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Taikos šalininkų kongresas
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RUSIJAI GRĘSIA KONTR rik vienoje vietoje rusai

rengiasi sugro-
bti visa į savo nagus; ru
sai
joj; laimėjo Karpatuose; 
įvedė mirties bausmę ar
mijoje.

tebesitraukia Galici-

rpatų fronte, arti Rumani- 
jos pasienio. Oficialis Pet
rogrado pranešimas pažymi, 
kad šioje vietoje rusų-ruma- 
nų armija išvijusi vokiečius 
iš tvirtai įrengtų pozicijų ir 
suėmus apie du tūkstančiu

darbininkų —newyorkieciu. 
Likusią dalį atstovaus įvai
rios socialistų organizacijos, 
Liaudies Tarybos, taikos ly
gos, Darbininkų Tarybos 
(kituose miestuose) ir tt.

Pirmos trįs dienos bus pa
švęsta ypatingųjų pačios* 
Tarybos reikalų svarstymui 
—išrinkimui centralės val
dybos ir tt. Sekamose trijo
se* dienose busią svarstoma 
taikos klausimas, nustaty
mas Tarybos platformos, 
konskripcija, apgynimas da
rbininkų teisių laike dabar
tinės karės ir kita.

Prieš visuotinąjį Tarybų 
kongresą dar įvyks keli da
liniai kongresai — San Fra
ncisco, Newarke, Buffalo, 
Salt Lake City, St. Louise ir 
keliuose kituose miestuose?

KIENO REIKALAIS RŪ
PINASI IŠRINKTIEJI 
ŽMONIŲ ATSTOVAI?

Pėtnyčia, Liepos (July) 27, 1917.
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AREŠTAVO DU ĮTRIAMUS
ASMENIS.

Apginklus franeuzų motorinis karas-automobilius, su
grįžęs iš mūšio lįnijos.
■..................... .. .......................... — ... .................. . i .............

FRANCUZĄI SUIŠAUŽĖ
VOKIEČIŲ LINIJAS.

‘MASSES” LAIMĖJO BYLĄ.

Gavo injunction prieš New Yo
rk o pačtos viršininko sauva
liavimą-

NEW YORK, liepos

diistrikto teisėjas New Yorke, 
Learned Hand, suteikė vietinio 
satyros laikraščio Masses

orko pačios vi r-
J

rugpjūčio men.

Mat ponas pačios viršininkas 
rado tą laikraštį prasižen
gusių prieš šnipą vi mo bilių, įde-

rejo juos ir palygino lai su at-

vinio biliaus ir užreiške

BHKsKOVSKOS LAIŠKAS

1 ? e v o 1 i u c i j os laimėjimai 
užtikrinti—sako ji.

Ru-
se-

* . . * A.WX k L
27. — Rusijai gręsia 
revoliucija. Tokiu 
šiąnakt atėjo iš Rusų sosti-

Darbinin-

liepos

žiniy
Londono pranešimai sako 

kad vienuoliktoji 
m i ja,

Demokratai ir republikonai 
tylėjimu pritaria pačtos de
partamento šeimyninkavi- 

inui.

Po to tapo išduotas leidėjams 
injunction’as.* Pačios viršinin
kas, vadinas, norint-nenorint da
bar bsu priverstas išsiuntinėti

žinoma, nesilyti scka-

nt's

rybos Pild. Kom, vakar iš
leido i gyventojus sekamą 
atsisaukima: “Stoka discin-

rėš fronte palengvino gen. 
ofensivą. Tie 

Armijai snui 
priešui kritų

Y';
X

rusų ar- 
, aplaikiusi

r b u v u s i sunaikinta pate

traukiantis kareiviai, 
kėsinosi pasigrobti artileris
tu arklius, 
nepavyko, i
b ud u rhui£iį)ę 
rųšies kanuolių 

A .

kur tatai jiems 
šaudė juos. Tuo 

geriausios 
- atsiųstų

> VisuoTinos pa- ~ f 1 ~pateko į priešo rankas.nikos šalyje ir prirengia di
rvą, kurioje nuodingasai ko-

atsiekti pilniausio klestėji
mo. Jau organizuojasi prie 
atakų buržuazines spėkos, 
jau pradeda kelti galvas se
nojo režimo sakalai ir h i je
nos.”

REIKALAUJA paskelb
ti TAIKOS SĄLYGAS.

WASHINGTON, liepos 25 
—Socialistų, kongresmanas, 
cl. Meyer Londonas, nesenai 
pasiūlė atstovų butui rezo
liucijų, reikalaujančią pasi
aiškinimo iš pačtos departa
mento galvos Burlesono — 
kuo vadovaudamasi jis sma
ugia socialistinę ir šiap pa
žangiąją šios šalies spaudą. I 
-Rezobučija, K.«xg ** r-*-

ŲcVI, Včlpv <xufvlcivrbt* <*t>»t;OVU 
buto komisijai, pačtos rei
kalų komisijai, susidedan
čiai iš 21 nario.

Senatorius Borah sako, kad 
šios šalies žmonės privalo 

, žinot už ką jie kariauja.

WASHINGTON, liepos 27
Dar vienas smūgis karėsĮ()hio valstijos senatorius 

fronte, dar ilgiau besitęsia-1 vakar laikė ilgą kalbą sena- 
nti suirutė armijoje — irka-.te> Jis griežtai pareikalavo, 

pavyks kad valdžia i

ko-

Ir o; anglai
vo-

pastarieji a
vis dar neduoda raiiumo 
Riečiams.

liet atsisako paaiškinti žu ką. to teisėjo Hand’o nuosprendis

BOSTON, liepos 26. - 
su revoliucijos močiutė, 
nelė Katarina Breškov 
ja, siomis dienomis atsiuntė 
ilųa kuškų p Jei H. Dudley, 
kuriame ji trumpais ir aiš
kiais brūkšniais nupiešia da
bartini dalykų stovį Rusvo- 
se. Ji tikrina, kad revoliu
cijos laimėjimai Rusijoje e- 
są užtikrinti. “Dalykai tva
rkosi vis gerojon pusėn”— 
sako ji. Kaimiečiai laikosi 
tvirtai ir visuomet pasiryžę 
daryti visa, kas užtikrintų 
pilną išlikimą įgytų revo
liucija teisių. Kariuomenė 
taip-pat. “Tiesa, sako jiF 
tokis milžiniškas pervers
mas, kokį mes dabar pergy
vename, nėra galimas be tu
jų skerspainių. Bet tai tik 
pačios smulkmenos, mažmo
žis. /

Ypačiai Breškovską džiu
gina ta aplinkybė, kad nau
jasai perversmas suteikia 
lygios progos dalyvauti vi
suomeninio gyvenimo tvar
kyme ir moterims, v

CHICAGO, liepos 27. — Užva- 
ir federates valdžios agentai 
'cštavo du i taria mus asmenis

už spaudos laisvę. Ateityj, rei
kia tiketies, tos rūšies cenzoriai

REZIGNAVO GEN. 
POLOITSEV.PARYŽIUS, liepos 27. Ofi

cialis Paryžiaus pranešimas sa
ko, kad ties AubcrivZ Champa
gne fronte, franeuzy pulkai va
kar sulaužę vokięČų apsigyni
mo liniją- UžpuoH^u pridarę 
didelių nuostolįJ^okieČiains ir 
se Champtigifc Ul
na atkakli artiIA;ijos kdva.

Vis dcltė, už nuostolius Cha
mpagne vokWiai pasistengė at
sileisti franciKams Aisne fron
te, lies HuterLc. šioje vietoje 
vokiečiai !sulakę visą pirmąją 
franeuzų apsigjimo liniją 1850 
yardų plolyj. ui kur jie pasi
varė iki 425 ya|ų į priekį.

Londono piešimas, vbeje, 
sako, kad anghvis dar neduo
da ramumo vo 
jos fronte eina

lki šiol valdžios agentai bet-

se CbamitagifcTft

komisijos pirmininkas pra
nešė—palikt rezoliuciją ant 
stalo drauge su pačtos de
partamento viršininko, Bur- 
lesono laišku, iš kurio komi- 

i sijai pilnai paaiškejęs daly
kų stovis. Vėliau betgi pa- ciains. Bclgi- 

kakli a r tile ri-

kokių priežasčių delei areštuota 
minėti asmens. Eina gandas, 
kad policijos domų atkreipęs tu- 
tikuota Wilsbno administroci^tt 
ir 11. Rasi tatai ir yra tikrpji 
Koopo ir Tanncro areštavimo 
priežastis.

NORI DEPORTUOTI E. GOLD
MAN IR A. BERKMAN’Ą. 

NEW YORK, liepos 23. — Pa
skubusieji “konspi ra toriai”, p-lė 
Emma Goldman ir Alexander

kami. O ir patekusiems ne
malonėn laikraščiams Ims kur 
kas lengviau ginties — remian- 
lics teisėjo Hand’o nuospren
džiu. **

rao v Einmo BELGŲ KOMISIJĄ— iW/r.--------

Nepaklausė milicianto

LOUISVILLE, Ky

milicionierius vaka 
šūvį į parodininkus,

Kaltinamas delei ištikusių 
sostinėje riaušių.

PETROGRADAS, liepos 
27. — Vakar įteikė^laikimą- 
jai valdžiai savo rezignaerją -
mttltaris Petrogrado gi 
natorius, gen. Poloitsev
pasekmė kilusių nesusipra
timų su naujuoju Rusijos 
diktatorium Kerenskiu. Pa
starasis, sako, kaltinęs gen. 
Poloitsevą nesirūpinimu lai
ku užgniaužti kilusias sosti
nėje riaušes.

sykį ant visados r^j° būti svarstoma d. Lon- 
pasakytų už ką ši šalis k-a- dono rezoliucija, atsilankė 
riauja. Senatorius sako, jo- 
gei jau atėjo valanda, kur 
žmonės privalo žinoti ko
kiais išrokavimais valdžia 
tęsia dabartinę karę ir už 
ką jie turės lieti savo krau
ją Europos laukuose.

Senatoriaus Boraho kal
ba didžiai nustebino netiki' 
valdžią, Joet ir jo “amato” I 
draugus, senatorius.

vos penki komisijos nariai. 
Ir tie penki nariai nutarė at-1 
mest rezoliuciją. Kiti gi ty
lėjimu—neatsilankymu pri
tarė tam.

Į Taip jie gina darbininkų 
reikalus.

PAŠALINO JŪREIVIŲ 
TARYBĄ.

ėtinos pūs li ni
ni) ų mėtymas, 

a
nkų atakos — 
ranka rankon la ir tt.

A beina i, visu kariniu fron
tu eina atkaklijenktynės arti-

derates valdžios kalėjimo ir pa- 
liuosuoti. Jiedu maUapeliavo į 
augščiausį šalies teismą Washi
ng to ne. Kaip greit pa ta ra s is 
teiksis perkratinėti j dviejų by
lą, nežinia. Bet užtai immigra- 
cijos komisionierius Howe, sa
ko, suskubęs daryti visa, kad iš
vijus tuodu “konspiratoriu” iš 
šios šalies.

liepos 25. 
arsenalą 
paleido 

lydinčius 
Pirma

važiuojančiam automobiliui mi- 
licianlas liepęs sustoti, kuomet 
tas nepaklausęs — paleisti 
vis. Miliciantas areštuota.

GERAS UŽDARBIS.

su-

RASINĖlIAUšĖS 
CHEERY

Du žmones įšauta, daug 
sužeista testuota.

CHESTEk, liepos 27
— Vakar n^Įia ištiko di-

Pirmiausia užpuolęs Berliną 
laivininkas-amerikietis 
siąs $1,000 atlyginimo.

or-
gau-

žin, ar Kerenskiui 
išsilaikyti prie rusų valsty
bės vairo. Taip skelbia ži
nių agentūros.

Kad pašalinus galimą 
ntr-revoliucijos pavojų,
kinoji valdžia daranti visa, 
idant atsteigus tvarką ir pa
lankumą armijoje. Netu
rint kitokių priemonių su
laikymui besitraukiančios 
kariuomenės, tapo sugrąži
nta mirties bausmė armijo
je. Karės lauko teismas
susidėsiąs iš šešių asmenų— 
trijų oficierių ir trijų pap- 

, rastų kareivių. i
Daroma net daugiau. Lo

ndono Morning Post 
išspausdino atsiųstą iš Pet
rogrado pranešimą, kuriame 
sakoma, kad gen. Kornilovo 
įsakymu rusų artilerija su
naikinusi visą diviziją (apie 
18,000 vyrų) pėstininkų iš 
vienuoliktosios armijos Ga
licijoje, kuri, sako, liuosano- 
riai užleidusi priešui pozici-

DARBININKŲ IR LIAU
DIES TARYBŲ KON

GRESAS MINNEAPOLYJ.

Kongreso posėdžiai prasidės 
rugsėjo 1 d. ir tęsis še
šias dienas.

