARYŽIUS, liepos 24. — 
Associated Press praneša, 
kad Franci jos darbininkai 
tolydžio pradeda sekti Rusi
jos darbininkų pavyzdi. Te
legrama sako, jogei visoje 
šalyje prasidėjusi sparti a- 
gitacija už įsteigimą Darbi
ninkų ir Kareivių Atstovų 
Tarybų.

Toji agitacija jau spėjo 
įvaryti baimės Francijos 
atžagareiviams. Pav., aug- 
štesniajame Franci jos par
lamento bute vakar delei to 
įkilo ytin aštrių ginčų. Sena
torius Clemenceau stipriai 
užatakavo vidurinių reikalų 
.ministerį, M. lyialvy. Cle
menceau reikalavo, kad val
džia darytų reikiamų žings
nių, idant užgniaužus tą 
“pragaištingą judėjimą.”

TOKIO, liepos 24. — Pra
nešama, kad bėgiu kelių se
kamų dienų Japonija pasių
sianti apie šimtą geriausių 
savo gydytojų Europos fro
ntai!, Rumanijoje.

Rumanijai labai stoka gy
dytojų. Kiek laiko atgal 
buvo skelbiama, kad jos ar
mijoje siaučia įvairios lim
pančios ligos.

SIAM PRISIDĖJO PRIE 
TALKININKŲ?

Paskelbė karės padėjimą; 
konfiskavo Vokietijos ir
Austrijos pirklybinius lai
vus. z

mena-

karės
ir Vo-

Tuo

LONDON, liepos 24. — 
Reuterio žinių agentūra 
praneša iš Banękonk’o, Sia- 
m’o sostinės, kad 
moji pietvakarinės 
valstybė paskelbusi 
padėjimą tarpe jos 
kietijos su Austrija, 
pačiu laiku Bangkonk’o val
džia konfiskavusi devynis 
tų dviejų valstybių pirkly
binius laivus — viso 19,000 
tonų įtalpos.

Siam turi aštuonis mil. 
gyventojų. Taikos laiku jos 
kariuomenė siekia 12,000 
vyrų, karės — apie 20,000.

VOKIEČIAI BIJOSI 
ANGLŲ UŽPUOLIMO.

Nušovė 40 vokiečių orlaivių
ANGLą KARĖS STOVY

KLA FRANCIJOJ, liepos 
24. — Vokiečiai laukia nau
jo anglų ofensi'vo Francijos 
ir Belgijos fronte. Tatai 
liudija vokiečių orlaivių vie- 
kimas tuose dviejuose fron
tuose. Nežiūrint pasibaisė
tinų nuostolių, vokiečiai de
da visas pastangas, kad su- 
šnipinėjus, kurioje vietoje 

puolimą. .Tas šnipinėjimas 
jiems brangiai atseina. Bė
giu pastarųjų penkių dienų 
jie neteko net 40 orliavių.

ORAS

I Chicagoj ir apielinkėje.— 
Giedra; maža atmaina tem
peratūroje.

DIDELI MŪŠIAI 
FRANCIJOJ.

Kronprinco armijai 
nesiseka.

PARYŽIUS, liepos 24. — 
Oficialis Paryžiaus praneši
mas sako, kad kronprinco 
armija be paliovos bombar
duoja franeuzų linijas Ver- 
duno sektore. Suglausto
mis kolumnomis vokiečiai 
atkartotinai puolą ant fran
euzų apkasų. Ir kiekvieną 
sykį be pasekmių. Kadir 
vienoje-kitoje vietoje jiems 
pasiseka sulaužyti franeuzų 
apsigynimo liniją, už valan- 
dos-kitos franeuzai ir vėl iš
veją priešą. Ypačiai sma
rkus mūšiai einą už Che- 
min des Dames vieškeli.

Kitose vakarinio fronto 
vietose eina atkakli artileri
jos kova -—> sako Paryžiaus 
pranešimas.

PERGALĖ SUBMARINO- 
MIS — SVAJONĖ.

Reikalauja paliuosuot Lieb- 
knechtą.

KOPENHAGEN, liepos 
22. — čia gauti Hamburgo 
laikraščių numeriai liudija, 
kad pereitą ketvergą Vokie
tijos reichstage kilo aštrių 
ginčų deleT submarinų ka
rės tęsimo. Tuoj po to, kai 
naujasai, kancleris pateisino 
submarinų karę ir užreiškė, 
kad Vokietija privalanti tę
sti tą karę ir toliam 
—atsistojęs P. Scheidemanm 
ir aštriai kritikavęs tokią 
valdžios politiką. Jisai nu
rodė, kad submarinų karė 
nedavė lauktų pasekmių ir 
kad tikėjimas į pergalę sub- 
marihpmis yra tik svajonė. 
Ją jau senai išardė neper
maldaujamo gyvenimo fak
tai. Didieji demagogai^ su 
grafu Reventlowu ir Dcut-

kyj, kurių dėkai buvo pas
kelbta submarinų karė, tik
rino, kad Į du mėnesiu laiko 
jos teiks Vokietijai pilnutėlę 

klausia P. Scheidemannas. 
Nepasisekimas, svajonė.

Kairiųjų soc.-dem. vadas, 
Haase, dar aštriau kritika
vo valdžią — jos vidujinę ir 
užsienių politiką. Jis laikė 
bene ilgiausią kalbą ketver
ge sesijoje. Reikalavo, kad 
valdžia be atidėliojimo pra
dėtų taikos tarybas ir kad 
paliuosuotų neteisėtai įme
stą kalėjimai! d. K. Liebk- 
nechtą. Tarp kita jis užrei- 
škė, jogei kalėjimo vyriau
sybė sužinįąi marinanti Lie- 
bknechtą badu. Tatai išša
ukė didelį triukšmą • junke
riu suoluose.

KOPENHAGEN, 
24. — Iš Kopenhageno pra
nešama, kad pereitą pėtny- 
čią kaizeris Vilhelmas pa
kvietęs konferencijon parla
mento atstovų vadus. “Jo 

liepos

teigti “karės ir taikos tary
bą”, kurion turės įeiti visų 
reichstago partijų nariai ir 
kurios pirmininku butų... 
kancleris Michaelis. Naujo
sios “tarybos” uždavinys 
butų, pritariant valdžiai, 
spręsti apie karės ir taikos 
reikalą.

KARIAUS IKI GALO.

Anglija nesitaikins su auto 
kratine Vokietija — sako 

Lloyd George.

LONDON, liepos 23. — 
Pereitą subatą Londono 
Queen’s svetainėje Angli

jos premjeras, Lloyd Geor
ge, laikė ilgą patriotingą 
kalbą neva paminėjimui Be
lgų neprigulmybės šukak- 
tuviu. Jo kalba buvo tečiaus c

daugiau atsakymas į Vokie
tijos kanclerio kalbą nei pa
minėjimui Belgų neprigul
mybės.

Lloyd George’as aštriai 
kritikavo Michaeli'so kalbą 
ir padarė iš to sekamą išva
dą: Dabartinėje Vokieilijos 
kanclerio kalboje aiškiai re- 
ikšdinasi junkerių troški
mai. Anglija taigi negali ir 
nesitaikins su autokratine 
Vokietija — “kolei nebus su
grąžinta pasauliui išplėštos 
laisvės.”

Lloyg George, be to, pri
davė didelės svarbos . Suv. 
Valstijų prisidėjimui talkin
inkų pusėn. Nors Vokieti
ja dabar tyčiojanties iš šios 
šalies, bet ji greitai turėsia
nti progos įsitikinti, kad 
klydusi — taipjau savu lai
ku — kaip apie Angliją kad 
klydo.
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NAUJA SUV. VALSTIJŲ 
PASKOLA RUSIJAI.

Skolina dar 75 milionus
dolerių.

WASHINGTON, liepos 
24. — Suv. Valstijų valdžia 
skolina . dar septyniasde- 
šimts penkis $75,000,000) 
milionus dolerių Rusijai. Vi
so tuo budu Suv. Valstijos 
paskolino Rusijai šimtą sep- 
tyniasdešimts penkis milio
nus dolerių. Didelė didžiu
ma paskolintųjų pinigų te
čiaus suriedės i šios šalies 
fabrikininkų mašnas už įvai
rius karės pabūklus ir tt.

Kartu su tuo valdžia, be
je, suteikė dar $60,000,000 ir 
Frančijai.

Viso ikj šiol Suv. Valstijos 
paskolino savo talkininkėms 
$1,523,000,000, vadinasi, da
ugiau nei pusantro miliardo 
doleriu.

KAIZERIS SERGA.

LONDON, liepos 23. — 
Londono Evening N e- 
w s išspausdino gautą iš 
Romos pranešimą, kuriame 
sakoma, kad kaizerio svei
katos stovis blogas. Priva
linis “jo didenybės” gydyto
jas pataręs jam vykti Ram
bu rgan gydytus.

i

SUV. VALST. KARIUO
MENĖS STOVYKLA FRA
NCIJOJ, liepos 24. — Vokie
čiu orlaiviai vakar bandė 
surasti Suv. V^lstiųj kariuo
menės lagerius ir pasveikin
ti juos savo bombomis. Ban
dymas nepavyko: franeuzų 
orlaivininkai nuvijo drąsuo
lius atgal už vokiečių apsi
gynimo linijos. '
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SKAITYK IR PLATINK 
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Užsisakomoji kaina:
Chicagoje, nešiotojams kasdien pri
statant į namus, moka:

Savaitei ................... 12 centų
Mfinesiui ................... 50 centų

Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa
siekia, dienraštis siunčiamas paČtu, 
Amėjams išanksto užsimokėjus: Me
tams $6.00; pusei metų $3.50.
Kitur, ne Chicago j, metams $5.00; pu
sei metų $3.00; trims mėnesiams 
•1.75« Kanadoje metams $7.00. Vi
sur kitur užsieniuose $8.00 metams.

Redakcijos . 
pastabos.