Vokiečių karės ofiso pra
nešimas sako, kad Hinden- 
burgo armijos vakar užėmė 
dar keturis Galicijos mies
tus — Buczacz, Tlumacz, 0- 
ttynią ir Delaytin’ą. Ir jų 
varymąsi į priekį dar nesu
laikytas. Rusai visur tebe
sitraukia. y

Baltiko jurų laivyno jūrei
vių taryba pašalinta; josi dėlės rasinėbšės, kurio- 
vieton bus išrinkta nauja. Ue du žmonjpo mirtinai 

--------  pašauta, dajžeista ir a- 
PETROGRADAS, liepos[pie 50 arešt

i 27. — IŠ Helsingforso, Fin-| Riaušių
landijoj, pranešama, kad sekama. vakare 3 
Baltiko jūreiviai paklausę [negrai ir vifegrė užpuo- 

| premiero Kerenskio pagrau-1 lę baltveidį mirties su- 
Tukėlė balt- 

: atmonyti

rtis esanti

NEW YORK, liepos 27.— 
Organizuojamasai New Yo- 
rko Liaudies Tar. komitetas 
galutinai paskyrė vietą ' vi
suotinam Amerikos Darbi-Į 
ninku ir Liaudies Tarybų 
Kongresui. Jisai įvyks. Mi
nneapolyj, Mina., rugsėjo 1 
d. ir tęsis visą savaitę laiko, 
t. y. iki 7 d. rugsėjo. Kon
grese busią reprezentuoja
ma viso du milionai šios ša
lies darbininkų^ Viena New 
Yorko Darbininkų (ne Lia
udies) Taryba kongrese re
prezentuosianti apie 500,000įkainavusi penkias gyvastis/Giedra; tiesiau

denimo 
tarybą, 
skelbta 
m ai.

ir pašalinę jūreivių į mušę jį. 
Neužilgio busią pa

liauji tarybos rinki-
veidžuiose
užpuolikamoj susidarė 
didelis burtveidžių ir 
užpuolė m 
miesto dalį

Tik po drargo atvy- 
mame ištikusiame mušyj su Mūšiai milhsisekė nu- 
vokiečių kariuomene žuvo 5- malšinti ri

PETROGRADAS, liepos 
27. — Pranešama, kad pir-

ki “mirties legijono” karei- 
viai-moters. Kuomet vyrai 
kareiviai apleidę pozicijas' 
ir traukęsi'nuo vokiečių, jų 
vieton stojo moters ir atmu- 
šę vokiečių atakų, kuri joms

apgyventą

Chicag< elinkėję.

LE NINAS AREŠTUOTAS. 
Prašo, kad jo bylą nagrinė- 

i tų Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Taryba.
PETROGRADAS, liepos 

27. — žinomasai “bolševikų” 
vadas, N. Leninas, areštuo
ja. Po ilgo j ieškojimo jis 
tapo surastas Ozerki mies
telyje, Finlandi joje. Kartu 
su j uo areštuota ir vienas jo 
^palydovas. Jų laukianti mi
rties bausmė.

Leninas prašąs, kad jo 
bylą nagrinėtų Darbininkų 
ir Kareivių Atstovų Taryba.

ANGLAI PASKANDINO
■ DU VOKIEČIŲ LAIVU.
i Kiti du pateko į anglų 

rankas,.
< AMSTERDAM, liepos 27 
— Čia gauta žinių, kad ang
lų kariški laivai — subma- 
rinų naikintojai — šiomis 
dienomis paskandinę du Vo- 
.kietijos pirklybiniu laivu ne
toli Frisian salų, Šiaurinėje 
juroje. Kiti du laivai pate
kę į anglų rankas.

NEW YORK, liepos 27. —
Pirmas amęrikietis-orlaivinin-

orlaiviu, gaus atlyginimo visą 
tūkstantį dolerių — “laisvės bo
lidais-” Tai užreiškimas tūlo S. 
Saxe’so. Savo pasiūlymą jis 
pasiuntęs Aero Club orlaiviu in
kų mokyklai. Jisai, be to, ra
gina įsteigti tani tikrą fondą, iš 
kurio butų teigiama atlyginimas 
kiekvienam orlaivininkui, bom
bardavusiam vokiečių sostinę 
Berliną.

DUONOS KORČIUKES 
ŠVEICARIJOJE?

Naujasai patvarkyanis busiąs 
įvestas nuo rugsėjo 1 d. š. m.

BERNE, Šveicarija, liepos 27. 
—Ateina žinių, kad nuo rugsėjo 
men. 1 d. Šveicarijos valdžia įve- 

v. duonos korčiukes, 
naujuoju patvarkymuk

kiekvienas gyventojas gausiąs 
nedaugiau kaip po vieną svarą 
duonos kas dieną.

Karė marina badu netk ka
riaujančių, bet taipjau ir neu
tralių valstybių žmones. »

MICHIGANO SOCIALIS
TŲ KOVA Už SAVO LAI

KRAŠČIO TEISES.
Pasiuntė savo įgaliotinių 

Washingtonan.
WASHINGTON, liepos 

26. — Michigan valstijos so
cialistai nusitarė netylėti į 
pačtos departamento sau
valiavimus — atimant Det
roito lokalo leidžiamam lai
kraščiui, “Michigan Socia
list/’ antros klesos siuntinė
jimo teisę. Valstijos orga
nizacija įgaliojo specialę ko
misiją, kuri nuvykus Wash
ingtonan užprotestuotų 
prieš pačtos departamento 
elgimąsi. Komisija jau Wa
shingtone. Vąkar ji parei
kalavo pačtos departamento 
— kada jis teiksis sugrąžin
ti laikraščiui antros klesos 
siuntinėjimo teisės ir kodėl 
pačtos departamentas taip 

elgiasi?
Laikraščiui buvo atimta 

minėtoji teisė delei birželio 
tilpusių “išda- 
ipsnių — dau- 
pausdintų

vikišku” st
giausia perspausdintų iš 
New York Call’o ir Milwau-

LONDONAS, liepos 27.— 
Vokiečių submarines |>as~ 
kardino dar viena Suv. VaL

tonų Įtalpos, Augustus Wel- 
t’ą. Aiškesniu žinių stoka.

/



Sh Didelėmis Dovanomis

Saukiamiems į kariuomenę
PIRMAS NAKTINIS

Užreiškimai

Pradžia 6 vai. vak

DIDELIS PIKNIKAS
Parengtas per

IDR. W. YUSZKIEWICZ

namas

turima, 
r jeigu

pildyti žmona. X.
Jeigu kas neturi vedhųc 

liudijimo, tai turi pristatyti

svetaines
kelis

pasili-

depozitorių 
apsvarstymui 
paimti 
kliant,

White City Grove,
BATANIA, ILL., Priešais Leafy Grove.

amžiaus, 
turi būti 
m y nu

Forma 141. 
vartoti brolis 
nesnius savo

TURĖKITE 
PINIGU

vaiko 
am- 

Formas 
išpildyti du 

rėmimui.
Šitų formų turi 

kurie padavė pirmą

) panedelyj, 
minėtą Nau- 

Susirink iman pribuvo 
50 žmonių, daugiausia tie,

liks zmo
turint na

> reik a- 
ir gau-

Šit ą formą turi 
padavė užreiŠ- 

Pa rėmimui 
galvos, turi 

142a ir 142b.
Šitą formą turi

Chicagos ir apielinkių vyrai 
del formų išpildymo gali kreip 
ties į Amer. Liet Darbininkų 
Tarybos įsteigtąją pageibos ko
misiją šaukiamiems į kariuo-

gi išneša 
mortgage,

nes
rylų
ganizavilnas depozitorių
rint jų visų antrašų butų keb

įas puses. Visų 
ant tokių išlygų 
nes atiduodiamas

Dr. A. Mont- 
va-

nepasiliktų p. Olszews 
tūkstančių do 

kaip kad at

Prieš Po
atsilankymo pamatymo

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

Gvarantuota Dentistika
Apžiūrėjimas Dykai

DR. PIERCE
59-ios ir State Gatvių 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro; 
nedeldieniais: nuo 10 iki 12,

Komisijos ofisai randasi 
kančiose vietose:

KENSINGTONE
LANDE
Michigan Ave., Room 6 ir 7, va 
karajg nuo 7 vai.

BRIDGEPORTE
gis, 3323 S. Halsted st:, vak. nuo 
6 vai.

2) KL Jurgelionis, 3133 Eme
rald avė., vakarais nuo 6 vai.

NORTH SIDE
vidas, 315 N. Ashland avė 
karais nuo 6 vai.

Dienomis galima tais pačiais 
reikalais kreipties į Immigrants 
Protective League, 1140 C? S. 
Michigan avė., 3 floor.

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

' Amer. Liet. Darb. Taryba.

rinėjimų jokios naudos neatneš
tų. Komiteto raportas, kuris 
buvo išrinktas ištyrimui dalykų, 
ir kuris savo pareigas atliko be 

viešai, 
Kiek- 

kuris nori 
padavė i 
žinias,

kad laukti kelis melus 
veikti, turi tas silpnas
Už kelių metų daugumas depo 
zitorių išvažinės į visas padali 
jas. Depozitoriai nežino antra
šų visų depozitorių, o kada nėra 
jokios organizacijos dabar, tai

LOCAL LOAN
COMPANY

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

Telephone Drover 2116.

(claim).
Šitą formą In
as priparody- 

kad jis yra kunigu. Prie

Užreiškimus (claims) reikia 
paduoti bėgyje 7 dienų nuo pa
šaukimo.

Forma No. 110. — Šitą formą 
turi vartoti ateiviai, kurie netiu

OIszeKvskio banko depozitorių 
susirinkimas įvy 
July 23, kaip buv 
j ienose, 
apie 
kurie skaitė pranešimą Naujie
nose, nes kilo pakvietimo budo 
nebuvo.

SŪlMfitae. B 
namus tuojauss~. jeigu butų ga
lima juos gauti už pigesnę pre
kę. Jeigu gi negalima gauti už 
pigesnę prekę, tai tegul viskas 
eina is licitacijos, tada lai jeigu ' depozitorių 
ir žmonėms neteks, bent, ir OI 
szewskiui irgi niekas neatsiliks

Skoliname pagal įstaty-: 
mišką mokestį'- 

$25 .  871// į mėnesį
50 .......  1.75 į mėnesį
75 ...  2.62^2 j mėnesį

100 .......  3.50 į mėnesį
Po valstijos priežiūra 

3^2% i mėnesį
Skoliname ant rakandų, 
Pianų, Sankrovos įren-: 
girnų ir kitų užtikri

nimų. • .

ir vie-
Formą 136a 
ar tėvai su- 

parėmimui, o

savo pareigas a 
užmokesties yra

. | Naujienose, apskelbtas. 
Į vienas depozitori u s 
I sužinoti ar komitetas 
teisingas ar klaidingas

Į turi progą pats dalykus išlydi 
ir lygiai viešai nurodyti, kame 

Į komitetas apsilenkė su teisybe. 
I Ir tik tokiame atsitikime, kada 
pasirodytų, jog komitetas nesu-

I teikė teisingų informacijų, butų 
reikalas rinkti kitą komitetą, ir 
a d voką t u s sa m dy t i 
komitetas sąž i n i šk a i 
dermę atliko, tai toks įžeidimas 
komiteto per šešką vertas yra 
papeikimo.

P. Gervetauskio patarimas, 
r tada 
puses:

randus nuo paimtų namų, 
to sau turės procentą nuo 
pinigų. O potam irgi ga

lės parduoti propertes gal but 
geresne kaina negu Trustee 
parduodamas iš licitacijos, ir to
kiu budu vis mažiau žudys ne
gu tie, kurie lauks nežinant ko.

Depozitoriai, kurie nusprendė 
susiorganizuoti, jau sudėjo ke
lias dešimts tūkstančių vertės 
certifikalų i rankas savo orga
nizatoriaus, ir trumpame laike 
užbaigs savo darbą.

Padengimui raudos 
susirinkusieji sumetė po 
centus, ir komiteto iždas 
ko tuščias.

Šita
mas yra paskutinis ii 
mano savo pareigas j 
dęs ir užbaigęs.

Komiteto Raštininkas

Tie, kurie turi įstatymais duo
tų priežasčių pasiliuosavimui 
nuo kariuomenės, turi žinoti, 
Mokias 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:

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

depozitorių susirinki 
komitetą 
linai išpil

RengiaVyrų ir Moterų Apšvietos Dr-stė Cicero

Nedėlioj, Liepos=JuIy29,’17

Forma 135. — šitą formą turi 
vartoti žmogus, kurs padavė 
pirmą užreiškimą vietoj našles 
motinos. 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 tėvų 
sūnūs, jeigu jis juos abu 
ną iš jų užlaiko, 
turi išpildyti tėvas 
naus affidavito 
formą 136b kitos šeimynos gal

Didelis Išpardavimas
Siuomi 

tyviy visuomenę 
sy nepaprastai t 
kuriame bus išpardavinejama už la' 
bai nupigintas 
rai, ? *
rodžiai 
si n i ai

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 sūnūs, kurs ją už
laiko. Parėmimui sūnaus affi
davito jo motina turi išpildyti 
affidavitą No 133a, ir vienas šei
mynos galva turi išpildyti affi
davitą No 133b.

pamatuotų nuomonių, prisidėjo 
dar trečia, išreikšta p. šeškaus, 
šeškus davė įnešimą, kad atmes
ti Komiteto raportą, o išrinkti 
nauji komitetą, kuris pasamdy
tų advokatą, kuris visus daly
kus ištirtų, ir tada šauktų d 
zitorius, ir duotų jiems pad 
dijimus, kas reikia daryli,, 
nuomone nerado nei vieno de 
pozitoriaus, kuris ją paremtų 

samdyti advokatus pasida- 
didelį iškaščiai. Be to, or- 

netu-
da daroma. Kita gi sriovė nu
sprendė laukti poros metų.