Kaip girdėt, tai ir Chica- 
goje, ir kituose miestuose 
jau gerokas skaičius drau
gijų bei kuopų yra nutarę j- 
stot į Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Tarybą. Butų 
geistina, kad tos organizaci
jos visuomet apie tokius sa
vo nutarimus tuojaus pra
neštų Laikinojo Komiteto 
sekretoriui (A. Lalis, 1840 
So. Halsted st., Chicago, 
III.). Tada lengviau bus nu
spręst, kada šaukt draugijų 
atstovu susirinkimus.

Del daugybės darbo, kurį 
paėmė ant savęs A. L. D. T. 
Laikinasai Komitetas, norė
damas suteikt pagelbos šau
kiamiems j kariuomene, iki 
šiol užsivilko programo pro
jekto spausdinimas. Bet da
bar jau jisai yra baigiamas. 
Ryto tur-but bus galima 
pradėt ji siuntinėt draugi
joms, kurios geidžia arčiau 
pasipažint su Tarybos tiks* 
Jais. Draug i j ų v i ršin inkai, 
kurie norėtų gaut progra

mo projektą, prisiųskite sa
vo adresus Laikinojo Komi
teto sekretoriui.

Rusijoje ketina įvykt pra
voslavų bažnyčios suvažia
vimas. Tokio suvažiavimo 
tenai nebuvo nuo laikų Pet
ro Didžiojo, kuris stačiati
kių bažnyčią pastatė po ca
rų valdžia. Dabar šv. Syno- 
das išleido pranešimą, kad 
bažnyčios suvažiavimai vėl 
bus daromi ir paskelbė at
stovų rinkimų tvarką.

Tuo budu Rusijos revoliu
cija paliuosavo ir bažnyčią 
nuo carų despotizmo. Ar ne 
keista tečiaus, kad ta bažny
čia, kurios laisvę carai buvo 
panaikinę, uoliausiai rėmė 
carizmą ir “malšino kramo- 
lą” (kaip ir katalikų kunigi
ja) ?

Ir Francijoje maištas!
Telegrama iš Paryžiaus 

praneša, kad “maištininkai” 
agituoją už taiką Francijo- 
je. Jie kurstą kareivius ir 
žmones reikalaut kuogrei- 
čiausios taikos. Tas judėji
mas, matyt, pasidarė labai 
stiprus, kad senatorius Cle- 
menseau aštriai atakavo vi
daus dalykų minister}, p. M. 
Malvy, reikalaudamas tuo
jaus užslepi n t jį.

Tarp kitko išsigandusis 
senatorius užreiškė, kad tie 
“maištininkai” reikalaujan- 
tįs greitos taikos, mėginą su- 
organizuot darbininkų ir 
kareivių tarybą, panašią į 

rusų. Taigi Rusijos revoliu
cionierių pavyzdys veikia vi
sur.

“N. Y. Volkszeitung” pa
duoda iš vieno didelio New

Gana ke i s tųdalykų pripasako
jo apie A.L.D.T. vienas kores
pondentas “Laisvėje." Jisai ra
šo, kad New Yorke nesenai tu
rėję pasikalbėjimą būrelis to 
miesto ir apielinkių socialistų 
veikėjų (apie tai jau buvo ko
respondencija ir “Naujienose") 
ir tenai išreikšta keletas “argu
mentų" prieš Darb. T-ą.

Vienas “argumentas" toks, 
kad “naujieniečiai įsteigę tarybą, 
visiškai nepasiklausę nei Lietu
vių Socialistų Sąjungos, nei Li
teratūros Draugijos, nei-Moterų 
Progresyvio Susivienijimo."

Tur-but tenai tie veikėjai pa
tingėjo patirt apie dalyką ir pa- 
svarstyt jį, jeigu jie šitaip nu
šnekėjo. Viena, naujieniečiai 
padavė tik sumanymą, o įsteigė 
Tarybą arba, tikrinus sakant, pa
darė pradžią Tarybos steigimui 
didelis Chicagos darbininkų su
sirinkimas. Antra, iškur tie vei
kėjai iškasė tokią taisyklę, kad 
pirma negu vykdinti panašius 
sumanymus, jie turi but minė
tųjų organizacijų patvirtinti? 
Tokios taisyklės iki šiol nebuvo. 
Ir ji vargiai butų išpildoma. 
“Klauslies" minėtųjų organiza
cijų tai faktiškai reikštų prašyt 
leidimo tų organizacijų valdybų.; 
Bet ar lai butų demokratiška, 
kad los valdybos, susidedančios 
iš kokio tuzino žmonių, turėtų 
teisės leist arba neleist vykdint 
naujus visuomenins sumany
mus, kurie dagi neįeina į tiesio
ginį jų organizacijų programą? 
Nejaugi tas tuzinas žmonių turi 
but pripažintas vieninteliai kom7 
petentišku sprendėju net ir ne 
jų organizacijų klausiniuose? O 
jeigu jie negali but pripažinti 
tokiais sprendėjais, tai atidavi
mas į jų rankas kontroles ant 
visų naujų visuomenių sumany
mų reikštų negirdėtą iki šiol pas 
mus visuomenės judėjimo var
žymą.

Antras tų'veikėjų “argumen
tas" lai tas, kad chicagiečiai pa
pildę “irzurpaciją," steigdami 
Tarybą ne Chicagai, o visai A- 
merikai. Čia tie “kritikai," ma
toma, visai nepagalvojo, ką šne
ka. Chicagiečiai nesutvėrė Ta
rybos visai Amerikai, o tik pa
davė jai Tarybos pieną, ir lai 
ne galutiną pieną, o tik pieno 
projeRtą. Chcagiečių išrinkta
sis Komitetas yra paskirtas pir
moje eilėje tik Tarybos organi
zavimo darbui — kad prirengtų 
ir paskelbtų programo projek
tą, kad supažindintų visuome
nę su Tarybos idėja ir lt. Pil
domąjį Komitetą A.L.T.D. iš
rinks tada, kada ji susiorgani
zuos visoje Amerikoje. Chica

giečiai organizuos Tarybą Chi
cago je, brooklyniečiai — Brook- 
lyne, bostoniečiai — Bostone. 
Laikinasis Komitetas visai ne
diktuos jiems, o tik padės jiems, 
jeigu jie to norės. Chicagiečiai 
išanksto užreiškė, kad galutiną 
tvarką ir veikimą A.L.D.T-ai 
nustatys visų miestų atstovų 
steigiamasis suvažiavimas. Tai 
kur-gi čia ta “uzurpacija"?

Trečias New Yorko pasikal
bėjime 'išreikštas “argumentas" 
buvo tas, kad A.L.D.T. esanti 
“pastovi politiška organizacija 
su plačia ir smulkmeniška pro
grama, kuri turi žymių naujos 
politinės organizacijos." Tokių 
dalykų gali šnekėt tiktai žmo
nės, neskaičiusieji, kas buvo ra
šytą apie tą sumanymą, arba ne
žinau lįs, ką reiškia “pastovi po
litiška organizacija." “Naujie
nose" daug kartų buvo plačiai 
aiškinta, kad ta Tarybos progra
mo dalis, kurioje išdėstyta “pri
ncipai," turi tikslo vien nurodyt, 
kokios organizacijos yra kvie
čiamos į Darbininkų Tarybą. 
Prie punkto apie Lietuvą, tiesa, 
yra lenai skliauteliuose pridėta 
ilgokas paaiškinimas (galutino
je redakcijoje jisai tapo žymiai 
sutrumpintas ir kitaip sutvarky
tas), bet jisai pridėta vien išven
gimui nesusipratimu. žodžius 
“laisva ir demokratine Lietu
va" šiandie juk mėgsta vartot ii*

Yorko kapitalistų laikraščio 
tokią ištrauką; “Amerikos 
revoliucija buvo biznio daly
kas, ir tokia-pat galų-gale y- 
ra dabartinė karė. Patrio
tizmas yra karės muzika ir 
papuošimu. Biznis yra tik
roji mašinerija ir visuomet 
taip bus. Kiekvienas kovo
ja už savo šalį, kadangi ji
sai tiki gilumoj sayo širdies, 
kad jisai tuo budu gali iš
kovot geresnes gyvenimo 
sąlygas sau ir saviemsiems. 
O tatai yra biznis, ir tai aug- 
ščiausioji biznio rųšis.”

Prie, to reikia pridurt, kad 
gyvenimo sąlygų pagerini
mą biznyje gali matyt tik 
biznierius. Darbininkai ir 
prie geriausio biznio stovio 
gali turėt visai blogas gyve
nimo sąlygas.

Bet kad karė yra kova už 
biznio reikalus, tai su tuo 
reikia sutikt. Socialistai vi
suomet tą sakė. Gerai, kad 
ir kapitalistai ima tatai pri
pažint.

Apžvalga.
BALSAI APIE 
DARBININKŲ TARYBĄ.

Nors tai yra labai keista, bet 
reikia pripažint tiesa, kad dalis 
musų tautininkų spaudos sten
giasi bešališkiau atsinešti linkui 
A. L. D. T., negu tūli socialistų 
laikraščiai.

“Ateitis", pavyzdžiui, atrado, 
kad Darbininkų Taryba esanti 
nevvkusiu budu steigiama (mat, •A
srovės nepak vies ta), bet ji pa
sakė. kad pats sumanymas tver
ti tokia Taryba visgi esąs geras. 
Ir ji paskutiniame savo nume
ryje išspausdino A. L. D. T. pro
grama, ko iki šiol nepadarė 
nė “Kova", nė “bešališkoji" 
“Laisvė."

“Lietuva" ne lik nepritarė A. 
L. D. T J bet da ir apšmeižė ją, 
prasimanydama, kad Taryba ga
linti įtraukti į pinkles žmones. 
Visai kitaip pasielgė “Vienybė 
Lietuvninkų." Ji paskutinianle 
savo numeryje rašo:

Tokios Tarybos susidary
mas yra geras dalykas. To
kia taryba geriau gali apgin
ti lietuvių darbininkų reikalus 
ir išreikšti jų norus, negu 
daugelis mažų draugijėlių. 
Viskas priklausys nuo to, 
kaip tikslingai bus sutvarky
tas reikalas.

Už tą tarybą stovi “Naujie
nos"; jos mato tame daug 
naudos. “Kova" gi eina prieš 
tą sakydama, kam reikia los 
tarybos, kurią sudarys be
spalviai darbininkai. Mat, 
aiškiai norima, kad visi darbi
ninkai butų raudoni. Bet 
“Kova" neatsižvelgia, kad 
darbo klausimas yra s var
liausiu klausimu ir nuo rimto 
jo išrišimo daug kas priklau
so.

“Kova" labai bijosi, kad tie 
darbininkai jei kaip imlų ir 
pradėtų rupinlies savo tautos 
reikalais. Mat, “Kovos" su
pratimu, darbiniųkai yra be 
tautos, be istorijos, be nieko 

lai lik fiziškoji raumenų 
spėka. Mes gi pasitikime, 
kad tokia Darbininkų Tary
ba padės įvesti demokratiją 
ir kaipo lietuviai reikalaus, 
kad jų šalis butų laisva.
čia, žinoma, daroma gana 

stambi klaida, kuomet spėjama, 
kad vyriausiu Darbininkų Tary
bos uždaviniu busią rupinties 
“savo tautos reikalais." Darbi
ninkų Taryba rūpinsis pirmiau
sia darbininkų klesos reikalais.

Išrodo laip-pat, kad “V." sa
vo pritarimu D. T-ai nori pa- 
briežt priešingumą “Kovai,"— 
kas, suprantama, yra pilniausia 
jos teisė. Bet, kokiais moty
vais nesivadovautų, ji visgi sten
giasi pažvelgt į dalyką iš geros 
pusės.
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Tie, kurie turi įstatymais duo
tų priežasčių pasiliuosavimui 
nuo kariuomenės, turi žinoti, 
kokias blankas reikia vartoti 
paduodant savo užreiškimus ir 
priparodymus. Del klaidos var
tojime blankų ar jų išpildyme 
kartais gali būti atmestas geras 
pasiteisinimas.

Sekančios yra blankų formos, 
kurias kariškoji valdžia nurodo 
vartojimui:

Užreiškimai,
' Užreiškimus (claims) reikia 

paduoti bėgyje 7 dienų nuo pa
šaukimo.

F.orma No* 110. — šitą formą 
turi vartoti ateiviai, kurie netu
ri pirmų pilietiškų popierų, Vo
kietijos pavaldiniai kadir turin- 
tįs pirmas pilietiškas popieras, 
kunigai, klerkai ir įvairus val
dininkai.

Forma No 111. — šilą formą 
turi vartoti by koks žmogus, 
kurs paduoda užreiškimą vietoj 
šaukiamojo į kariuomenę, pri
valančio išpildyti formą No 110.

Forma No 121. — Šilą formą 
turi vartoti tie, kurie yra vedė, 
turi pačią ar vaikus, arba užlai
ko savo senus tėvus ar mažus 
brolius ar seseris našlaičius.

Forma No 122. — šitą formą 
turi vartoti paduodantis užreiš
kimą vietoj šaukiamojo į ka
riuomenę, kurs pats turėtų iš
pildyti formą No 121.

Affidavitai.
Affidavilus reikia paduoti bė

gyje 10 dienų po to, kaip bus 
paduotas užreiškimas (claim).

Forma 113. — šilą formą tu
ri paduoti kunigas priparody- 
mui, kad jis yra kunigu. Prie 
šilo affidavito turi būti dar du 
affidavitai, Forma 113a ir For
ma 113b, kuriuos turi paduoti 
du žmonės, šeimynų galvos, ku
rie pažįsta kunigą.

Forma 115. — Šitą formą turi 
vartoti klerikai, kurie buvo se
minarijoj prieš gegužės 18 d. 
1917 m. Parėmimui klcriko 
affidavito du šeimynos galvos 
turi išpildyti formas No 115a ir 
115b.

Forma 118. — šilą formą turi 
vartoti Vokietijos pavaldiniai.

Forma 119. — šilą formą turi 
vartoti ateiviai, kurie neturi pir
mų pilietiškų popierų. (Šitą 
formą galima vartoti ir tiems, 
kurie pirmas pilietiškas popie
ras turi, nes joj galima pasakyti 
ar žmogus pilietiškas popieras 
turi ar ne).

Forma 130. — šilą formą turi 
vartoti vyras, kurs turi pačią ir 
del tos priežasties nori pasiliuo- 
suoli. Parėmimui vyro affida
vito jo pati turi išpildyti formą 
No 130a, ir vieną affidavitą, for
ma 1301), turi išpildyti šeimynos 
galva, kurs juos pažįsta.

Forma 131. — šilą formą turi 
vartoti žmona, jeigu ji o ne jos 
vyras padavė pirmutinį užreiš
kimą. Parėmimui jos affidavi
ts .......... II , ...I l inu i
kia tie žodžiai A.L.D.T. progra- 
me. O kad Taryba neketina 
pa lapt “pastovia politiška orga
nizacija," tai matyt iš jos “prin
cipų” punkto apie taiką. Taika 
gali už keleto mėnesių įvykt, tai 
kaip butų tuomet su “pastovu
mu" organizacijos, kuri taikos 
reikalavimą stato, kaipo savo 
principą?

[domu, pagalios, kad tie patįs 
žmonės, kurie šitaip keistai “kri
tikavo" A.LD.T., nutarė di
džiam jam New Yorke daryt pra
ktiškus žingsnius kairiųjų orga
nizacijų spėkų sujungimui. Va
dinasi, jeigu chicagiečiai daro 
ką, tai bloga, bet jeigu new-yor- 
kiečiai — tai gera, šitokie neri
mti užsivarinėjimai labai ken
kia darbininkų judėjimui, ir jie 
reikėtų mest į šalį.

Chicagoje ir apielinkėse, ma
tyt, tokių užsivarinėj imu yra ne
daug, kadangi draugijos ir kuo- 

visokie atžagareiviai, taigi rei-j pos viena po kitps stoja į Dar- 
kėjo parodyt smulkiau, ką reiš- bininkų Tarybą^

to dviejų šeimynų galvos turi iš
pildyti affidavilus ant formų No 
131a ir 131b.

Forma 132. — Šitą formą turi 
vartoti tie, kurie padavė užreiš
kimą vietoj šaukiamojo vyro ar 
jo žmonos. Parėmimui du šei
mynų galvos turi išpildyti affi- 
davitus No 132a ir 132b, ir ket
virtą affidavitą No 132e turi iš
pildyti žmona.

Jeigu kas neturi vedinio pa
liudijimo, tai turi pristatyti affi- 
davitus No 132c ir 132d nuo 
dviejų žmonių, kurie buvo ves
tuvėse ar žino, kad šaukiamasai 
vyras ir jo žmona yra apsivedę 
ir gyvena kaip vyras ir pati.

Forma 133. — Šitą formą turi 
vartoti našlės sūnus, kurs ją už
laiko. Parėmimui sunaus affi
davito jo motina turi išpildyti 
affidavitą No 133a, ir vienas šei
mynos galva turį išpildyti affi
davitą No 133b.

Forma 134. — Šitą formą turi 
vartoti našlė motina, jeigu ji, o 
ne jos sūnūs padavė pirmą už
reiškimą (claim). Parėmimui 
plotinos affidavito du šeimynų 
galvos turi išpildyti affidavilus 
No 134a ir 134b.

Forma 135. — Šitą formą turi 
vartoti žmogus, kurs padavė 
pirmą užreiškimą vieloj našles 
molinos. Formas 135a ir 135 b 
turi išpildyti dviejų šeimynų 
galvos, o formą 135c turi išpil
dyti motina.

Forma 136. — šitą formą turi 
vartoti senų arba netvirtų levų 
sūnūs, jeig\ jis juos abu ar vie
ną iš jų užlaiko. Formą 136a 
turi išpildyti tėvas ar tėvai sū
naus affidavito pa rėmimui, o 
formą 136b kilos šeimynos gal
va.

Forma 137. — šitą formą tu
ri išpildyti seni ar netvirti tėvai, 
ar tėvas, jeigu jie padavė, pirmą 
užreiškimą vietoj sunaus. Tė
vų affidavito parėmimui du 
šeimynų galvos turi paduoti affi- 
davitus ant formų 137a ir 137b.

Forma 138. — Šitą formą turi 
vartoti tie, kurie padavė pirmą 
užreiškimą vietoj senų ar ne
tvirtų tėvų, ar tėvo. Parėmimui 
du šeimynų galvos turi išpildy
ti affidavilus No. 138a ir 138b, 
ir tėvai dar turi išpildyti affida
vitą No 138e.

Forma 139. — šilą formą turi 
vartoti tėvas našlaičio vaiko 
jaunesnio kaip 16 metų am
žiaus, kurį jis užlaiko. Formas 
139a ir 139b turi išpildyti du 
šeimynų galvos parėmimui.

Forma 140. — Šitą formą turi 
vartoti tie, kurie padavė pirmą 
užreiškimą vietoj tėvo turinčio 
vaiką jaunesnį kaip 16 metų 
amžiaus. Formos 140a ir 140b 
turi būti išpildytos dviejų šei
mynų galvų parėmimui.

Forma 141. — Šitą formą turi 
vartoti brolis, kurs užlaiko jau
nesnius savo brolius ar seseris 
iki 16 metų amžiaus. Jo affi
davito parėmimui du vyrai, šei
mynų galvos, turi išpildyti affi- 
davitus No 141a ir 141b.

Forma 142. — šitą formą turi 
vartoti tie, kurie padavė užreiš
kimą vieloj brolio. Parėmimui 
du vyrai, šeimynų galvos, turi 
išpildyti formas 142a ir 142b.

Forma 143. — šilą formą turi 
vartoti religijos sektų ar organi
zacijų sąnariai, kurių tikėjimas 
draudžia užmušinėti. Organiza
cijos sekretorius ar sektos kuni
gas turi išpildyti formą 143a są
nario affidavito parėmimui.