Taip dalykams virtus, tie ku
rie' nusprendė Jaukti porą metų, 
apleido svetainę, o tie, kurie no
ri imti namus luojaus pasiliko, 
kad susitart ir susiorganizuot. 
Jų išrokavimas yra tas, kad 
bėgyje laiko, kurį priešingos 
nuomonės depozitoriai lauks, jie 
gaus

privertus Trustee išparduoti vi
są turtą per licitaciją. Kad prie 
to jį priversti reikia surinkti ne
mažiau kaip ketvirtą dalį visų 

kurie pasirašytų 
ant tokio pareikalavimo. Alli- 

' kimas tokio didelio darbo ncat- 
seitų be didelių išgąsčių. O kas 
tuos iškaščius dės? Ir koki 
nauda bus depozi toriam s iš lici
tacijos? — žodžiu,, p. Gerve
tauskio patarimas neturi jokios 
praktiškos vertės.

uz jį pinigus 
rasti pirkėjį, kiis 
tiek, kiek nam: 
Tas pats yra iru 
Tananevičiaus hkinis 
kaštavo arti $0.000.00, 
pardavė per licitaciją 
$27.950.00, arbaS ketvirtą dalį 
jo tikros vertėsTas pats gali 
ir su Olszdwsk namais atsi
tikt, ir žmones leikalo vyliasi 
visus savo pinięjkada nors at
gauk * <

Išklausius Ktįeto raporto, 
ir raštininko davadijimus, 
susirinkimas pijo svarstyti 
klausimą, ar lai;pakol Trus
tee išparduos vhrtą ir žino-1 
nėms 
liks, ;

PIRK SAU visas Plumbavojimui reik
menis tiesiai už “wholesale” kainu 
Mes parduosime visiems.

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

Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.

kietijos pavaldiniai kadir turin
tis pirmas pilietiškas popieras, 
kunigai, klerkai ir įvairus val
dininkai.

Forma No 111. — šitą formą 
turi vartoti by koks žmogus, 
kurs paduoda užreiškimą vietoj 
Saukiamojo į kariuomenę, pri
valančio išpildyti formą No 1 K).

Forma No 121. — šitą formą 
turi vartoti tie, kurie yra vedę, 
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.

J Affidavltai. >

$290.000,00, viso $380.000-00. 
Nejudinamas gi turtas vertas 
tiktai $343.000.00, tokiu budu 
nedateklius išneša pilnai $37.- 
000.00 Padengimui tų $37.000 

•rankose Trustee yra sudėtos 
notos vertes $10.000.00, kurias 
iškolektavus, dar butų nedatek
lius $27.000.00
gi tų $27.000 00 yra neišpardiuo- 
tos knygos, kurias p. Olszews- 
kis yra išleidęs. Knygos yra ap- 
vertiutos $97.000, bet pardavi
me jos neatneš daugiau kaip 
$10,000.00? nes daugumos tų 
knygų nieks neperka, ir jos gu
li nuo laiko išleidinąo nepaju
dintos. Tokiu budu iš visų 
skolų truktų dar arti $17.000. 
O jeigu dar reikės apmokėti al
gas Trustee ir kitas išlaidas, ko
kios pasidarys išpardavinėjime 
viso turto, tai tas nedateklius 
dar labiau pasididins.

žodžiu sakant, nėra mažiau
sios vilties, kad depozitoriai ka
da nors sayo iiinigais galėtų pil
nai gauti, ir į^jgu Trustee par
davinės lą turtą iš licitacijos, 
tai gal Kilt žmonėms neteks 
daugiau kaip 20 arba 30 centų 
už dolerį. O čia dar yra daug 
žmonių, kurie bijosi, kad imant 
namus 
kiui koks simt 
lerių ar dmgi;
skaita padmda prie išmokėjimo 
pirmos dalhs skelbia. Ant po- 
pieros jis btvo vertas $124.000 
laike bankos udarymo, bet ver
čiant turtą į jaugus ne tik tie 
$140.000 nihc? zAionėms

Brighton Park Grove, 
36th St ir Kedzie Ave.

Nedelioj, Liepos-July 29, 1917
LEAFY GROVE, A. Blinstrupo Sename Darže. 

Pradžia 10 vai. iš ryto. Inžanga 25c porai.
Kviečiame lietuvius ir lietuvaites kuoskaitbngiausiai atsi

lankyt į šitą Pikniką, nes tai bus vienas iš smagiausių piknikų 
šią vasarą, kur po lapuotais medžiais pakvėpuosi t lyrų oru, ir 
išvažiavę iš miesto karščių atrasi! kiekvienas sau pasilinksmi
nimo; kas neatsilankys—gailėsis.

P. S. Taipgi prašome, kad visi, kurie turi paėmę Serijas arba 
dovanų likietus—sugrąžintumėt ant Pikniko, arba Komitetui.— 
J. ChaTiauskas, 4354 So. Wood St., arba J. Antanaitis, 3415 Wal
lace st. Kviečia visus Komitetas.

Brighton Park, Ill.

Sub., Liepos=July 28, 1917

Šitas Piknikas rengiamas tikslu užganėdinti visus atsilankiusius. 
White City Daržas yra naujas ir puikiai įtaisytas. Kiekvienas jame 
bus pilnai užganėdintas šiuo pikniku. Piknikas prasidės 9 vai. ryto. 
Muzika J. Balako. Inžanga, kurie neturės serijų — 25c porai. Komitet.

P. Visbaro patarimas, kac 
laukti, arba imti propertes to 
kioms sumažintoms kainoms 

Ja kokios atsako vertei nuosavybių
- turi dvi silp
> pirma Trustee 
“ negali pristoti, 
" vienam burini propertes suma- 
" žintomis kainomis, kad jie visus 
" savo pinigus
■ skriaustų visus kitus depozito-
■ Irius, kuriems nebūtų iš ko nei 
1 cento išmokėti. Tas butų pasi- 

1 pelnimas kitų žmonių skriauda.
Jeigu Trustee taip pasielgtų, jis 
nebūtų vertas žmonių užsitikėji- 
mo. Chicago Title and Trust 
Co. per gerą turi vardą, kad ga- 

) Įima butų tikėtis, jog taip pasi- 
Į elgtų. Jie greičiau išparduos vi
są turtą iš licitacijos ir išmokės 
visiems lygų procentą, taip kad 
nuostolis butų visų lygus. Jei
gu prie tokio lygaus padalinimo 
išrinktų pinigų žmonėms ir ma
žai klius, ir kiekvienas žudys di
desnę pusę savo pinigų, už tai 
Trustee negalės but apkaltintas, 
nes jis išpildys savo pareigas 
sąžiniškai, ir sutinkamai su val
džios įstatymais- Išrokavimas 
gi kad p. OlszeNVskiui irgi nieks 
neatliks, mažos yra vertės d'epo- 
zitoriams, kurie savo pinigus 
žudys.

Apsireiškus taip skirtingoms 
nuomonėms, depozitoriai pasi
dalino į dvi srioves. Viena tų 
sriovių nusprendė pasirinkti bi
le kokį sau patinkamą namą, 
sulyg išlygų paduotų Trust 
Agreement, taip kad nebūtų ki-

Toks yra padėjimas, atmetus 
visus pagražinimų! ir fikcijas. 
Visai kitas dalyka/yra apvertin 
Ii turtą, o kitas ja lyk a s gauti 

ta mat reikia 
užmokėtų 

yra vertas, 
knygomis, 

namas 
o ji 

už

ROSE
Aušroj”, 10900 So

Raportas, kuris jau buvo savo 
laiku Naujienose pilnai paskelb
tas, tapo perskaitytas 
susirinkimui pareikalavus, Ko
miteto raštininkas, J. J. Hert- 
manavičius, suteikė padavadiji- 
mus paliečiančius apvertinimą 
nejudinamųjų nuosavybių, ir ki
to turto, koks yra pavestas del 
Trustee. į

Iš Hertmanavičiaus pado vadi
nimų pasirodė, jog tūlos nuosa
vybės yra apvertintos daug 
augščiau negu jos kaštavo p. 01- 
szQwskiui, o kitos yra Trust 

i Agreemente paduotos suma
žintomis kainomis. Aplamai 
imant, visas nejudinamasai 
turtas, randantis rankose Trus
tee kaštavo p. Olszewskiui 
$361.229.16, o jis yra apvertin- 
tas Trust Agreemente ant sumos 
$378.450.000, arba virš $17.000 

j brangiau negu kaštavo- Tie 
yirš $17.000.00 yra uždėti tik 
ant 8 nuosavybių, nes 3 nuosa- 

ės yra padtiotos žemiau kaš- 
sekančiai: /Mildos Teatras Į 
apvertintas $13.126.27 pi- 

Lithuanian Teatras — 
53 pigiau. Furniture 
r G a ra ge ’ — $1.400.00 pi- Į 
Ant tų 3 nuosavybių kai

nos yra numuštos iš viso apie 
$18.000,.00. O kada visos nuosa
vybės yra pabrangintos $17-000, 
tai išėmus tuos 3 namus, ant 
kitų 8 nuosavybių kainos yra j 
pakeltos viso $35.000.

Kadangi visas nejudinamasai 
turtas kaštavo tik $361.229.16, 
o Trust Agreemente 3 nuosavy
bės yra paverlintos $18.000 ma
žiau kaip jos kainavo, tai jeigu 
kitos nuosavybės nebūtų pa
brangintos, tai vertė viso neju
dinamojo turto, sulyg kašto iš
neštų tiktai $343,000.00. Skolos 

$90.000.00 pirmas 
o depozitoriams,

Šitą formą turi 
našlaičio 

kaip 16 metų 
kurį jis užlaiko 
r 139b turi 

ynų galvos pa
Forma 140 

vartoti tie 
užreiškimą vietoj tėvo turinčio! 
vaiką jaunesnį kaip 16 metų!

Formos 140a ir 140b 
išpildytos dviejų šei- 

galvų parėmimui.
— Šitą formą turi 
kurs užlaiko jau- 
brokus 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. — 
vartoti tie, kurie 
k imą vieto j brolio, 
du vyrai, šeimynų 
išpildyti formas

Forma 143. — 
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, 

I 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 affidavitus ant blan
kų No 119, 130, 130a ir 130b.

i Visos formos turi būti tinka- 
I mai išpildytos ir notaro paliu-

Susirinkimas buvo sušauktas 
išdavimui kojiy^Įj)

laikytame July 1, ir 
sumanymo, kad 

Olszewskio turtą, nelau- 
pakol Trustee jį išpar-

^Iffidavitus reikia paduoti bė
gyje 10 dienų po to, kaip bus 
paduotas užreiškiinas 
t Forma 113. — i 
ri paduoti kimi g 
mui 
iito 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. r 
1917 m. Parėmimui kleriko 
affidavito du šeimynos galvos 
turi išpildyti formas No 115a ir 
115b.

Forma 118. — Šitą formą turi I 
vartoti Vokietijos pavaldiniai.

Forma 119. — šitą 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. — Šitą formą turi I 
vartoti vyras, kurs turi pačią ir 
del tos priežasties nori pasiliuo- 
suoti. Parėmimui vyro affida
vito jo pati turi išpildyti formą 
No 130a, ir vieną affidavitą, for
ma 130b, turi išpildyti šeimynos 
galva, kurs juos pažįsta.

Forma 131. — Šitą formą turi 
vartoti žmona, jeigu ji o ne jos 
vyras padavė pirmutinį užreiš
kimą. Parėmimui jos affidavi
to dviejų šeimynų galvos turi iš
pildyti affidavitus 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 1^2a ir 132b, ir ket-

IAETUVISKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudamas arba aiipniui akli, 
galvos skaudėjimo, atsilankykite paa mu« ,

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

U*U> 9 rvto iki 1 po pUL

l^gų paduotų THgreemente.
Stambiausi dtoriai, kaip 

pp. Meškauskisįius, Sliniu- 
kas, Gaigalas irkurie daly
kus yra ištjuodugniai, 
sprendė, jog’ g(bus jeigu 
namus paimsiąs tokiame 
atsitikime ranįurios in-| 
plauks už nanį 
nėms už procen 

l mą savo rank d 
i lo jį statyti į lą
nant procentą, įbus laukt 
pakol atsiras pijkuris ap
mokės tokią kaįk 
yra vertas, ir t: nuostolis 
depozitoriams lg mažes
nis, kuris iš raijdengs ir 
depozitoriai gaj pinigus 
pilnai.

Priešingi tai ei buvo 
I mažesni depoziįkaip p. | 
I Gervetauskis ir
Geivetauskis 
kad palaukti 2 
tada Trustee neJipnems 
pinigų sulyg Tiement,

I tada susiojtganfcmis ir į kas už kelių metų norės tuo da- 
priversti, kad ji tą lik- jlyku užsiimti? Antra: už kelių

Forma 137. — šitą formą tu
ri išpildyti seni ar netvirti tėvai, 
ar tėvas, jeigu jie padavė pirmą 
užreiškimą vietoj sūnaus. Tė- 

< hm pux viiilllllU (IU 
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 affidavitus No. 138a ir 138b, 
ir tėvai dar turi išpildyti affida
vitą No 138e.

Forma 139 
vartoti t< 
jaunesnio 
žiaus 

i 139a 
v • semi

užkviečiu gerbiamąją lie- 
! atsilankyti į mu« 
didelį išpardavimą,

i kainas visokie tavo- 
kafp tai: žiedai, daimantai, Jaik- 

laketai ir visokį kiloki auk- 
hei sidabriniai daiktai.

Taipgi egzemi- 
nuojam akis 

Kas turit silpnas akis ar trumpą re- 
ijfjm A®?,
Aš duosiu jums rodą ir pririnksiu 
akinius. Už savo darbą gvarantuo- 
ju arba sugrąžinu pinigus

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

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

" 1 ; x * — ----------------------- —■—i.iiiihi uawbJb

Inžanga 25c porai
Kviečiame lietuvius ir lietuvaites atsilankyti į musu Didelį 

Naktinį Pikniką, kuriame visi kartu pasilinksminsime, pasimaty
sime su draugais^ir draugėmis. Muzika pirmos klesos gros Jctuviš- 
kus ir amerikoniškus šokius pagal susirinkusiu noro. Komitetas.
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AKRON, OHK>

Vėsus Kaip Nuo Ežero Pučiantis Lengvas Vėjelis
fZ"J,

$10.00 $12.50 $15.00 $16.50 $18.00
OXFORDAI

Dabai

SIU

Iš ALASKOS

BACH BROSsuor

Prašyk groserninko

MUSKEGON, MICH

DATRIJOTIZMAS
l z* 11 Iyh«4

NCAID, ILL

APTIEKAenen
si o

PADĖKOJIMAS

Viena saugiausiųjų
earing House) deposit*

paimtas į ligo

pirmininke k) susirinkimo, per 
state kaipo pirmą kalbėtoją bu 
vusį senatorių, vietinį W. F. Pot

nuosck 
liną sy 
šiai žei

OELWEIN, IOWA

i a m i 
Pun is, / 
šia, F. Misiūnas. A. Mo

Mtiskegono lietuviai labai, la
bai susirūpino dėlei priverstino 
ėmimo 
žinojau

Prakalbos. Darbai

J. Bud
Mališauskas

Parduoda visos grosernės

Šiaudin. Skrybėlės
Panamos

PANAMOS 

$2.35, $2.85, $3.85

Tai delko jys turite dėvėti Hart Schaffnerio ir Marx
Jie yra vėsus ir parankus

jo teismas bus ( Chicago j 
stovių knygynui po 5 dolerius.

V. Ur L. M. L. D. vardu,
B. žilvičiute, Rast

žodžiu sakant, šitas socialistų 
piknikas pavyko labai® gerai. 
Nes žmonių buvo apie. 500. Iš
parduota taipgi nemažai sociali
st iškų knygų.

negu laikytis 
j arObuti i,y palaiky-

Tai tik pradži 
ma šio 
dar neigėjo progos žinoti apie 
tvėrimą

115-ta Gatvė ir Michigan Ave.
Nanas Hart Schaffnerio ir Marx Puikių Aprėdalų

Florshein Čeverykai Stetson Skrybėlės

per visą dieną. Mat pastaruoju 
laiku labai daug žmonių važiuo
ja “laimės j ieškoti.“

Rafael Vargas.

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co.

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg, Co.

OTTO KUBIN 
prez. Aliai 

[Brewing C«

Jus turite pasinaudoti 
šiomis specialio pratušti- 
ninio išpardavimo kaino
mis už šiaudines skrybė
les ir panamas.
SPECIALIAI ŠIAUDI

NĖS SKRYBĖLES

.. $1.35 $1.85

TKI8INGIAU8IA IK GBBIAU8LA 
LIKTU VHKA

iraiso universiteto Lie- 
M ok s 1 ei vi ų Li t era 111 ros 

savo susirinkime lie- 
1917, nutarė 

šiuo išreiškia 
įčiu Drui St. Biežiui 

vaistininkui p. F. Juozapavičių 
paaukojimą mol

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

nes kompanija skobų negauna, o 
streikieriai laikos vienybėj. Apie 
streiką pranešiu Naujienų skai
tytojams daugiau.

P. Mackevičius.

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

BURKEBARBERSCHOOL 
612 W. Madison SU Chicago, lUk

tuvių 
Draugija 
pos 20, 
reikšti, tr 

dabar yra pastatytos po $2.500 | nuoširdų 
kaucijos. Teis 
liepos. Rodos 
perkeltas į Grand Rapids, Mich

pirkti Šią porą oxfordy. 

Šilta vasara užsitęs ir 

augšti čeverykai netaip 

parankąs kaip oxfordai. 
Stailes ir skaros paran
kios kiekvienam po

Dixie Audimus šią Vasarą
Jie yra stailiški
Dixie užlaiko savo išveizdą dėlto, kad jie yra padaryti 

lengvų, visų vilnonių audimų.
Dixie audimai pritaikyti.
Dixie audimai pasilieka stailiški.
Dixie audimai yra čia kiekvienam mieroje; jie yra tik

ras papuošimas del vasaros — pasirūpinkite sau dabar.
DIXIE AUDIMAI

Tat patariu lietuviams šiuo 
tarpu nevažiuoti į Oehveiną dar
bo j ieškoti. Unijistas.

r»e*i>tva •• ikiiiaula atydių 
■eifartat, ar t)« r««eptoi LUlarea ar 
A»*rlh»t iaktarj. Tai riaaatia* Ma

to vilta apt lata BaaUaa far MaaMaftw- 
aettv vaUtijo/. *alit raat ka
bio* tik pasaulyj yra vartojama*. Ga
lit ratkalaot par laUkaa, a ai prtoif* 
•ta par *axprea«.

K. Sidlauskia 
Apfiefcorin* k ■*▼!*!■>*• 

SOUTH BOSTON, MASS.

priimti į savo vietas ir kompa
nija buvo priversta reikalavimą 
išpildyti. Tuomet kompanija 
griebėsi kitokių priemonių. Ji 
nutarė uždaryt kai kuriuos dirb
tuvių skyrius, ir štai liepos 20 
dieną š. m. uždarė: mašinų sky
rių, katilų taisymo skyrių, kal
vių ir vagonų taisymo skyrius, 
Likusius dirbtuvių skyrius pa
liko dirbti.

Tai]>, gal butų geriau žudyties 
del kapitalistų reikalų?

j Man rodos, kad kiekvienas 
I darbininkas turi kariauti del 
savo reikalų ir guldyti už savo 
reikalus galvas.

Taipgi kviečiu visus lietuvius 
ir lietuvaites prisirašyti prie 
LSS.,246 kuopos, o ne būti be- 
party vinis ir kapitalistų rams
čiais./

tuviams yra sunku pasiliuosuoti 
nes iš jų nei vienas neturi prie 
žasčių del pasiliuosavimo 
kas kaltas? Ar ne mes i 
kalti. Mes kl 
kuri mus per

žiaurių valdžios pasielgimų i 
areštų. Praeitą liepos 16 dieni 
tapo areštuotas d g, P. DuBois 
jaunas soči

Akrono socialistai smarkiai 
veikia, — šiuo tarpu kalbu apie 
anglus. Štai seredoje, liepos 18 
dieną, jie surengė ir vėl prakal
bas. Suėjimas buvo rengtas to-

švedai. Taipjau randasi ir pc 
k i lietuviai. Kai dabar 
darbininkai laikosi

tai visi 
vienybėj, 
i vadina 

mus vokiečių suokalbininkais, 
bet dėlto niekas jų nenusi 
Samdytojai siūle daYbimn 
“bonusų“ mokėti. Giri 
varias kils augščiau nuo

Roselando Geriausias ir Didžiausias Aprėdalų 
ir Čeverykų Namas

vakaro.
1:10 vai 
pribuvo keturi
svetur. Pirmiausia kalbėjo 3 
amerikonai. Ketvirtas kalbėto
jas d g. P. Pekoraitis, kuris čia 
lankėsi darydamas XI Rajono

tiška pikniką Michigan Lake 
parke. Piknikas prasidėjo 10 

r tęsėsi iki 6 valandai 
Togra mas prasickįjo 
po pietų. Kalbėtojų 

Kalbėtojai iš

Alaskos vario kasėjų streikas.
Birželio 9, Jumbo ir Bonanza 

maineriai pareikalavo padidinti 
jiems mokestį nuo $3.75 iki 
$4.50 maineriams, ir nuo $3.25 
iki $4.00 mokeriams per dieną. 
Jie davė kompanijai 6 dienas 
laiko reikalavimams išpildyti. 
Kompani ja visa tai neišpildė, to
dėl apie 200 darbininkų iš Jum
bo ir Bonanza kasyklų liepos 15 
apleido darbą, nulipo nuo kalno 
ir apsigyveno kempėj, apie 3 my
lias atstumo nuo kasyklų, tarpe 
Kennecott ir Mc Carthy. Darbi
ninkai didžiumoj neorganizuoti;

kompanijos. Darbininkai rei
kalauja: pripažinimo unijos; su
trumpinimo darbo ligi 8 valan
dų dienoj; pakėlimo mokesties 
12 centų per valandą daugiau,

verstas eit į karę ir užmušinėti, 
jeigu nenorėtų būti sušaudytas!”

Ęo kalbų buvo renkame* au
kos teismuose kankinamiems 
draugams. Surinkta, rodos, 
$50.00 su viršum.

Ant galo, buvo dalinamos 
blankos parašams po peticiją 
valdžiai su reikalavimu, kad ne
būtų laužoma S. V. konstituci
ja, suteikianti žmonėms žodžio

of Railroad Workers unija. 
Buvo surengta didele darbininkų 
demonstracija ir griežiančiam 
benui vedant gatvėmis maršavo 
tūkstančiai žmonių.

Nesnaudė ir kompanija. No
rėdama sutrukdyti organizaci
jos veikimą ir vėl nugniaužti 
uniją, ji tuojau pašalino iš dar-

LSS. 246 ip. susirnkimas at 
sibus nedėlioj, rugpjūčio 5 d.- 
Lenku Soc. salėj, 112 Beidlei

tai teisy
bės ten nėra nė kiškučio. Jokių 
vokiečių suokalbininkų čia ne
buvo ir nėra, visi užsilaiko ra
miai. Visi vietiniai saliunai li-

lik stracija įvarė neina 
žai baiĮ Visi vaikščioja nu 
siminę jmkia, kada reikės 
eiti kai

Draugas” sako, socialistai tan
as išgamos, tėvynės išdavėjai, 
i rd i, nestoja i kare — žudosi

pasargos žodis
I0WA STATE

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis— 

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

Jackson Sts.
SIOUX CITY, LA.

Čia socialistai smarkiai vei
kia: laiko prakalbas kas vaka
ras po atviru dangum, pačiam

urbi ninku unija su sau
i mitingą ir nutarė iš 
<an — visuose dirbtu 

skvriuose. Dabar prasidės

MAUDYMOSI SIUTAI.
Maudynės visos prisigrū
dę. Jąs turite but prisi
rengę geru vilnoniu siu
tu. Puikus maudymuisi 
siutai greitai parsiduoda

$1.00 iki $5.00
Va i k a m s m a u dy m u i si 
lai nuo

50c iki $2
PUOŠNUS MARŠKINIAI 
Mes ką tik apturėjome 
naują papildymą puošnią 
marškinią, kurią petre- 
nos kiekvienam pritaiky
tos, vesąs vasariniai ma
rškiniai šiltai vasarai, ge 
ros vertes, po

$1 ir $1.50

ir pirmesnių j i — ant Howard ir 
Cherry gatvių, tikslu surinkti 
aukų, pagalbai kenčiantiems 
draugams, laisvoje Amerikoje....

maršrutą, lietuvių k 
I ko naudingo pasakė
kritikavo valdžią ir 
sus stoti į socialistų 
kariavus už darbininku reika 
Jus, nes tik socialistų partija ru 
pinasi drabininkų reikalais 
Dg. Pekoraitis karštai kvietė vi
sus lietuvius rašytis prie socia
listų ir kovoti už darbininkų 
klesos gerovę.

1900
W. KASPAR 

prezidentas
OTTO KASPAB 

vice-prezidentas
WILLIAM GETTING 

prez. Getting. Bros
CHARLES KP.UPKA 

▼ice-prezidentas
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

jis liko :
nežinia 1

PraeilĮclioj nusinuodijo 
Abromicįdbama, kad jinai 
buvusi i$i 
jo karbo

Kiek 1

Oelwein — nedidelis miestelis, 
turįs apie septynis tuksiančius 
gyventojų. Didžiausios dirbtu
vės tai Chicago Great Western 
gelžkelio kompanijos, kuriose 
taiso garvežius, vagonus, ir at
liekami kitoki geležinkeliui rei
kalingi darbai. Mokestis darbi
ninkams betgi labai menkos, 
menkiausios tur-but visoj Ame
rikoj. O gyveninio reikmens, 
maisto produktai, nesvietiškai 
pabrangę — taip kaip ir visur.