Jeigu kas turi dvi priežasti pa
siliuosavimui, tas turi* abi prie
žasti ir paduoti. Pavyzdžiui, 
jeigu kas neturi pirmų pilietiš
kų popierų, o taipgi turi pačią, 
jis privalo paduoti užreiškimus 
ant blankų No 110 ir 121, o pas
kui paduoti affidavilus ant blan
kų No 119, 130, 130a ir 130b.

Visos formos turi būti tinka
mai išpildytos ir notaro paliu
dytos.

Chicagos ir apielinkių vyrai
j del formų išpildymo gali kreip 

ties į Amer. Liet. Darbininkų

Tarybos įsteigtąją pagelbos ko
misiją šaukiamiems į kariuo
menę.

Komisijos ofisai randasi se
kančiose vietose:

KENSINGTONE ir ROSE- 
LANDE —• “Aušroj", 10900 So. 
Michigan Ave., Room 6 ir 7, va
karais nuo 7 vai.

BRIDGEPORTE — 1) K. Gu- 
gis, 3323 S. Halsted sL, vak. nuo 
6 vai.

2) Kl. Jurgelionis, 3133 Erne- 
raid avė., vakarais nuo 6 vai.

NORTH SIDE — Dr. A. Mont- 
vidas, 315 N. Ashland ave», va. 
karais nuo 6 vai.

Dienomis galima tais pačiais 
reikalais kreipties į Immigrants 
Protective League, 114014 S. 
Michigan avė., 3 floor.

Town of Lake vyrai gali kreip* 
ties į 29-tos wardos komitetą.

Amer. Liet. Darb. Taryba*
-................ . .........-....................................................... . 1,111 1 ■*

Skaitytoju Balsai
Už išreikštas šiame skyriuje 

nuomones Redakcija 
neatsako.

SOCIALISTAI IR VYČIAI.

Kaip socialistai taip ir vyčiai 
yra tos pačios klesos -— darbi
ninkų klesos nariai. Ir jeigu jie 
sykiu esti išnaudojami, skriau
džiami ir žudomi savo pavergė
jų, dabartinės viešpataujančios 
klesos — kapitalistų klesos, tai 
kaip socialistų, taip ir vyčių pa
žiūros ir siekiniai turi but vie
nodi, taip kaip jie yra vienodi 
savo pavergime.

Vienok taip nėra. Socialistų 
gyvenimo pažiūros ir siekiniai 
skiriasi, dideliu tarpu, nuo vy
čių paž’iirų ir siekinių. Ir var
das tas reiškia, kad jie nėra vie
nodo supratimo apie gyvenimą.

Pažiūrėkim, kame yra ta prie
žastis, kuri verčia tuos pačius 
pavergtus darbininkus vienus 
prieš kitus kovoti ir neapsikęsti. 
Priežastis yra ta, kad vieni su
pranta klesinius ir draugijinius 
reikalus, o kiti nesupranta. Ir 
ačiū savo nesusipratimui jie 
yra priešai savo klesos reikalų.

Vadinas, iš vienos pusės ski
ria supratimas, o iš kitos — ne
supratimas. Tai ir yra priežas
tis, del kurios darbininkai tarp 
savęs nesutinka, rišdami gyveni
mo klausimus. Bet kokia dar
bininkų dalis, ir kokiu budu, 
yra susipratus, o kokia nesusi-. 
pratVs?

Musų visuomene pasidalinus 
į dvi klcsas. Viena klesa, kuri 
susideda iš pavergėjų, išnaudo
tojų, mulkintojų ir kitokių pa
razitų, vadinas kapitalistų kle
sa; o antra klesa, kuri susideda 
iš pavergtųjų, išnaudojamųjų, 
vadinas beteisių pavergtųjų — 
darbininkų klesa. Tie žmonės, 
kurie tą skirtumą mato ir sto
ja kovon prieš išnaudotojų ka
pitalistų klesa, vadinas susipratę 
darbininkai — socialistai, o tie, 
kurie klauso savo niekadejų, 
svietiškų ir dvasiškų parazitų, 
skaitosi nesusipratę darbininkai. 
Prie tų pastarųjų priklauso ir 
vyčiai.

Štai faktai. Socialistai nuo 
pat pradžios skelbia, kad šitas t 
surėdymas yra negeras, nes ja
me pasitenkina tik maža dalis 
žmonių, kurie svetimu darbu 
minta, kuomet milioninės dar
bo žmonių minios turi kęsti di-i 
delį vargą ir nepakenčiamas są
lygas, kur darbininkų laimė, ar 
nelaimė, gyvastis ar mirtis pri
klauso nuo keleto žmonių, tų 
žmonių, kurie juos engia ir iš
naudoja.

Taigi, kad lokį blogą surėdy
mą pašalinus, socialistai, reika
lauja panaikinimo privatinės 
nuosavybės ant visuomeniškų 
išdirbystės h* vartojimo įrankių, 
kurie šiandie randas pavienių 
žmonių ar bendrovių rankose. 
O kad to atsiekus, socialistai ra
gina darbininkus vienyties -> 
vienyties į politišką darbininkų- 
sociąlistų partiją, kuri įstatymų
keliu šį

Utarninkag, Liepos 2& IMT

į gerą ir visiems lygiai už tikins 
gyvenimą. • . r

Bet ką-gi daro kiti darbinin
kai, kurie irgi neva “organizuo
jąs" į “juozapines" ir “vyčių" są
jungas?

Jie nieko neveikia, kad page
rinus gyvenimą, bet aipenČ, jie 
da “organizuojąs" po vadovybe 
savo klesos priešų — kunigų, 
kad niekinus ir juodžiausiai 
šmeižus susipratusius savo kle
sos žmones — socialistus.

Vadinas, p asielgimas tų darbi
ninkų, kurie organizuojąs į “vy
čių" ir “juozapines" sąjungas 
yra pragaištingas darbas, ne tik 
kitiems, bet ir jiems patiems. 
Nes jie eidami į “vyčių" kuopas 
apreiškia, kad jie ištikimai gins 
savo išnaudotojų dvasininkų 
reikalus ir kovos už palaikymą 
neteisingos visuomeninės tvar
kos. Juk, kad buvus ištikimu 
vieros ir bažnyčios nariu, lai 
turi aklai klausyti kunigų pri
sakymų: neskaityti “bedieviš
kų" laikraščių, nekalbėti su 
žmogum, kuris bando nurodyti 
tavo priešus ir eiti į žmonių 
skerdyklą — karę, už kurią agi
tuoja ir kurią laimina kunigąi. 
Jei prisakymų neklausysi, tai 
busi “prakeiktas” ir tave pava
dins “bedieviu.”

Lig šiol vyčiai tų prisakymų 
stropiai laikėsi ir pildė juos. 
Kiek jie “bedievių" sumušė už 
kalbėjimą “prieš" bažnyčią! 
Kiek socialistams teko išgirsti ir 
jų piktų koliojimų dalinant pla
katus. užrašant darbininkiškus 
laikraščius ir kitą apšvietus dar- 
hą a t liki nėjant. Bet štai, kadai 
kunigai paskutinį piktą pra
dėjo aiškiai vykdyti, kada jie 
pradėjo vyčius siūlyti kares die
vaičiui. tad ir vyčiai pamatė, 
kad iš jų kunigai nori padary
ti tik maisto kanuolėms. Ir tai 
pamatę, jie pradėjo būriais ap
leisti tą begėdiškai mulkinantį 
“vyčių" lizdą.

Su laiku, jie visi susipras* ir 
bus socialistų eilėse.

M. Plmisk

Pasijaunino.
Parašė J. B.

Petras Leliokas turi trisde
šimts penkeris metus. Bet išsi
imant piliečio popieras, pasida
vė turįs tik dvidešimts devyne
rius. Kada natūralizacijos teis
mo klerką (raštininkas), žiūrė
damas į jo aplikaciją del antrų
jų popierų, pusiau pasakė, pu
siau paklausė: “Jus turite dvide
šimts devynerius metus", tai Pe
ter LiIltie, — taip jisai suangli- 
no savo pravardę, — plačiai nu
sišypsojo ir iškilmingai pasakė:

—Yeas...
Paskui gyrėsi savo draugui 

Juozui:
* —Tai, Džio,. pafiksinau aš tą 

klerką... Pasakiau, einu trisde
šimtus metus, jis sako: tu turi 
dvidešimts devynis metus. Nė 
neabejojo... Aš dabar jaučiuosi 
daug jaunesnis. Ir... Aidon- 
ker...

Norėjo sakyti, kad dabar vi
sos merginos, o ypač Megė, ką 
su Juozu dirba viename hotelyj, 
jį labai mylės. Bet pats būda
mas ‘tokiam smagiam upe, ne-- 
norėjo savo draugui nesmagu
mo padaryti, tai vietoj to pasa
kė tik “aidonker."

Draugas pro juokus atsakė:
—Ale kad vyrams nepritinka 

pasijauninti. Tai tik mergų ir 
moterų biznis! Vyrams tas gali 
kartais ne pergerai išeiti...

—Aidonker, — atsakė Lelio
kas ir nuėjo į darbą..

Jis dirba lietuviškam saliune 
kaipo bartenderis-šinkorius.

* *

Keletą mėnesių Leliokas 
džiaugėsi savo jaunumu. Kas 
netikės tuomi, tai jis įtikins do
kumentu: parodys -pilietiškas 
popieras ir — atlikas kriukis.

Atėjo registracijos diena. 
Reikia užsiregistruoti į Jungti
nių Valstybių armiją visiems
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Laikraščius skaitantieji žino,

ka-

AKINIŲ

išduoda pasporlą ir

Jeigu
Jeigu

Jeigu
Jeigu 
Jeigu

organizacijos liudijimo, tai kon-

Del Patarnavimo Depozito- 
riams Bankas Atdaras 

Panedelio Vakare.
Šio Banko viršininkai realizuoja, kad 

daug yra depozitorių, kuriems sunku atlikti 
savo bankos reikalus laike paprastųjų ban- 
kos valandų.

Del parankumo tokių depozitorių šio 
Banko taupomasis skyrius bus laikomas at
daras Panedėlio vakarais iki 8 vai..