Da r b i n inkai, n e b ega lodami 
išsilaikyti gaunamomis mažo
mis algomis, subruzdo organi
zuotis unijom Organizavimos 
bruzdėjimas prasidėjo pereitų 
metų lapkričio mėnesyje. Bet 
susiorganizuoti nepavyko. Pa
galba šnopuojančių darbininkų 
ir pašalinimu iš darbo veiklesnių 
žmonių kompanijai pasisekė or
ganizaciją užgniaužti.

Bet šiais metais jau visai kas 
kita. Darbininkai suprato, kad

Nepersenai čia buvo susitvė
rusi LSS. 177 kuopa, bet pagy- 
vavusi visai trumputį laiką veik

> ir mirė, nes gyvenimo ir 
surėdymo apystovos priver- 
eik visus iš gabesniųjų ir va

dovaujančių draugų apleisti šį 
miestelį, o traukti kur norint ki
tur. Ir taip, likusieji (apie po
rą narių), suprantama, nebega
lėjo palaikyti kuopos ir ji turė
jo mirti.

Bet triūsas pirmutiniųjų 
draugų nebuvo “sėkla, nukritu
si ant akmens“, nes sykį pradė
tasis jų darbas skleidime idėjos, 
nenudžiūvo, bet prigijo minty
se daugelio jauniausių ir sveikai 
protaujančių St. Charles lietu
vių — darbininkų.

Amerikos Lietuvių Gyvenimas
■■ Musų korespondentų pranešimai

Pas i dabartiniu laiku dar I
ha i prįo eiti geriau; dirba 
me niliika.

kuopos ir todėl dar 
). Kaip patyriau, tai 

kuopą tu?s dar daug naujų na
rių sekantam e susirinkime.

' • ■»
Pagidiif kurie pradeda, bet 

daug pįgiiinesni yra tie, kurie 
tolyn varo ir tobu-

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CH1CAGOJE.

MLuęloje ir tikroje Bankoje. .28 metus teisingai vedamoje Bandoje, 
Fo priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Banką (Cli ’ '

ir taupymo padėjimą.

KASPAR STATE BANK
BLUE ISLAND AVE., kampaa 19 gatves.
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys 
H. E. OTTE 

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

Ice Co. vice-prez. T. Wilce Co 
JOZEF S1KYTA 

kasierius.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBJkMA LIETUVIŠKAI

la inkui pažymėto tik
ti jdi darbininkas žmo- 
kokius norint siekius 

šiame gyvenime 
i ir yra — socializme, 

^to ir St. Charles liet li

ninę. Dabar jis gailisi padaręs 
tokį darbą. Gydytojai sako, kad 
puo Kcuiina a 7 U, roiL.ot 
dėti sidabrinę

kelsianti ant kiekvieno 3 cent, 
po 25 centus dienoje daugiau. 
Pavyzdžiui, jeigu varias kils nuo 
15c. iki 18, tai ir darbininkams 
mokesčius pakels 25c. ant die
nos, ir taip toliau, keliai varias 
kils, ir mokestis busiąs kelia
mas. Darbininkai ant to nepri
stojo. Liepos 4 klausimas buvo 
paleistas ant balsų. Daugumas 
atsisakė visai balsuoti. Balsavo 
157. Kompanija gavo vien lik t
du halsu. Nieko nepešė, naba
gai.

Streikicrių upas geras. Po 
kiek laiko, aš manau, iškovo
si m $4.00 ir $ 1.50 dienai ir kom
panijos butą. Žinoma, iriokes- 
l i s a t r o d o n e m a ž a s, 
b et 'p r ag y v e n i m a s čia la
bai brangiai a Išeina, būtent, apie 
$3 dienai kai nedirbi. Jeigu 
reikia traukiniu pavažiuot, lai 
reik mokėti 12% centų už vie
ną mylią.

Kas del žinių paduotų iš New 
Yorko, ir kurios 
los Naujienų m

ne m s nes 
žmonėms 
priklauso nuo jų drąsos.

Antras kalbėjo šiai apielinkei 
jau gerai žinomas socialistas 
kalbėtojas ir veikėjas, drg. Cbas. 
Baker, iš Hamilton, kuris yra 
apkaltintas už “anti-draft“ kal
bas, ir dabar laukia teismo Cleve 
landė, paleistas užsistačius 
$3,000 kauciją ir pabėgęs nuo 
advokatų čia kalbėti.

Šis kalbėtojas ypač ši kurta 
puikiai ir jausmingai kalbėjo. 
Jo kalba laiks nuo laiko sukel
davo (’idžiausį entuziazmą 
aplodismentus ir net riksmus.

majam.
Charles Baker sakė, kad “so

cializmas lai yra didžiausis tai
kos judėjimas ant Dievo žalios 
žemės (God’s green earth)“. 
Kalbėtojas sakė, kad jis skelbia 
“tą pačią doktriną, už kurią 
Kristus kentėjo ir žuvo: “taika 
ant žemės žmonėms geros va
lios.“ Jis sakė, kad kariaujan
čios ša lįs laužo pamatinius krik
ščionybės principus. “Juk Kris
tus neskelbė amerikoniško bro
liškumo, bet pasaulės brolybę!“ 
“Jeigu Kristus ateitų ant žemės 
— sako Baker — jis butų ap
šauktas, kaipir socialistai kad 
vra, si a keriu ir išdaviku. Butu 
priverstas registruotis arba į ka
lėjimą pasodintai, ir butų pri

kuriu mistravo biržėlio 5 d 
•Rakjiuv| vienas lietuvis. 
Nors jif nosi, kittl jam ne
reikėjo drublis, nes jam

Kalbėtojas sakė., kad pirmiaus 
jis pats agitavęs už demokratų 
partiją ir prez. Wilsoną, o tai 
dėlto, kad tada rodėsi, kad vie
na partija — demokratai stoją 
už taiką, o antra — republiko- 
nai už karę, — jis norėjęs tai
kos. “Bet pasirodė — sako 
Potting — kad tos abi partijos 
nugarmėjo į maršo glėbį! o sa- 
yo principams ištikima pasiliko 
yien tik socialistų partija.“ Juk 
dar nepersenai — tęsė jis — 
prez. išleido puikią proklamaci
ją, kad didžiausiu patriotizmu 
'Amerikai yra tai, kad išlaikius 
neutralitetą! Bet jie permainė 
savo mintis tuoj, kaip tik gavo 
vietas, kurių jie norėjo. Ir jie 
maino savo pažvalgas kas 30 
minučių, taip kad aš turiu skai
tyti jų laikrašlius kiekvieną iš
tisą dieną, kad sužinoti, kame 
jie randasi... Aš gi taip neno
riu, aš noriu stovėt su pirmuoju 
.Wilsonu — saugot neutralitetą 
ir taiką.“

ToHaus Potting sakė, kad 
“ jeigu Wilsonas pareikalavo ka-

galime gerai suprasti, ka 
pitalislai turi gerą ramstį i 
rikalų. Mes taipgi žinom 
socialistai vieni visada stoja uz 
darbininkus ir priešinasi karei: 
reingia demonstracijas prieš ka-

own word), tai aš tikrai galiu 
gareįį^ihYh'" taikos priešais jo 
žolli?* Be to. jis sakėj k«« 

ekur nepatarė žmo- 
eg is t r uoli. Jie sakė 
kad jų pasiryžimas

Nors darbai 
eina pastebėtin 
berinūs“ kompanijos veik visos 
padidino savo dirbtuves kokiu 
trečdaliu ant šių metų, tai vie
nok toli gražu nesuihia visų 
žmonių, prašančių darbo. Už-

lė padalyti sau 
Jovė gerklę. Ir 
bu^o savo kain

dy t, energingi kareiviai, J baryj vięh ir dvejetą nak-

re L.bb, kuopa iš visai .Jųjų, 
niekuomet nepriklausiusių prie 
Sąjungos narių, skaitliujė 14. 
Visi, nu
kurie geriaiis velija kovot prieš tų

amas daiktas, jis 
• tyli jo. Tuosyk 
5tas ir išgabentas

AK1NG CO

SCHULZES 
BUTTERNUT 

< BREAD
SCHULZES 
CAKE 
SCHULZES 

RYE BREAD
SCHlttZ
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Veikimas 
“po savo firma

nepakųnl 
žarijos 
žmones 
ganizacijas 
kos lietuviai turi si

“ Masses ’ ’ 
laimėjo bylą

Bran
Jau praslini
XI rajono 
rusių, t. y 
ko n f ei

Ke visuo- 
įOnferen- 
v Fondo

nei šioje s;
•dalyvaus

Ji nesikiš

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

Postai Mo-

grumojunų.
:as dieną di- 

vien tik L, S. Są j lin
ui go iki

finui Liiluvii| Dienndlit Amerikoje * 
faUžia NA UJIENŲ BENDRO VE inc 
*• Kasdien, tssklriant nedeldiepius

tarnau
iš jų pa 

pagrindus, <

Al rajono, 
te draugai 
jus į kuopi 
XI rajono, 
kreipia 
ehigan valstijoj 
viena L 
sėkmių

Kas ji yra ir ko ji nori?
Amerikos Lietuvių Darbinin

kų Taryba, kurios organizavimo 
pradžią padare chicagiečiai, ne
turi tikslo užimti vieta bent ku
rios gyvuojančios organizacijos

lėtų sujungtomis jiego- 
MIS PASEKl^NGIAU VEIKTI 
TOKIUOSE D/jLYKUOSE, KU
RIE RUPI VI

NAUJIENOS
Uttaamam Daily News

Taipgi ir socializmas 
negu įsikūnijus prak-

Birželio 24 d. Suv. Valsti
jų apskričio teismas New 

nuosprendi, 
mėnesini

pamfor- 
valsti jose 

kas paskelb- 
programo “prin- 
ją “pastovia poli- 

Tiesio

visas pašali
ma se Rusi - 
šiol skaito- 

sutrauke 
parode pašau- 

sugebia įsisteigti 
tobulesnę valdžių,

Lietu 
Pats 

gi Tarybos organizavimas tar
nauja darbininkų vienijimo rei
kalui.

Kaikurie klaidingi 
inuoti draugai Rytų 
įsivaizdino, kųd t 
ta A. L. D. 
cipuose”, d; 
tikos part i j 
bu, kad tokių nuomonių galėjo 
atsirasti

telnom razstojanii” ir dū
mot apie savo “palšumą.”

Pasišventimas minių labui 
ir apeliavimas į minias tuo 
budu, kaip matome, kuoge- 
riausia gali susitaikyt su iš
didžiu atsinešimu link jų ir 
net su neužsitikėjimu jomis.

Stambų šitokio atsinešimo 
link minių pavyzdį mes turė
jome dabartinės karės pra
džioje. Kada buvo šaukia- 

Imas Brooklynan visuotinas 
seimas, tai L.S.S. Pild. K-as 
ir kone visi tie sąjungiečiai, 
kurie šiandie atvirai stoja, 
kaipo uolus “bolševizmo” pa
sekėjai, griežčiausiu budu 
priešinosi socialistų dalyva
vimui seime. Jau buvo su
važiavę daugelis delegatų į 
seimų, o ištisa diena reikėjo 
praleist karščiausiuose gin
čuose, iki jie ant galo nusilei-

1 do. (Įsivaizdinkite, koks šian 
■ Į die butų lietuvių socialistų I 

padėjimas, jeigu jie tuomet 
butų priėmę “bolševikų” 
nuomonę ir nėję į seimų!) 
Kodel-gi jie nenorėjo daly- 
vaut seime? Todėl, kad bi
jojo but mažumoje tarpe 
“bespalvės minios” atstovų. 
Ir kad šita baimė, o ne kas | 
kita, diktavo jiems jų pozi
cijų, tai parodo tas faktas, 
kad jie greitai ne tiktai už
miršo savo priešinimusi sei
mui, o h ėmė labai džiaug- 
ties, patekę į jį, kuomet pa-

I matė, jogei tenai socialistai 
turi didelę didžiumų.

Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija 

neatsako.

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted St, Chicago

MUSŲ KASDIENINIAI 
REIKALAI.

Iš tos pačios baimės parei
na šiandie ir mūsiškių “bol
ševikų” opozicija Am. Liet. 
Darbininkų Tarybai. Pasak 
jų, kaip, girdi, mes galį veik
ti išvien su “bespalvėmis” 
draugijomis ? Jos priverstų 
mus iššižadėt savo revoliuci
nių principų!

Prie pavojingos “bespal
vės minios”, beje, dabar ta
po pridėta da ir “oportunis
tai” iš pačių socialistų tarpo. 
Šitų “priešų” mūsiškiai radi
kalai bijosi šiandie gal dar 
labiau, negu “bespalvės mi
nios”. Savo baimę jie ir iš
reiškia kiekviename straips
nyje, kuriame jie kritikuo
ja Darbininkų Tarybų. Anot 
vieno tų kritikų, Darbininkų 
Taryba tai esųs stačiai “ka
pas internacionalistams”

ncio i 
išnešė 

kuriuo paliuosavo 
socialistų žurnalų “The Ma 
sses” nuo sulaikymo pačte.

To žurnalo rugpjūčio nu

alyj, nei 
rinkimų 
į aniali- 

irba industrinius darbiu in- 
nedavinės pašalpų 

nei pomirtinių; ncuž- 
leidimu, paskaitų 

r panašiais darbais.
D. T NORI NE ATSTO

JU TAS ARKA KITAS GYVUO
JANČIAS ORGANIZACIJAS, O

Gyvenimas nuolatos; kelia to- 
ų reikalų, kuriems aprūpinti 

<a vienos kiups organi- 
jiegų. Tata^/priverčia 
jungti į dailų savo or- 

lie Anicri- 
erę dauge

lyje miestų draug/ų ^ą jungas. 
Ta pati priežastis išai 
Linus seimus, įvadas 
cijas, Lietuvos^ Šdpif 
įsikūrimą ir kit\š palšius da 
lyktis. " '

Dabartiniu laiku kaį 
pasekmėmis, ir Rusi j 
ja įnešė nepaprasto 
musų visuomenį gyvcįią. 
sirado daug klausimjkur 
interesuojasi plačiau 
nių minios; gimė ir g 
reikalų, kurie skatinibie vei 
kimo visuomenes en<į‘ą.

Tokiu momentu gili 
kos Lietuvių Darbini!

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

mes manome 
žmonijos 

socializmo id 
taip, kaip 
šaulyje nieko nėra 
Krikščionybės idėja, 
dvidešimtame šimtmetyje po sa
vo užgimimui randa milionus 
pasekėjų, nebuvo tobula ir skal
dės į daug sektų nuo pat atsi
radimo, 
pirmiau 
tiškan žmonijos gyvenimai! siu 
šiskaldė į daug frakcijų, kurios 

aštrių kovų tarp savęs.
(Seka ant 6 pusi.).

voti negalima 
Reikia stoti *

! darbininkų būvį
musu
šiandie
spėkos kapitalistų, t
klerikalų prieš 
ją, bet nereikli
tie ponai padarė del darbininkų 
klesos? Jie įtraukė visų pasau
lį į kruvinų tragedijų, įvedė pri
verstinų kareiviavimų, kad tu
rėjus užtektinai maisto kanuo- 
lėnhs-

Bet mes neturim nusigąsti k 
pitalistų valdžios 
Musų spėkos auga 
din ir didin 
ga į trumpų laikų ii 
pusketvirto tūkstančio 
kitos tautos? Mes galim greitu 
laiku sulaukti narių socialistų 
partijoj 10 milionų tik šitoj ša-

Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Tarybos pro- 
gramo projektas jau iš- 
sapusdi n tas. Draugai, 
kurie norite jį gauti, 
prisiųskite savo adre
sus. Paraginkite drau
gijas, kurioms priklau
sote, kad dėtųsi prie A. 
L. D. T. Veikimo daug; 
reikia skubinties orga- 
nizuoties. Visais Tary
bos reikalais kreipkitės 
į jos sekretorių, drg. Ą. 
Lai j (1840 So. Halsted 
st) ,Chicago, HL , .

rko pačto viršininkas Tho
mas C. Patten už tai, kad 
jame įdėta keletas straips
nių ir paveikslų, kurie buk 
esą priešingi “šnipavimo bi- 
liui ” “The Masses” leidė
jai kreipėsi į teismą, ir da
bar jie gavo “injunction” 
prieš sauvalį pačto viršinin
ko pasielgimą.
^“The Masses” galės but 
siuntinėjamas pačtu.

Tai yra didelė laisvos spa
udos pergalė. Valdžios sa
vavaliavimui užduota skau
dus smūgis. Socialistų laik
raščiai, prie kurių-prikibo 
vyriausybė, dabar galės len
gviau apsiginti, pasiremda
mi tuo teismo nuospren
džiu.

vienon 
tiems visuomenes sluogsniams, 
kurių reikalai yra vieitcųik ijjr

i a vii .14. spėka- ♦
"Taigi Taryba ir yra tveriama 

tam tikslui. Taipgi yra mato
ma, kad tasai judėjimas yra di
delis ir visuotinas. Tik susior
ganizavus darbininkams visų 
tautų Suvienytose Valstijose, jie 
taps galinga spėka ir iškovos sau 
tiesų spręsti apie savo likimų. 
Ir tik susivienijus tai tarybai su 
atstovais kitų tautų^ bei valstijų

kų Tarybos steigimų.
Praktiški Tarybos uždaviniai 

gali but taip skaitlingi, kaip mu
sų darbininkiškos visuomenes 
reikalai. Jų visų ir išskaityti 
negalima. Svarbiausi jų šioje 
valandoje ir artimiausioje atei
tyje, tai — kova su militarizinu, 
darymas įtekmės į Lietu-vos šel
pimo darbų ir rėfiiimas 
vos darbininkų judėjimo

Six months .................
United States, outside < 
by mail:

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

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

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje—
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 mėty .............................. 83.001
Trims mėnesiams ........... $1.75

Kanadoje, metams . .' ........... $7.00
Visur kitur užsieniuose ........... $800
Pinigus reikia siųsti Pačto Money. 
Orderiu, kartu su užsakymu.-

Kilus dabartiniam 
krizini, darbininku 
pasidarė taip opu 
met pirmiau. T 
ne tik apie kapitalistų 
likimų, bet jis išriš taipgi ir dar
bininkų likimų. Taigi darbi
ninkų klesa turi stoti kovon ir 
spręsti apie savo ateitį, čia 
neužtenka jiems apsišauki) sa
ve revoliucionieriais ir pasakyti 
kelčių “karštų spyčių 
rcikaI i ngas ak tualis 
susioi 
masės yra bespėkės.

Bei kaip susiorganizuoti, kad 
pa sek m i n ga i kovoj us ?

Paskutiniu laiku 
lįs ^nustebo, kuomet 
jos darbininkų, iki 
ma bespėkė ir tamsi 
savo pančius 
liui, kad j 
geresnę ir 
negu kitos taip vadinamos “kuU 
turingos” tautos. Iš jų mes ga*

pažangioji jų dalis 
labiaus, negu kuomet 

jaučia reikalingumų veikti 
omis, bet šiandie 

si ten kinių veikimu 
<alų” firma, 

“lietuvystė”, 
rūpėti jų kle
sa vo veikimui 

energijos iš 
vra darbiniu-

pie 500,000 darbininkų. Tai- jiems pakenkti daugiau, ne. 
gi ateityje visa ta organiza- gu šimtti atvirų priešų. Pa

gramas ir išrinkta nuolatini; 
įsis Komitetas. Kolkas 

gi Taryba turi dar tik laikinų ko

lime imti sau pavyzdį, o ne mo
kyti juos. Jie atliko tai patyHaL 
Jie aiškiai suprato, kad bergž
džias kalbėjimas ne tik eikvo
ja jų energijų, bet sustiprina jų 
priešų. Vienų skaisčių diępų, 
tartum perkūnas, nutrenkė nuo 
sosto carų ir jo visus pakalikus.

Ar neverčia u mums butų pri
sižiūrėjus jų darbų? Ar nege
riau butų susipažinus su jų 
įsteigtąją valdžia, kuri nustebi
no pasaulį savo gabumu pasta
tyti iširusiųjų Rusiją ant kojų 
laike kelių mėnesių ir uždavė 
skaudų smūgį savo išlaukiniam’ 
priešui? Kas valdo dabartinę 
Rusiją ?

Jeigu kas nors mano, kad Ru
sija valdo Kereuskis, Lvovas ir, 
ko., tas apsirinka. Rusiją val
do Darbininkų ir Kareivių Ta
ryba — visi ministerial yra tik 
žaislai jų rankose ir pildo Tary
bos norus. Jeigu kuris 
nisterių mėgina daryt ką 
“po svoemu”, jis tuoj pasijui! 
ta be “džiabo.” Darbai dabar
tinės Rusijos valdžios yra tik ap
sireiškimas Darbininkų ir Karei
vių Tarybos norų.
butų pasekti juos, 
mokinus?
' Taigi šiomis dienomis atsira
do norai suorganizuoti Ameri
kos darbininkus. Atsirado no
rai sutverti Tarybą^ kuri galės 
būti ne kas kitas, kaip duplika- 
tas Rusijos Kareivių ir Darbi
ninkų Tarybos. Žmonės, kurie 
darbuojasi tame dalyke turėtų 
but i gerbiami visų darbininkų 
o ne niekinami ir išjuokiami. 
Jokia frakcija ir jokis “izmas” 
negali atlikti to darbo, kuris pa
liečia gerbūvį visų. Atskiros 
frakcijos yra ne lik silpnutės ko
vojimui šiame pasauliniame 
krizyje, bet jos neturi tiesos 
“kalti” įstatymus visiems žmo-

Lik vienybėje gali būti 
Tik susiorganizavus 

‘kariuomenėn” visiems

Juk tuose “principuo 
pav., vienas sekamas 
Gausia taika — b< 

aneksijų ir kontribucijų” etc 
Argi organizacija, norinti pa
tapti “pastovia politikos parti
ja”, galėtų rašyt į savo princu 
pus dalyką, kuris gal įvyks už 
kęlcto mėnesių?

A. L. D. T. “principai” — tarp
tautinė darbininkų vienybė, kuo- 
greičiausia taika, ir Lietuvos lai
svė ir demokratybė — 
ja ne tam, kad sutverus 
stovios 
tiktai tam, kad nurodžius, ko
kio krypsnio organizacijos no
rima suvienyti Taryboje. Į A. 
L. D. T. kviečiama tiktai tos or
ganizacijos, kurios pritaria mi
nėtiems “principams”, nes tik
tai jos, musų supratimu, gali 
veikti nuoseklioje darbininkiš
koje dvasioje.

A. L. D» T. skaitysis pilnai su
organizuota tuomet, kai susi
tvers žymesniame lietuvių kolo
nijų skaičiuje vietinės Tarybos, 
ir kuomet jų atstovai padarys 
suvažiavimą, Tame suvažiavi
me bus galutinai išdirbta pro-

— politines partijos, unijos, 
sušelpiamosios draugijos, 
švielos draugijos, ar ko kita.

A. L. D. T. nestatys savo 1 
didatų į valdininkų arba legi 
torių vielas 
kitur, ir n 
kampanijose 
nius 
kų reikalus; 
nei ligoje, 
siims kny 
rengimu i

A. I

Lietuvių Darbininkų Ta 
ryba, suprantama, pasis 
tengs užmegsti su ja arti 
miausius ryšius.

rėš stadiją 
Amerikos lietuvių darbininkus 
Skaitlinga 
dabar 
nors, 
bendromis jie 
jie jau nepa 
po “tautos 
Dauginus, negu 
jiems dabar ima 
sos reikalai, ir jie 
traukia daugiausia 
los žinios, kad jie 
kai — pasaulio darbininkų 
mijos dalis.

stebėtina todėl, kad visi 
blankistiškoms pažvalgoms 
pritariantis socialistai yra 
labai netolerantiški linkui 
kitaip manančių draugų ir 
dideli disciplinos mylėtojai. 
Kas yra bent kiek apsipaži
nęs su Rusijos “bolševikų” 
(Lenino frakcijos) darbais, 
tas žino, jog ši frakcija nuo
latos stengdavosi įvesti par
tijoje “geležinę discipliną” 
ir nuolatos keldavo joje di
džiausius kivirčus del ma
žiausių nuomonių skirtumų. 
Ir ta frakcija (arba bent 
kraštutinysis jos sparnas, 
Lenino vadovaujamas) šian
die varosi už tai, kad visa 
valdžia Rusijoje tuojaus 
pereitų į vienų socialistų ra
nkas.

Pas lietuvius socialistus 
Amerikoje, užviešpatavus 
“bolševizmo” dvasiai L.S.S. 
organe ir centre, irgi prasi
dėjo atkakliausia kova su so
cialistais, nepritariančiais 
kraštutinėms nuomonėms, ir 
prasidėjo “disciplinos” vyki- 
nimas vietoje ir ne vietoje.

Tie žmonės, kurie laukia 
pergalės savo idėjai ne iš vi
suomenės jiegų plėtojimosi, 
o iš tvirtai suorganizuoto re
voliucionierių būrio drąsos 
ir pasišventimo, supranta
ma, turi savotiškai žiūrėti 
ir į minias.

Jie darbuojasi minių labui, 
todėl jie įsitikinę, kad minios 
juos parems, kada jie paro
dys tikro pasiryžimo užka
riaut valdžia, o juo labiaus 
tada, kada jiė staigiu smu-^ 
giu išplėš tą valdžią iš vieš
pataujančiųjų klesų rankų. 
Jiems svarbu yra minių pri
tarimas ir aktyve pagelba 
ir jie nuolatos į jas kreipiasi, 
bet kreipiasi ne tuo tikslu, 
kad pasidalinus su jomis da
rbu, o tuo, kad pripratinus 
jas klausyt savęs. Stengties 
fgy^ų jie^ds 
viešpataujančiąsias klesas, 
jiems yra perilgas darbas. Ir 
tos minios yra tokios “pal
šos,” tokios “bespalvės”! 
Veikiant su jomis kartu, dar 
gali žmogus užsikrėst jų 
“oportunizmu” ir prarast 
savo revoliucinę “čystatą.” 
Minia tur ateit, kada ją pa
šauks revoliucionieriai; ji. 
turi daryt tą, ką jie padik
tuos jai, —• bet šiaip, tai jos

(Tąsa iš vak. num.).
Trečias dalykas, kuris ra

gina sąjungiečius (dalį jų) 
agituot už veikimą “po savo 
firma,”‘ yra jų nepasitikėji
mas “bespalvėmis minio- , 
mis .” Jie mano, kad, atsi
dūrę miniose, jie sutiksią jei
gu jau ne peanvkanta-.xwi^ . 
savo principus, tai bent ne- 
pajiegimą suprasti juos. Ir 
jie todėl bijosi į tas minias 
eiti. Jie reikalauja, kad mi
nios ateitų pas juos, nes jie 
tikisi, kad ateis pas juos tik 
tie, kurie bus išanksto palin
kę klausyti jų.