Musų depozitoriai apsaugoti musų ka
pitalu ir Perviršiu, viršijančiu $5,100,000.00.

State Bank of Chicago
Kalbame lietuviškai.

Kviečiame atsilankyti lietuvius. 
La Salle ir Washington gatvės 

Prieš City Hali.

REIKALAUJI
kenti galvos skaudėjimą, 
nuolatos Tau ašaros krinta iš akių, 
Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga l krūvą, 
spauda rodosi Tau dviguba, 

av.esu turi uždegimą akių, 
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa
tyrimo §v. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

AKIŲ SPECIALISTAS 
TfiMYKIT MANO UŽRASA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas.
Valandos: nuo 0 ryto iki 9 vak. Nedčliom nuo 9 ryto iki 12 dieną. 

Tel. Canal 5335

Domai tų, kur nori 
grįžti į Rusiją.

liuosavo visus
prasikaltėlius i
torgos ir ištrėmimų, taipjau da-

užsieniuose — Šveicarijoj, Fran- 
cijoj, Amerikoj, etc. Tiems po
litiniams emigrantams Rusijos 
revolucinė valdžia daro dar pa
lengvinimų, kad tik jie galėtų 
sugrįsti, ir ypačiai tiems, kur 
palįs negali savais pinigais su- 

apmoka keliones

valdžios lėšomis 
Rusijon politiniams 

emigrantams yra duodamos tam 
tikros Liaukos. Reikia tas blan
kas išpildyti — atsakyti į visus 
padėtus blankose klausimus, ir

jos, tai reikia nuo kuopos, ku
riai jis priklauso, gauti paliudi
jimų su kuopos antspaudu ir sc- 

ir adresu.

, lai rusu konsulas iš-7 c

duoda pasportų ir keliones bilie
tą. Kas nepriklauso socialistu

da užklausimų Rusijos valdžiai, 
ar tikrai asmuo, norįs grįsti Ru

PASIJAUNENO.

(Tąsa nuo 2 pusi.), 
vyrams nuo dvidešimts vienų 
iki lygiai trisdešimties metų.

Musų bar tenderis dabar jau 
užmiršo apie savo jaunumų. 
Jis žinojosi turįs trisdešimts 
penkerius metus-ir dėlto nė ne-

kinų — vieni šnekučiuojasi, kiti 
vaikštinėja. Priėjęs prie vieno 
būrelio, Petras Leliokas paklau-

—Ko jus čia stovit ?
Žiūrim, kų amerikiečiai da

rys. Jei pasipriešins, tai ir mes 
prisidesim, — atsakė vienas.

—Kų jus čia, kvailiai, pada
rysit! — atkirto Leliokas. — 
Turėsit užsiregistruot ir gana. 
Ir ko čia priešintis? Ar jus mis- 
linat — nereikia ginti šių šalį? 
Ar Junaite-Steits nereikalauja 

Ims kas tik liks.kareivių ?
Ba reikia apginti šių šajį nuo tų 
džermanų.

Leliokas užpyko, kad jį kvai
liu pavadino. Kaipgi, bartende- 
riai labiau už kunigų guodoja- 
m i, o čia -
nelaukdamas jis nuėjo į polici-

Nieko

.1^
—Eikit ten suimti maištinin

kus.
Prie minėto būrelio atbėga 

protekiniui jaunas mažas vaiki
nas ir dusliu balsu sako:

— S k i rs t y k i l ės! Jau n i es esą i n

Po kelių minulų ateina kctu-

žmones, nepa- 
:ų” ir neturi kų

Parėjęs namo Leliokas bandė

kinus, kuriuos pinna “cicili- I 
kais” vadindavo ir kitaip nie- 
kindavo, kad perinažai geria J i 
nešluosto savo alkūnėmis jo ba- J 
ro.

EXAMINACIJA
"*ąį

Vienam tokiam pasakė pus- f specialis paaukavimas tiktai trumpam laikui

—Kaži, kad mes susidetume, 
kaip tu mistini, gal nė neimtų, 
kai pasipriešintume visi?

Vaikinas pažiurėjo j jį ir nu
ėjo, nė pusės žodžio nesakęs. 
Rokavo jį esant provokatorium.

Kitas, panašiai užkalbintas,

— Well, daryk kaip tau patin
ka. Aš nieko nežinau.

Trečias atkirto:
—Tu esi šnipas, išdavikas.

Aš sakiau, kad tu kvailys, o da
bar turim da pasakyt, kad tu 
ir niekšas! Skundei kitus, pals' 
papuolei, o dabar nori, kad tie 
kiti tave gelbėtų...

draugas
sako:

—Matai,

girdėdamas Leliok o 
Juozas, nusišypsojo ir

jauninti. Dabar jau ir “kvailių” 
gauni ir visko.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliais Permaina: 
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras
• 10c, Balkonas 5e.

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

HALSTED ir 22-ra GATVĖ

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Tel. Central 6890-6891. Atdara: Utar- 
ninko, ketverga ir nubotos vakarai* nuo 

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu: 
1666 MILWAUKEE AVE., Chicago, III.

Tel. Humboldt 97.

*
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, Del pasekmingo gydymo bile ligos jus turite žinoti didumą ir bu- T 
idą ligos ir kelią, kuriuo ji bėgioja. Aš negydau vienų simptomų, aš t 
'vartoju moksliškas labaratorijos metodas, tokias kaip bandymą krau-į 
k jo spaudimo, mikroskopiškas ir chemiškas analyzas kraujo ir šlapu- ■ 
hno, ir tokiu budu surandu tikrą priežastį jųsų negalės. " X 

[Mano mašina del užrašymo Jysų kraujo spaudimo, pa-J 
I jiegos stiprumo ir gyvumo Jysų širdies. f 
į Suranda žmonėse aiškiai silpnumą sveikatos, energijos ir stiprumo, j 
į ženklai, kurie parodo staigią mirtį, guli apsireikšti bilc. laiku. Kaip Z 
I randasi jųsų kraujo sudynai? Ar jie smarkiai didėja? Ar jus pirmi 
J laiko senstate? Mano kraujo spaudimas pasakys. ATEIKIT, leiskite T 
man išpasakot jųsų širdies ir kraujo sudynų paslaptis—tuokart gali-■ 

’ina bus jums tikrai patarti kas geriausia yra jums daryti. ’ J 
► NEMOKĖK MAN 
r Po priėmimo egza- 
Imi naci jos, jei ji nevi
ešai užganėdina jus, ne 1 mokėkit man ne cento. 
[Visai nėra nė skausmo 
|nė pavojaus sąryšyje 
[ su X-Ray egzaminaci- 
Į*ja, ir dargi nėra rei- I kalo jums nusivilkti 
r drabužių. Užleidžiant I ant uždangos šviesus
[aiškus paveikslas, pa- pirm negu šis spėria-A
|lis paaukavimas užsibaigs—ir leiskit X-Ray pasakyti tikrą teisybę apie X f priežastį jųsų ligos. Nėra svarbesnio dalyko pasaulyje del jus žinot, j 
[ir jus taip ilgai nežinot. Bukit atsargus, suraski! tikrąją savo negalės J 
[priežastį, ir sutaupykite, galima, mėnesius bereikalingų kentėjimų, sva-į 
trbių komplikacijų ar dagi pačią gyvastį. -f

VYRA] IR MOTERS ■
I Kurie sergate, kenčiate ir nusiminę, pasinaudoki! šia didele auka. X 
[Tiktai trumpam laikui aš suteiksiu X-Bay ir daktarišką egzaminaciją J
■ už 1.00, daug expertu ima nuo $5.00 iki $10.00 Jus nebusite priversti T 
rgydyties. Aš duodu kiekvienam sergančiam vyrui ir moterei šioje a- fl
■ pielinkėje progą žinoti ,ar jie gali but išgydyti. Aš turėjau daug me-J
u tų patyrimo pasekmingo gydymo pilvo, kepenų, plaučių, inkstų ir pu-ffl 
| sies kliutiSj reumatizmą, dusulį, kraujo ir odos ligas, katarą, akių, au- ♦ 
lsų, nosies ir gerklės, chroniškų ir nerviškų ligų, ypatingai pasekinin- n 
|gas pilvo kliūtyse, taipgi privatiškų vyrų ir moterų ligų. X
f . Jeigu jus turite galvos skaudėjimą, silpną nugarą, apsvaigimą, Q 
Iprietvarą, atsiraugėjimą gazų, skausmus pilve* murinėjimę žarnose, J 
tnustojimą apetito, nuovargį, nusidėvėjimą, pajautimą, nerviškumą, ir A 
I palengvą nykimą, tai yra priežastis, kuri turi but žinoma. J
h Šis 
I lengvai 
l sveikti, 
[ Bay ir

rodo nenatūrali stovį,* 
ir visai prašalina visą! 
spėliojimo darbą. J ei-y 
gu jus niekuomet pir-Z 
minu neturėjote pilnoj 
X-Ray ištyrimo jųsųl 
kūno, jy$ neturėtumėt f 
praleisti to stebėtinoj 
patyrimo, kuomet jus I 
galitei Įsigyti vien tikį 
už dalelę paprastų iš-1 
laidų. Ateikite tuojau J

apgarsinimas užkviečia jus jieškoti sveikatos ir laimės, kuri 
yra jums atsiekiama. Jeigu jus sergate ir norite greitai pa- 
atsme.škite .šį apgarsinimą, kuris suteikia jums tiesą prie X- 
daktariškos egzaminacijos už $1.00.

NEATIDeLIOK, ATEIK TUOJAUS.

Daktaras WISS1G
Seno Kraįatis

kiamus
ga u issykio ganu rei- 

išvažiavimui doku meli

areštuoti.
A A

Valandos: 9 ryto iki 8 |JR FIELD 
vakaro. Nedeliomis: 9 HO W. Madison gatvė, 

kampas Halsted gatvės 
ryto iki pietų. Antras augštas.

-Chicago, UI.