Keistu budu šita baimė 
prieš minias apsireiškia kaip 
tik pas radikaliausius socia
listų elementus. Nors jie 
statosi dideliais revoliucio
nieriais ir drąsiausiais kovo
tojais už minių reikalus, 
bet kartu jie nesitiki, kad tos 
minios juos supras ir priims 
už savo vadovus. Dar keis
čiau, kad pačių socialistų ta
rpe yra žmonių, kurie ypa
tingu pamėgimu kalba apie 
“minių veikimą” (mass-ac
tion), kaipo vienintelį tikro 
revoliucinio judėjimo kelią.

Šitas regimas prieštaravi
mas jų pažvalgose išsiaiški
na labai lengvai. Radikalai 
socialistų eilėse yra tie, ku- 

į rie vertina savo jiegas per- 
augštai arba savo priešų jie
gas pėržemai. Jiems išro
do, kad kone kiekvienoje Į 

valandoje galima padaryt 
revoliuciją, — jeigu tik re
voliucionieriai turėtų pakan
kamai drąsos ir energijos. 
Garsusis Francijos revoliuci b 
onierius Blanqui, kuris šitos 
pažvalgos nuosekliausiai lai
kėsi, sutvėrė net visą teori

ją apie tai, kaip energingų 
revoliucionierių būrys galįs 
vienu drąsiu smugiu nuver-l 
sti valdžią ir paimt ją į savo 
rankas.

Aišku, kad revoliucionie
riai, kurie, nežiūrint savo ne
didelio skaičiaus, svajoja a- 
pie revoliucijos padarymą, 
privalo but ne vien labai 
smarkus, o ir gerai susitarę 
tarp savęs. Vienas neištiki
mas žmogus jų tarpe gali

šiandie dalykai stovi kitaip 
Rcvoliucionizavimo procesas 
kuris prasidėjo visame pasauly- 

im į paskutinę ka- 
galingai palietė ii

, bet jiem 
darbas

u ūžavimas kovon

ųs draugai ir drauges. 
trįvS mėnesiai nuo 

prisikėlimo iš nuini- 
nuo konferencijos. Į 

pribirusieji d degalai 
gi tavo už atgaivinimą 

Vertę to darbo nia- 
o šiandie pasižiurė- 

s, priklausančias prie 
matosi kad jos neat- 

donios j veikimą M i- 7 c.
Da iki šiol nė 

[opa nesvarstė apie pa- 
esnj veikimą socializmo 

Veiklesni draugai iš- 
kada paskelbė Jungti- 

va 1 d žia p r i ve rs t i ną 
, tūli draugai ap- 
ino valstiją, išva

žiuodami į kitas valstijas. Jie 
manė, kad ten nereikės stoti į 
kariuomenę. Šiaip ar taip sar 
Irurcillli hoi mxix. valdžios Jiasiką 

ir nėra, reikalo, 
įtviron kox^on už 

nes, ant galo 
us laimėta. Nors ir 
kovoja gana didelės 

liniukų ir 
socialistų parti- 
nusiminti. Ka

bininku pasaulio ir bendromis 
jiegomis gales kariauti prieš sa
vo bendrą prįešą — kapitalą — 
arba vadinkite jį jus kaip sau 
norite.

Nors socializmo idėja yra ge
ra, bet mes neįstengsime įkal
ti ją visiems žmonėms. Mes ne
galime priversti visus žmones 
aiJja. daugumą jų manyti taip, 
kaip mes manome — toki jau 

prigimtis. Pati 
a nėra tobula 

ir kitos idėjos. Pa
niekų nėra tobulo.

kuri net
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tą, kurie tarnauja vien Tarybos 
suorganizavimui.

Chicagiečiai, žinoma, nemano 
“diktuot” kitų kolonijų drau
gams darbininkams. Bet jie yra 
giliai įsitikinę, jogei A. L. D. T. 
butų labai naudinga įstaiga lie
tuvių darbo žmones. Ir jie pa
skyrė Komitetą, kad per jį pa
kvietus darbininkų organizaci
jas, pritariančias Tarybos idė
jai, užreikšti apie savo prisidėji
mą, idant jos visos paskui galė
tų sutvarkyt tą Tarybą 
kaip joms geriau paliks.

A. L. D. T. Laikinasis 
A. La lis,

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Taryba kaip tik ir yra tinka
mas įrankis šitai lietuvių darbi
ninkų sąmonei reikšties. Jie or
ganizuojasi Darbininkų Tary
boje, kaipo klesa, kad savo dar
bininkiškus reikalus pastačius į 
pirmą vietą musų visuomenės 
x i' .— ““—" Ja°“ Į“

Tokia idėja vadovavosi Cliica- 
gos lietuviai darbininkai, kada 
jie birželio 29 dieną masiniame 
susirinkime vienbalsiai išsireiš
kė už Amerikos Lietuvių Darbi
niu

Ji yra logiška tąsaprgam 
zacijų vienijimo pasii 
rios nurodyta augsčia 
ji įneša naują elemerjj

A. L. D. T. keliu tiktai 
plačia ir ir plenin giqvienyti 
gyvuojančias organ 
gu tatai pavyksta 
riant atskirose kolo 
gijų sąjungas; ji ik 

į pastovesnį pamatą 
suonienian! darbuiu laika 

i nuo laiko, be nuodys prisi
rengimo, šaukiami 
bet ji duoda tam 1 
mui ir aiškų darbuką tu
rinį. :

Amerikos įietux|rbinin
kai iki šiol steigė|ncs or
ganizacijas, arba <|tesnius 

! suvažiavimus, tąjį 
I jie yra lietuviai.

i lai buvo tas ccmei 
■ Idavo daiktai! dra 
, Į sąj angose, seimuc 
-Įtvertose įstaigose
- naturalis daiktas,
- visuomenei truko * k lesi
- Į nio pasiskirstymuių dar 

bininkų minioms 
monės.

(taip save tituluoja musų 
“bolševikai”)! Tarpe priekai Pildom 
štų, daromų Tarybai, yra 
žinoma, ir pasakų apie josJmitelQ ir tik programo projek 
“patriotingumą” arba pana
šius dalykus. Bet juk nie
kas negali dėti ant jų rimtos 
vertės, žinant, kad šitos pa
sakos kilo kaip tik iš tos da
lies sąjungiečių, kuri pirma 
per keletą metų visoms ke
turioms spyrėsi prieš įstoji
mą į Socialist Party; jie sa
vo “internacionalizmu” ge
riau jau nesigirtų.

Tikra minėtos opozicijos 
priežastis yra musų radika
lų baimė susidėt su kuo- 
nors, kas nėra jų kontrolė- 
j e. Jie bijosi ir todėl jie tiek 
daug šūkauja apie pavojų 
“savo firmai.”

Liaudies' Taryba, kurios ! 
suorganizavimui rengiama ‘ ( 
konferencijos visuose dides
niuose Suv. Valstijų mies
tuose, laikys pirmą suvažia
vimą rugsėjo 1 d. Suvažia
vimui vieta tapo paskirta 
Minneapolis’e, kurio mayo- 
ru yra socialistas, drg. Van 
Lear.

Liaudies Tarybos suvažia
vimas tęsis šešias dienas. 
Jame bus svrastoma, kaip 

\ pasekmingiau kovoti už tai- 
/ ką, ginti konstitucines pilie- 
< čių teises, atsaukt konskrip- 

cijos įstatymą ir apsaugot 
darbininkų reikalus.

Tikimasi, kad iki suvažia
vimo Liaudies Taryba turės 
ne mažiau kaip 2,000,000 na
rių, prisidėjusiose prie jos 
organizacijose.

Liaudies Taryba susideda 
iš socialistų kuopų, taikos 
draugijų, anti-militaristinlų 
lygų, “single-tax’eriu,” far- 
merių unijų ir panašių orga- 

’ nizacijų. Paskutiniu laiku 
^"vįe Taryboje ima tverties 
Skyrius, atstovaująs grynai 
darbininkiškas organizaci
jas. Jisai organizuojasi, 
kaipo Darbininkų Taryba. 
Pradžią šitam darbui pada
rė New Yorkas, kuriame įs
tojo į Darbininkų Tarybą a-

pasaulio
padėjimas

kaip niekuo-
križis spręs

ir tautu veda
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veninio t;
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tarpe, 
tverta

yvenimo šalto 
ai, daugybe kančių, 
? skardžiai iškelta, 
bedugnių kurčių...

tį vaiko gyvenimų, kas nors ki
tas pasisavins tų tiesų, kas nors

jrba su-
Darbi- 
žodžio 

iriatas, jis

;, — jis klausia ko- 
kodel” pripildo jo

Juozt Rainis

moterų tiesas dabartiniais lai
kais, jog mes „užmirštame apie 
vyrų tiesas 
dasi tiesos 
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varstoto Oxfordai
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Visi Canvas jr 

Palm Beach Ox

fordai po $1.60;

kuriomis dukteriai reikės kovo
ti. Kadangi tėvas nepaiso apie 

jos d ra u-l 
ji patenka 
miestuose 

tūkstančiai 
nuo 14( 

Tai pasi- j 
ų neįsigi- 

jyveniman,

savo pastan- 
li vienam 

vie nos 
vienų

Gyvulių augintojas yra labai 
atsargus su kokia veisle jis po*

rasidės pirmas šių 
pirkimas.

už tikrą (I
Newark 'jĮ
—kaina jM 
paderi- dM 
neiš-

šs, kurie daro 
us, yra žmonės 
imo. Žinoma,
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24 Sankrovos Chicagoje

Žinau, Kad šioj jurej 
Vien sielvartų skausm; 
Vien blaško banga tave

Mipnuciai, 
nei gyveni
nę atviron 

žūva žiauriose 
i draugijos at- 

Tikis apverktinas jų 
uįimezgė dar jiems 
kias, kuomet kilo

nimo keliu; kas n ol's kitas su
darkys ir užnuodys vaiko protų 
ir vietoje būti pageidaujamu 
draugijos nariu, jis taps jos pa
razitu.

vaikas ar mergaite 
pas jį vystosi 

is. Pirmas žodis, kų 
a, yra “kodėl.” Jam

gabumus, užlaikyt jos kūnų ir 
dvasių sveikais, kad ji galėtų 
pasiekti augščiausio laipsnio, 
kaip moteris ir motina.

nantiems “socialistams.” Ach 
tokiam laimingam nežinojimui 
sprendžiamos spėkos 
matinės 
gyvenimo

gamina savotiškus vais- 
‘sergančių jų.” Daug yra 

įpie išnaudojimus ir
Nekalbėdamas apie

gyvenimo įrankius. Darbinin
kas lieka tavoru iki šitas mieris 
bus atsiektas ir nesuvaldomas 
konfliktas tęsis tarp išnaudotojų 
ir išnaudojamųjų.

Aš neabejoju, jog tiktai kele
tas skaitytojų žingeidauja, kodėl 
aš šioje valandoje proletariškos

klausyti. Anglijos ir Francijos 
kapitalistai kariauja už palaiky
mų dabartinio stovio, kuris su
teikia jiems pozicijų del surinki
mo milžiniškos dalies darbinin
ko produkto. Ir agresyviškoji

Dabar, kad sugrįžus prie mu
sų originališkos temos, darbinin- 

nustoja bu- 
arba gyven- 

dies: jo 
sąmone 
alginės 

, darhi- 
interesas yra

Apart kita ko ran-1 
kuriomis vyrai vi- 

nesinaudoja ir užmiršta 
Kiekvienas tėvas turi tie

sų įsigilinti gyveniman savo kū
dikių ir sandarbininkauti su jų 
motina delei jųjų gerbūvio.

slų pasaulyje, 
nestotų tinka- 
kaipo sunaus

Ar jus, tėvai, žinote, kokias 
vietas jūsų duktė lanko, kokie 
yra jos draugai 
mai? Ar jus matote gatvėse i 
viešose vietose mergaites nepri 
derančiai 
džiat nepadorias pastabas 
mergaites? Taip. Jus gir 
bet tuo pačiu laiku — ar jus ži
note kų jūsų duktė daro? Na
mie jums rodos, kad jūsų duk
tė yra “šventa,” bet ar jus žino
te, kų ji daro, kuomet jus jos 
neinatpte? Ar ji nedaro klai
dų, ar ji nėra vedama blogu ke
liu? Jeigu jūsų duktė nežino 
tūlų dalykų, tai ji nei tiek to ne
žinos, kaip su jais kovoti. Ji

kas, kaipo lavoras, 
vęs namu bendrovės 
toju kokios ypatingos ši 
tautinis kiltuinas arba 
yra panaikinta ženklu 
vergijos. Kaipo tavoro 
nmko vienatinis 
parduoti savo darbo spėkų augš- 
čiausiam pasiulytojui, taigi jis 
persistato už savo tėviškę tų ša
lį, kurioje jo išdirbiniai turi 
aukščiausia hiržau verte urhti

bo spėkos gyvuojanrcyergalimas I 
barieas: suskilimas tarp išnau
dotojo ir išnaudojamojo. Kiek
vienų dienų dirbtuves gyvenimo 
nepermaldaujami ekonomiški iii 
teresai parodo siekimų abiejų 
partijų (darbininko ir kapitalis
to), kad gavus nuolat didesnę 
dalį darbo produkto.