Taigi neleisk $1.00 
stovėti tarpe jus ir 
sveikatos. Ateik pa- 
siteiraut.

t ie važiuojančiųjų, kurie čia 
priklausė socialistų organizaci
joms ir žinomi kaipo' veikėjai

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIO8 IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimų kraujo, 

odos, ligas, žaizdas*, reumatizmų, galvos skausmus. skausmus nugaroje, kosėjimų, 
gerkles skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
Čia ir persitikrinkite, kų 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 dienų. 
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., viršuj Bankos. Tel. Canal 3263.

Jus Galima Išgydytie
Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Mane

Aš Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kožnos Ligos
X-RAY EXAMINACIJOS

Aš jums pasakysiu ar jus galite 
but tikrai išgydytu,

Aš jums pasakysiu, be spėlioji
mų, kokia yra jūsų tikra liga,

Aš vartoju tiktai vėliausias mo
ksliškas metodas ir įrengimus,

Aš turiu mano paties vhistų de
partamentų ir laboratorijų,

Aš vartoju tiktai tikrų Nco-Sal- 
varsen, 914 ir 606.

Aš išgydau, kuomet kiti atsisa
ko.

Jąs nusistebėsite, kaip greitai jus galite būti išgydyti. Aš esu specialistas 
*u daug metų patyrimo ir žinau tikrai ką jums daryti, kad pagylumėte. 

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS VYRŲ IR MOTERŲ 
PASEKMINGAI GYDOMA

Pasikalbėjimas ir patarimas dykai 
Valandos nuo 
• ryto iki 8 y.

noo 10 iki 1. C5 L L Ll A L Id I A
219 SOUTH DEARBORN STREET, CHICAGO,

Prieš Pačta
OfiBi

konferencijos komitetų, jeigu 
jie yra dar tinkami kareivijon, 
lai sugružus gauna 6 savaites 
laiko pasisvečiuoti, o paskui 
ima mokinti kareiviavimo, arba 
paskiria dirbti amunicijos dirb-

Jei asmuo važiuoja ne per so
cialistų emigrantų konferencijos

jau trečių dienų paima mokinti 
kareiviavimo, arba paskiria prie 
amunicijos darbų.

Tinkami kariuomenes tarny-

Nuo los tarnybos paliuosuoja- 
mi tik tokie, kurie gali aktyviai 
ve ikli socialistų darbe kaipo kal
bėtojai, organizatoriai ctc< 
Amai įlinkai, kaip šaltkalviai ir 
kiti,, paskiriami prie tokių dar
bų, kuriems jie geriausia tinka.

Blankas galima gauti nas ru-

ties šiuo adresu: Russian Con-
Salle St., Chi-

cago, III.
Kas lietuvių socialistų, pri

klausančių socialistų organizaci
jai, norėtų gauti daugiau infor
macijų grįžimo Rusijon reika-

sirašusįjį. Mielai suteiksiu.

EIKITE TUOJAUS PAS

DAKTARA ROSS
tiesiai į emigrantų konferenci
jos sekretorių adresu: Khinoi, 
1422 Tai man avė., Chicago, III.

CHICAGOS SPECIALISTAS 
Insteigta 26 metai

28, išvažiuoja vėl viena rusų 
('migrantų partija iš Harrison ir

Vėtai vakare, tuoj po pasku
tinei registracijos valandai, du 
policmonai eina pas Petrų 
liokų. Pabarškino duris. F 
Leliokas jas atidarė.

—Ar namie Peter Lillac? 
paklausė vienas poliemonas, 
“mister” nepridedamas.

—Mister Peter Lillac? — pa
klausė Leliokas ir pasakė. —

ne

REIK ALAU J AM A vynj 
mokyties barberystės amato. 
Pigios kainos, lengvi išmo
kėjimai, mokinama dienomis 
ir vakarais, viskas puikiai, I
Darbas kiekvienam žmogui 
Ateikite arba rašykite.

MHEUIBE1 SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago, Ui

SLAUGIEMS
Akiniai aukso Htaraose nuo |8.09 ir *n*- 
gščiau. Sidabro rėmuo** nuo J1.0> ir 
augfičiau. Pritaikome akiniu* uždyką. 
Atminkit: Galvos sopėjimą*, nervišku* 
man, akių skaudėjimas, užvilkima* ir 
tt. yra vaisiai* j vairių ligų, kuris gali 
būti prašalintos gerų akinių pritaiky
mu. Ištyrimas uždyką, jei peršti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, j/vi gal
va sopa, jei blogai matai, jei aki* eR- 
psta, netąsk ilgiau, o jidbkok pag*lbo* 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždyką. Atmink kad m** ko*- 
nam gvarantuojam akiniu* ir kWnki*- 
nam gerai prirenkam.

8. M. ME81ROFF, Ekspertas Optikas,
J*i jų* sergat* ir reikalaujat* patarimo arba vaistų, ateikit pas man*. Al buvau Mp- 
tiekoriua Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Al duodu patarimu* DYKAI Galiu 
padaryti bile kokius rusišku* vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktaru*. AJ **u 
draugas žmonių H. M. ME8IR0FF, 3149 80. MORGAN ST., CHICAGO. ILL.

—O... Well, Pet, tu neužsire- 
stravai. Mes tave areštuo-

jam!
--No, ne! — susimaišęs teisi

nasi Petras. —- Man neveik. 
Aš personas... trisdešimts pen
kių metų.

—Tu pats man sakeisi turįs 
dvidešimts devynerius metus. 
Ir popieras rodei, — pasakė ant
rasis poliemonas, kuriam Lelio
kas buvo išdavęs 
kus.”

—Ten neteisingai

didelis Išpardavimas
Šiuomi užkviečiu gerbiamąją lie

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

Taipgi egzemi-
nuojam akis

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

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

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

maistiniu-

Aš gimęs šešeriais melais vė
liau ir dabar personas! Man 
nercik... Vats tu mader vot j u, 
ar nežinai ?

Pi r m a sis p oi i cn i on a s

sisuko ii' pakniobšloms pabėgo

Staiga pasenėjęs Petras eina 
tarpe dviejų poliemonų. Poli-

VIENATINIS REGISTRUOTAS RU8A8 APTIEHORIU8 ANT BRIDGEPORT©
VYRĄMS IR

. PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS
Ant Purių, (Lentų Rėmų Ir Stoginio Po p tarotCARR BROS. WRECKING CO.

300.13039 S. Habited SI., Chical*, HL

*
*>

TIIDCIf ITfI! ŪKE Al IE

PINIGU

r1fl5TER 5Y5TEH

sai tų skiepų, kur ne narų, ne kė
dės nėra. Ant plikų, drėgnų

maršalo

Ateikit
pas 

mane VYRAI
Skoliname pagal įstaty

mišką mokestį 
mėnesį 
mėnesį 
mėnesį 
mėnesį

Jis suteikia mokslišką gydymą išgydymui chroniškų ligų, nervų 
ligų, širdies, vidurių, kepenų, pūslės, šlapinimosi, privatiškų ligų ir 
visų ligų ir silpnumų.

Jeigu jus turite sifilį arba bile kokią kraujo betvarkę, 914 page
rintas 606 ir jo gydymo sistema bus priežascia jūsų greito pasvei
kimo. Jeigu galima, eikite šiandien ir atsiduokite į Daktaro Boss’o 
priežiūrą. ....

Silpni, nervifoti, sergantis, suirę vyrai ir moters eikite ir busite 
sugrąžinti į sveikatą ir stiprumą.

Daktaras Boss išegzaminuos Jus DYKAI ir pasakys jums, kas jums 
reikia daryti, kad pasveikus. Ligoniai keliauja ilgas keliones iš vi
sų kraštų Suv. Valstijų gydyties pas daktarą nuo savo ligų.
DR. B. M. ROSS, 35 SOUTH DEARBORN STREET, 
KAMPAS MONROE STREET, CHICAGO, ILL.

ROOMS 506 IR 507, CRILLY BUILDING.
IMK ELEVATORIŲ IKI PENKTO AUGŠTO.

VALANDOS: Kasdien 9 iki 4. Nedėliomis 10 iki 1, Taipgi Pane
dėlio, Seredos, Pėtnyčios ir Suimtos vakarais nuo 7 iki 8.

rugpiucio
bus vėliau
nas.

A. Kemčža, Em. Konf. No

išvažiuos apie vidurį 
menesio. Apie tai 
pranešta per Naujie-

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas:

M2) S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn St.

1111.11 Unity Bldg. 
Tel, Central 4411

kanceliarijų.
Ten jo paklauso, ar nori už- 

siregislruot. Jis maldaujančiu 
balsu, pro ašaras, pradėjo tei
sintis, kad personas, kad pilie
tiškose popierose esanti klaida, 
ten esu klaidingai parašyta, nes 
jisai ištikrųjų turįs lygiai trisde
šimts penkerius metus.

Viršininkas

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRĖDALŲ

Musų sistema ir ypntiškas mokinimas pa^ 
darys jus žinovu j trumpų laikų.

Mes turime didžiausius ir geriausius kirpi- 
mo-designing ir siuvimo skyrius, kur mee su
teiksime praktiškų patyrimų kuomet jus mo
kysitės.

Elektra varomos mašinos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkviečiaipi aplankyti ir pama
tyti musų mokyklų bile laiku —- dienų ir va
karais ir gauti speciališkui pigių kainų.

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

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, I’erdėtinis

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

A PIRK SAU visas Plumbavojimui reik- A 
IB menis tiesiai už ’’wholesale” kainas, re 
X Mes parduosime visiems. X
i Lovinthal Plumbing Supply Co., į 
y 1637 W. Division St., Chicago,

Corner Marshfield Ave. m
Kalbama lietuviškai.

• 87y2c
50 ........ 1.75
75 ...  2.621/0

100......... 3.50
Po valstijos priežiūra 

į mėnesį
Skoliname ant rakandų, 
Pianų, Sankrovos įren
gimų ir kitų užtikri-

• nimų.

LOCAL LOAN
COMPANY

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

Telephone Drover 2116.

reze kumščiu į

nežinai savo me- 
kalbi? Aš tave

—Kų, ar tu 
tų, kad taip 
tuojaus paduosiu į armijų, jei
gu da pasakosi pasakas! Keep

Pasidavė. Tylėjo ir lik atsa-

Pasirašč po tais atsakymais ir 
liko paleistas. Yra liuosas iki

ant jo savo akį. A

' TEL. Canal 2118 Ž

į Dr. A. L. VUŠKA į
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

\ 1749 So. Halsted St., Chicago, III. X
W Kampas 18-tos gatv. W

Vyrišky Drapanų Bakenai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedeliomis ir va
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted SL, Chicago, Į1L

patari-

Per 30 
metų ži
rniai iš
gydyt® 

yra ma-

PROF. DOCTOR COATEB
Beturčiai taipgi ateina pa* man* it 

viuų k raitų, dėlto kad ji* patyri, jof 
aft eemi expertas specialists* Ji* 
realizuoja, ka<L jeigu galima ifcicydyti, 
ai galiu tą atlikti. Negaluok ir Mo* 
rėk, kuomet jųsų sveikata ir *tipru- 
maa nyksta, kuomet jų* turit* j% »M’R> 
rankose. Jeigu jų* atsilankysite pa* 
mane } laiką. Aš įlydysiu jus teisingai, 
sumaniai, sąžiningai, ir moksliškai, ir 
sugrąžinsiu jus f sveikatą į trumpiau
si laiką, ir už mažiausią mokesti d*l 
sumanaus ir pasekmingo patarnavimo.

Aš gydau vyrus, ir vyru* tiktai, ir 
gydau juo* greitai, saugiai ir visiškai, 
vėliausiomis mėtodami* ir uš pigteualą 
mokeat| del sumanaus patarMavimo ir 
pasekmingo gydymo.
PASIKALBĖJIMAS IR PATARIMAI 

DYKAI

PROF. DR. COATES
43(1 S(t„ Shdc St., 2-raK Hugšlfc*,

J’rics Si <)'<! Co o p r r wnd Co.

Dr. Ramsęr
AKIŲ SPECIALISTAS

H'Mle*

A*a į-4* 
iki wJkMH 
V*

Prirenki, visiems tinkamu* 
nuojįa ir petaiinjun duodu dykai. 
784-88 MBwniik** Av* 
lubos. 
rvL

« kiniu*.,

*rli Ch i.c*** 
VALANDOS: Nuo 9 iiryto 

Nedaliomis nuo 9 iAryto iki i 
Tek Haymarket 24M.

Y
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ti RAŽUS ŠEIMYNIŠKAS 
POKILYS.

P-lė M. Maciūtė ir savo varduvių 
šventę moka išnaudot 

geram

Monlvi-

darbui.

M.

kuriame. da- 
giminiu ir

kalbėjos apie įvairius eina
muosius dienos klausimus, apie

Daugiausia, žinoma, buvo

nuro-

žmones pradedama persekioti

ir kad turime jau politinių kan
kiniu. kurie reikai gelbėti ir

P. Maselis uzproponavo,

Tokiu budu sude-

V. Mačis ir J. R. Globis.
Auką *9.50 priėmiau ir per-

( K ERO, ILL.

Pastabos.

ne |.

\ps\ciisčius einamuosius kuo-

ui rule

organu,

mo>

insinuacijų. Ko-

su kuriuo reikia

Įstojo 14 naujų

Tą-pat vakarą,

nariu,

pasi ro-

nesilanko kaip tik bažnyčion ir 
kleboni jon.

svetainėj, o

7:30 vakaro.

is Moterų 
laikė savo

svet. Siame susirinkime dar 
viena nauja narė prisirašė. Taip
gi įvyko nedidelės permainos

nutarimu

apie šimtų ir pusę, lai nutarta

Darbininkų Ta r

bet taipjau šelpia savo narius ir 
nares anšvietos snitvie. Toks

simus ciccTieciams gerai 
mas. Ji neužsiima jokiais 
tiškais maršavimais galy

Dili.

žvalgu ir įsitikinimu.
’u C v

III.

—J. A ceris.

Elektra užmušė darbininką<•

Commonwealth Edisono kom

iu užmušė

šėpų sproginimo meistrai.

išsinešė 4200 dolerių, 
šimtą žingsniu nuo

apsidirbo su kita gelez 
Galassini ir Bonazzi 
2802 W. Harrison gtv. 
še 200 dolerių.

^4V4MeUį^V|nįįę^^!D9ĮĮį^įRqNl^^r«BmM**K*«^9?

NAUJIENOS, Chicago, III. l

Pasiėmė jie. 3000 dolerių.

Fillmore

mėję.

žmogžudybės

Prie South Cicero avė. ir W. 
12-tos gatvės, ant tuščio loto ra
sta nušautą 26 metų Walterą 
Cousiną, 527 No. Avers avė.

Antanas Piackovich, 27 metų

(?), 30 melų, gyv. 749 West 
1181 h gatvėj. Šovikas teisinas,

mas apsiginti. Nušali tasai lin
dęs prie jo žmonos.

Anton Koss, 1843 Throop gt.,

Jurgį Simekus kuriuodu tapo

Utarninkas, Liepos 24, 1917.

Ginčuose del
muštas Andrew

karės tapo už-
Ilansen, 1331

Christas, “bartenderis” saliune
2914 W. Grand avė., pabėgo.

Pasekmė greito važiavimo
Prie North Crawford avė ir

susimušė su kitu iš skersinės 
gatvės išvažiavusiu aulomobi-
lium.

tuvius dešimtis vyrų ir moterų 
įvairiuose viešbučiuose už ištvir
kavimą. Daugiausia areštų pa

Pranešimai
NAUJIENŲ BENROVĖS DI

REKTORIŲ POSĖDIS.

Cicero, III. — Cicero distrikto Na-

Gudgaiio svet., 7:30 vai. vakaro.
Kurie neturėsite šėro su savim, 

nebusite leidžiami svetainėn. Taigi

— Distrikto Valdyba.

sės ir padėjimą žmonių, kurių są
žinė neleidžia kariauti (conscien
tious objectors) bus svarstoma susi
rinkime, kuris įvyks utarninko va-

Audilorium svetainėj, kampas T;?y- 
lor ir Racine avė. Gerai žinomas 
Chicagos advokatas išaiškins ka
riuomenėn ėmimo taisykles, taipgi 
atsakinės į klausimus visų žmonių, 
nežinančių kaip veikti. Kalbėtojai 
kalbės rusų, žydų ir anglų kalbo
mis, taip kad visi suprastų. Šį susi
rinkimą rengia Amerikos Laisvės 
Gynimo Lyga, kurios tikslu yra gin

Roseland, Ill. — LMPS. 25 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks liepos 24, 
7:30 v.v. Aušros Mokykloj, 10900 S. 
Michigan avė. Visos draugės malo
nės atvykti; kviečiame taipjau at
vykti ir tas, kurios norėtų musų 
kuojam įstoti. —G. Ručinskiene,

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašei pos susirinkimas įvyks 
seredoj, liepos 25 d., 7:30 v.v., Liuo- 
sybės svet., 39 PI. ir Kędzie avė, 
Brighton Park. —Valdyba.

Socialistų Propagandos Mokyklos 
mėnesinis lavinimus susirinkimas

731 W.vakare, p. Rašinskio svet., 
18th ši.

Šiame susirinkime vienas iš mo
kinių, d. P. Budrikas, skaitys refe
ratą temoje “Privatinė nuosavybe

Ii paskirtu laiku. Taipgi neužmir
škite atsivesti naujų narių prisira-

J. F. Vilis, Sekret.

Springfield, III. — Progresyviosios 
draugijos ir kuopos laikys bendrą 
konferenciją liepos- 29, antrą valan
dą po pietų Allen Hall, Washington 
st., tai yra Viešo Knygyno*. salėj. 
Visi delegatai malonės laiku, atvyk
ti. — Komitetas.

Lietuviškas Ligonbutis -
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 vaistais. Jeigu jus sergate ir 
gulite, tai mes prisiusime Jums gy-

PAŠAUKITE GARFIELD 8150
3456 W. 12th St., Chicago, Ill.

Smulkus Skelbimai
Šios Naujienų Smulkiųjų 

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

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

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

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pa j ieškau 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 patįs, arba kas žino
te juos praneškite man.

V i k t o ra s G r i ga ra vy čia 
4354 So. Wood St., Chicago, 111.

Pajieškau savo brolio Augusto Ši
mkaus, Kauno gub., Telšių pa v.^Kal
varijos miestelio, 10 metų Ameriko
je, 4 metai kaip .Chicago. Jis pats 
ar kas žinote praneškite jo adresą. 
Jo sesuo.

E. šimkaitė, 
3346 So. Halsted st. Chicago, III.

Renevenluras Kriaučiūnas, vokie
čių Belaisvis, iš Tarabučių sodžiaus, 
Šiaulių apsk. jieško Amerikoje gy
venančio savo brolio Mykolo Gas- 
paraičio. Nelaisvio adresas: Bene- 
ventur Krafczun, Gcfangenenlager 
Wittenberg. Post Klein wittenberg 
(Elbe), 7 komp. CIl Baracke Nr. 
17619. Germany.

PAJIEŠKAU Boneventuro Stepo
navičiaus, gyvena Chicago Heights, 
Ill. Gavau laišką, bet jame nėra nė 
telefono nė adreso, nežinau kaip at
sakyti. Jo paties meldžiu arba kas 
kitas malonėkite priduoti jojo adre
są.

Petras Stankus, 
1918 So. Halsted str., Chicago

JIEŠKO KAMBARIŲ
PA.IIEšKAU kambario apielinkėj 

Brighton Park vienam; geistina 
pas švariai užsilaikančius žmones. 
Nepaisau mokeslics—bile su visais 
parankumais. Atsišaukite šiuo ad
resu :

O. K.
718 W. 181 h si. Chicago, Ill.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALAUJAME kriaučių prie 
moteriškų drabužių — mums reikia 
kokių 10. Važiuoti galite nebijoti, 
visi darbą gausite — juk pažįstate 
Joną Byanską; jisai yra ten už ma- 
nadžerj. Tai nueikite pas Mr. Mou
lds Hirsch Co., ant Market st. 302. 
Ir už kelią užmokės. Darbininkams 
moka po $22 ir $25 į savaitę.

Su pagarba, 
Jonas Byanskas, 

Anderson, Indiana.

REIKLINGAS bar-beris. Darbas 
pastovus. Arba parsiduoda barber- 
nė pigiai.

John Yankus, 
1951 Canalport Ave., Chicago, Ill.

REIKALINGAS suprantantis dar
bą bučeris. Alga gera. Atsišaukite 
tuojaus.

N. Narvid,
3312 S. Halsted st., Chicago, Ill.

REIKALAUJAME operatorių ant 
moteriškų drapanų. Darbas pasto
vus, užmokestis gera. Dirbtuvė ran
dasi 105 mylios nuo Chicago^. Gra
žiam miestelyj. Pragyvenimas daug 
pigesnis negu Chicagoj. Oras gere
snis. Atsišaukite ypatiškai į:

Maurice Hirsh and Co., 
302 So. Market Str., Chicago.

REIKALAUJAME 1 merginos 
“waiter”. Tempos vai. užmokes
tis gera. Raibas pastovus. Atsi
šaukite tuojaųis:
3305 S. Halstod St., Chicago Ill.

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI

nesyje. Atsišaukite

fMp

PARDUODU arba išmainau ant

automobiliaus lotą, 50x185 Ply-

100—120 DOLERIŲ { DVI 
SAVAITES

yra ką žmonės uždirba Ida maro, 
Pa., Heshbon’e, Pa\ Valįers’e, 
Pa. ir Dias’e, Pa., kasyklos įda
inavo Coal Co. Kasyklos yra 
saugios, be vandens, be geso, 
augščiausia mokestis; 6 kamba
rių namai už $7.00 į mėnesį su< 
daržu ir skiepu, bažnyčios ir mo
kyklos. Kasyklos randasi tarp 
pusės ir vienos mylios nuo mie
sto. Nėra streiko. Nėra keblu
mo. Unijos mainos. Ateikite 
prisirengę į darbą arba atsišau
kite į Gen. Supt. D. R. Williams 
įdainavo, Pa., arba į p-ną Ver
non F. Taylor, Indiana, Pa.

nto pamato, vana, gesas, gatvė, šali

gatviai, viskas išmokėta. Kas įmokės

$200 ir $20 mėnesyje, gali tokį gau

ti. Atsišaukite arba telefonuokile

adresu

FREDERICK H FROEMKE CO.
. . ... ->4—

Pasiklauskite pono Pawlowskio,

4709 W. 59-ta gat. Tel. Prospect 4133.

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

Peter Newman
540 Maxwell st., Chicago

RAKANDAI

TURIU pa nukaut $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 ave^ 

Chicago, III.

JAUNA PORA turi parduotu 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

inoulh’e, Ind., $10 įmokėti, $5 mė

FREDERICK II. FROEMKE CO. 
■- --------4------- *

Pasiklauskite pono Pawlowskio,

1709 W. 59-ta gat. Tel. Prospect 4133.

PARDUODU geromis sąlygomis

medinį namą, kambariai ant ceme

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis egzaminuoja dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kuomet 
pranyksta regėji
mas.
Mes vartojam pa
gerintą Ophthal
mometer. Ypati
nga d omą atkrei
piama į vaikus.

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

kampas 47 St.

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

8149 S. Morgan St. kerte $1 flt.
* Chicago, Ill.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyrišku ir Taflw 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po 
ir nuo 8 iki 8:30 vali. NedAo- 
mis vakarais ofisas n t daryt— 

Telephone Yards 687.

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONI KAITIS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., 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 So. Hal
sted st.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------j--------------------

REIKALINGA sena moteris prižiū
rėjimui dviejų vaikų - 3 ir 5 met; 
amžiaus. Atlyginimui duosime ka
mbarį ir pragyvenimą. Atsišauki
te
4100 So. Maplewood Ave. Chicago
I1’ ■' 1-.rtr.n-n.............  V - -

REIKALAUJAME grindų molde- 
rių. Gera mokestis geriems žmo
nėms.

MASON DAVIS & CO.
7740 So. Chicago Ave. Chicago

REIKALINGAS barberis. Darbas 
pastovus. Bus apmokama gera mo
kestis, jeigu galėsit atlikti gerai da
rbą.
3202 So. Halsted st. Chicago

REIK ALINGAS pirmos arba ant
ros rankos kepėjas, atsakančiai ži
nantis savo darbą.
3357 Auburn Ave. Chicago

DIDELIS PELNAS
Reikalingi agentai po Chicagą ir 

aplinkinius miestelius. Naujas da
lykas ir labai lengvai parduodamas. 
Atsišaukite

John Zurgclis,
2631 S. Halsted st., "Chicago

...RANDAM
ATIDUODAMA randon geri mode

rniški kambariai virš aptfekos. Pa
ranki viela daktarui.
3337 S. Morgan st., Chicago

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI NAMELIS, 6217 S.

Tripp Ave., $200 įmokei, likusiu^

po $15 į mėnesį. Kaina $1350.

FREDERICK H. FROEMKE CO.

Pasiklauskite pono Pawlowskio,

1709 W. 59-1 a gal. Tel. Prospect 4133.

PARDUODU arba išmainau ant

automobiliaus lotą Franklin Par

ke, gerame stovyje, 45x165. Kaina 

$350, $10 įmokei, $5 mėnesyje. At

sišaukite į

FREDERICK H. FROEMKE CO. 

Pasiklauskite poną Pawlowskio, 

1709 W. 59-ta gat. Tel. Prospect 4133.

NAMAI-ŽEME

Telephone Drover MM
i* ■ jAl ■ ■ R

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRUBGAB
BpeeUliataa Moteriilr*, VyrtiDk*. T«*O 

ir via, ehronUHti lio.
Val.ndoa : 10—11 ryto, 4—0 po f—O Wm 
kar«. Nedėliomis 10—1 po pietį}. •
3354 S. HALSTED ST., arti U SIU

CHICAGO. ILL.

DIDELIS PIGUMAS 
1812 W. 13-ta GT. 
RANDUS S4801 METUS 
KAINA $3400.00 
Gerame stovy j 2 aujAtų ir rųsis muro namas. 
Krautuvė ir 2—6 kambariai, flatai ir maudy
nė. $800 grynais pinigais, kitus IŽmokčjimais.

S. Y0ND0RF & CO
137 N. Dearborn St., 7238 Majestic

S

DR. A. I. EPSTEIN I
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS f

Specialistas motoriką, vyrišku, k ntk| g
Ofisas ir Gyvenimas: ■

3600 S. Halsted St., kampas 3C Ste. g 
Telephone Drover 497C. h

Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1-—8 I 
po pietų ir vakarais.

PARDUODAMA 4 kambarių na
melis. 4 melai kaip statytas. Van
duo, suros, elektra, didelė barnė, lo
tas 40x125. Kaina $1400; $100 
“cash”, likusius $15 mėnesyj, pri- 
skailant palukį.

Anderson, 
6331 W. Melrose str. Chicago 

arti Morogansat avė.

BARGENAS
2806 Emerald avė., saugi vieta jų- 

sų pinigam. Muro 2 fialų ant didelio 
loto. Naujai plombuota. Geros į- 
plaukos. Kaina vos 2000. $250 gry
nais pinigais, likusius kaip rendą. 
FEENEY, 603 W. 31st St., Chicago.

EXTRA IŠMAINAU. .
Išmainau gerą namą ant loto ar 

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

J. GRIG, 
4515 S. Union Ave. Chicago

PARDUODAMA už $5000
2538 Emerald avė. 3 augštų mūri

nis namas; 6 flatai. Lengvi išmokėji- 
KOCH & CO.

2603 So. Halsted SI., Chicago.

AUTOMOBILIAI

SKAITYKIT MOTORČYKUSTAI---0--- Į
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., Chicago, Ill.

AMATŲ MOKYKLOS

Pakšto svetai-

GAR

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo for 
mų, siūti naminius daiktus arba a^ 
rėdalus. Diplomas kiekvienam, kur 
išsimokins. Valandos dieną arb< 
vakarais del jųsų parankamo. U» 
$10 išmokiname jus siut visokį— 
drabužius.

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

1850 Wells gatvg 
SARĄ PATEK, MOKYTOJA,

■_____ /

f--------------------------------- ’-■

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas hgaa, 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujauilm 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie- 

t taisus. Vf-
Ofisas ir Labaratorija: 1025 LMh 

St. netoli Fisk St.
VALANDOS: Nug 10—12 pietų, ir 

I 6 8 vakarais. Telephone Canal 3110.
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 

, VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai. 
!

Telephone Yanjs 50M

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

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

"elephone Humboldt 1271-
M. S AH U D M. D.
Senas Rusas Gydytojai Ir Cbirwaa*.

Specialistas Moteriškų, Vyr 
Vaikiškų, taipgi Chronilkų

OFISAS: 1579 Milwaukee Ava. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 iiryto; 
Kampas North Ave., Kambarys BM 

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

■ I'i   -   ...............................—ą

DR. W. YUSZKIEW1CI

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudamas arba silpnas aklą RMf 
galvos skaudėjimo, atsilankykite p*s mMB 

1155 Milwaukee Ave^
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakar*.

9 rvto iki 1 po pht.

Nereikalingas 
Akių— --

Varginimas
Kada atsakančiai pritaikyti akiniai
prašalina daugybę nesmagumų: su- 
bėginią raidžių į krūvą, skaudėjim< 
galvos ir kitus keblumus stiklai tirt- 
kamai prilaikyti prašalina.

Skaitytojau, -jeigu tau ncreikalin*- 
gi butų akiniai, sąžiniškas oplomeV 
tristas nepatars nešioti.

K. NURKAITIS, Oph. Dr-
1617 N. Robey Str.,

Prie Milwaukee ir North Avės. 1 
TeL tfumboldt 4613