Šita industriališka kova poli
tiškame gyvenime priima griež
tų ir suprantamų formų organi
zacijoje atskiros proletariškos- 
politiškos partijos, turinčios sa 
vo tikslų sugriauti išdirbinio bu

trba pa- 
sociališko 

belnai ir gigantiškos 
kares ypatingai nebuvo supran
tamos net taip vadinamiems 
“socialist iškirtus avangardams” 
darbininkų ir todėl inteligentiš
kas trukdymas buvo padarytas 
negalimu pradžioj.

šaltiniuose. Ant 
nes, kurie yra vi- 
ir pasirengę duoti 
tavus ir mokyti k i- 
ta nones, kurie yra 
ta tam dalykui.

soap-box”

tų etc., įieško apginti kų-nors 
tokio, kurį darbininkai jau se
nai nustojo valdę ir, tiesiog, pa
remia ambicijas savo kapitalis
tiškų išnaudotojų.

Priva tiška
jos, paskirstimo ir mainymo, t. 
y. kapitalizmas; yra palaikomas* 
visų valdžių perdėm viso pasau
lio. Darbininkas todėl yra iš
naudojamas kiekvienoj šalyj ant 
žemės kamuolio, kur tik jis nesi
suka

n uos 
mių vienoje 
pasaulio 
imperializmas pasislėpė už 
hometonų įtekmės Oriente 
ta kova yra impėrialinė karė,

į karė nacionališkų kaptalistų in- 
Ijįęresų už tarptautinę viršenybę;
ji turi pradžių kapitalistų pelnų 
sistemoje ir įieško savo nepasi- 
baigimo ant žemės paviršiaus.

Vertė A. Dvylis.

Aš tikiu, kad kiekvienas vai 
kas geidžia užaugti ir tapti šva 
riti ir sveiko proto vyru, kad už 
ėmus savo vietų pasaulyje ir bu 
ti jam naudingu. Jaunuolės ne 
gali atskirti gero nuo blogo, tik 
ro nuo melagingo. Jis nėra pri 
tyręs gyvenimo teisėjas. Pir. 
minu negu užimti vietų pašau 
lyje, kad galėjus spręsti apie ge
ras ir blogas gyvenimo puses

principų nuo žmonių nupuolu
sių morališkai, dvasiškai net ir 
fiziškai. Ar yra ko stebėtis, 
kuomet jaunuolis iškrypsta iš gyvenimo vcZtųT----- - 

Tėvas, kuris susidraugaus su 
savo sunumi, įsigilins jo gyveni
man, jo žaisluosna ir į jo kiek
vienų žingsnį, kuris mintyje taps 
vaiku to pat amžiaus, bus gau
siai 
atras geri ausį pasilinksminimų. 
Tėvas, kuris saugos augimų sa
vo vaiko, kaip jis saugotų augi
mų jauno medžio, kad jis išaug 
tų tiesus ir stiprus, atras labiau
siai ža vejant į žn 
Bet jeigu tėvas 
mon pozicijon, 
draugas ir jei jis nepasisavintų

pardavimo
kaip galime trumpesniu laiku nepalik
dami .viršaus iki pabaigai sezono.

Daugiau negu 200 stailių, rusvų, juo
dų Gan Metals ir patentuotų skarų.

.Ateikite rytdien ir sutaupykite $2.05 
už kiekvienų nupirktų porų.

žiūrime išbujojusių netvarkų ir 
taktikas, panaudojamas darbi-1 
ninku judėjime užsienyje ir na
mie, mes esame priversti pasa
kyti* jog tie pamatai, kaip jie se 
ui nebūtų, nebuvo suprantami 
daugeliui, taip vadinamiems 
*TyderiamsH ir da yra nežinomi

mes pasiek 
gų laipsnį fizišk 

tiško išsivystymo, k: 
draugija butų geresne'

Niekai neprivalo būti slepiama 
ma tarp tėvų ir vaikų. Tėvai 
privalo įgyti vaikų pasitikėjimų: 
vaikai turi jausti tikrų tėvų už
uojautų. Vaikai privalo sup
rast, kad jų žingeidavimas, jų 
klausimai nebus niekinami ir 
ignoruojami. Mergaitė, grįžda
ma iš mokyklos, užgirdo kokių 
tai pastabų apie lytiškas funkci
jas ir užklausė motinos apie tos 
pastabos tikrenybę. Motina at
sakė: “Žiūrėk, kad aš daugiau 
negirdėčiau tave kalbant apie 
tokius dalykus.” Žinoma, kuo
met mergaitė reikalauja patari
mo kitų kartų, ji neišdrįs eiti 
prie motinos, bet kreipsis kur 
nors kitur.

25c Šilk.
Šniūrais, 

nupiginta
»6T IX!

10c Gydymui už
trinų ................ 7c
50c Maudynei Šli
ures, nup. iki 39c 
$1.00 Aulai nupi
ginta iki 59c 
10c Vasaros vai
loko viduriniai 
padai tik.,.. 7c

Nereikia, tiek to! Tegu
Tarp sūkurio versmių gilių ir

Kol dega širdyj dar ugnis nelylėta,
Kol gyvas esu, nevisai nugalėtas—

Patol prieš akis man tarp šmėklų tamsių
Stovėsiąs paveikslas... gražus, numylėtas

Pavėžupis 191-1.

Pagal spėkų savo ekonomiško 
padėjimo, darbininkas gali tei
singai rokuoti save šiandie kai
po vienintelį teisingų interna
cionalistų draugijoje. J 
po algin is vergas 
gose, moka duoklę tikt 
ponui, yra pavergtas tik 
spėkos ir pripažįsta tikt 
priešų: privatiškų savas 
nimo įrankių.

Kapitalistiškoje dr

pagelba ji galėtų iškovot laimi
ngų gyvenimų.

Vyro tiesa linkui jo pačios ir
gi yra tankiai nesuprasta. Jis 
nėra jos kūno ir sielos savinin
kas ir jis neturi tiesos versti jų 
prie kūniško pertekliaus niekuo^ 
met, o ypatingai, kuomet fiziš
kai ji nėra tikusi kaip tai: laike 
nėštumo ir keletu mėnesių po 
gimdymui. Nes tuo keliu dau
gelis moterų tampa fiziškai su-* 
naikintos visam gyvenimui 
Bet taipgi yra daug dalykų, kų 
vyras gali tiketies iš pačios, ji 
n era-kokia kudikis-lėle; taipgi 
ji nėra žaislas ir nėra paliuosuo- 
jama nuo jos visų pareigų; ji 
neprivalo būti rėdoma ir maitų 
narna, kaip kūdikis, 
gyvenimo dalininkė

Žinau, kad tos milžinės vili 
Vis neša tolyn... ir nebėr atvangi 
Aplink tik vanduo, liktai gelmes ‘•juodžiausios 
Ir kų aš žinau, ar kuomet jos sustos!...

Skaityti šitų karę, kaipo ka
rę demokratijos prieš despotiš
kų inili turizmų arba kultūros 
prieš barbarizmų/yra kita išžiū
ra, tekanti iš peiktino protavi
mo, protavimo, kuris pilnai ig
noruoja ekonomiškas priežas
tis šio konflikto ir laip-jau eko
nomiškų padėjimų alginių vergų 
draugijoje, šitokia metodą de
dukcijos (išvedimo) yra plačiai 
pataikaujama Anglijos ir Fran
cijos socialistais. Pirma, negu 
mes užsiimsime su pasekmėmis, 
pagamintomis per pasisavinimų 
parankininkystės (sponsorship) 
ant demokratijos prieš užpuoli
mus Prūsijos militarizmo, pa
tvirtinkime da kartų sekama: 
Šita kova, kaipo paaiškinta pir
miau šiame straipsnelyj, yra 
pirmiausiai kova sparnuotų ka
pitalistiškų šalių del industriš- 
kos ir finansiškos viršenybės. 
RusUqs Konstantinopolio ir jos tvirtas 
reikalavimas iš talkininkų pri
pažinti tų tiesų, pertikrinančiai 
nurodo atbudimų indus triškos 
ir mederniškai-agrariškos Rusi
jos, reikalavimų gerai organi
zuotų rinkų. Todėl kova, siau- 
tančioji Europoje; negimdo pa
vergimų moderniškų kapitalis
tiškų tautų del tikslo išnaikinti 

i savo užvedimus arba tredicijas, 
greičiau del išnaikinimo 
ivų lenktyniuojančių įtek- 

irba kitoje dalyje 
Pavyzdžiui, vokiškas 

ma-
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me 
energijų 
lis, kuoinės dar savo jau
nystėje įglų apie lytiškas 
funkcijas įilkatų. Visuo
met vaikaida, kad dori 

i žmonės, ti vadovai jo gy
venime, y takus, kuomet 
valkatos h mai yra visuo-

Imet pasįr< eikti informa- 
Įcijų. Tok vaikas gauna 
įmoksiu apkas jam yra 

švenčiausi jo gyvenimo motinai

Prekėjas įieško tame produk- J •te, darbininke, įplaukų šaltinio, 
kadangi jis savęs sunaudojime, 
nepanašiai kitiems produktams, 
išduoda vaisių ne vien vertę už 
vertę, bet reproduktuoja savo 
locnų vertę (algų) pliusų ir pri-‘ 
dedamųjų vertę (perviršį). Par
davėjas savo darbo spėkos įieš
ko toji rinkoje tik vienos pro
gos, kad laimėjus savęs užsilai
kymų, Kaip tenai nebūtų toks 
savęs pardavimas yra neapken
čiama sutartis, veikmė, prie 
kurios darbininkas yra prispir

ti save ir savo šeimynų, paga
mindamas pelnų savo darbda-Į 
viui. Kaipo beturčio, alginio 
vergo, jo būvis priklauso nuo! 
kondicijos darbo rinkos, bet nei 
nuo jo noro arba prigimtos ša
lies meilės. I

Visos jam valdžios yra tik 
legališki ir pildomieji agentai 
privatiškos nuosavybės gyveni
mo produkcijos savininkų; vi
sos valdžios yra tik palaikytojai 

sistemos, kuri 
visos valdžios yra 
klesos, kuri išnau-

kutinėje gentkarteje. Motina 
gali būti produktas vienos gent- 
kartės, o duktė kitos. Tankiai 
motina nepermato pavojaus, 
gi ęrsfn irčlu UuRtvi iai, ^y^r-rcrxidci’“ 

ma namie ji nepažindama gy
venimo audras, ji gali neper

imo
Tgystės, -— šitos produk

cijos sistemos. Kapitalistiška 
produkcija ant tiek yra tarptau- 
tiška, ant kiek ji reprezentuoja 
atskirų ekonomiškų stovį drau
gijos evoliucijoje. Kapitalistų 
klesos ir jų nuosavos valdžios 
daug kartų gali ginčytis viena 

Į su antra kaslink klausimo rinkų, 
įdėjimo kapitalo ir tt., vienok jie 
visi susitaiko viename atžvilgy
je, būtent, kad privatiška nuo- 

| savybė turi būti palaikoma ir 
darbininkas turi likti vergu.

Kapitalistai yra apribuoti ii 
supančioti savo klesų arba gru 
pių nacionaliais interesais 
savose šalyse. Europinė 
yra sprendžiamas paliudi 
tokio besivaržymo. Tas abelnas

I išvedimas da nėra visai perdė
tas, kad paaiškinus, jog šita di
džioji kare, savo paskutiniame

I analizavime, yra vedama dėlto, 
kad nutarus, kuriai nacionaliai 
kapitalistų klesai priveligija,

ko asirado spraga jų 
kFi vdiau nebuvo už-

NORTH SIDE: 
3175 Lincoln Avė., 

Arti Belmont.
3241 N. Clark St., 

Tarp Belmont ir Aklinę 
637 W. North Ave., 

Arti Larrabee.
NORTHWEST SIDE:

1583 Milwaukee Ave., 
Arti Robey St.

2738 W. North Ave., 
Arti California Ave.

2879 Milwaukee Ave., 
(Avondale).

257 Sankrovos 97 miestuose

SOUTHWEST SIDE:
4731 S. Ashland Ave., 

Arli 47-to St.
14 S. Halsted St., 

Arli Madison St.
6317 S. Halsted St. *

Tarp 03 ir Elevatoriaus sto
1605 W. 63-cias^t., 

Arti Ashland Ave.
SOUTH SIDE:

3866 Cottage Grove Ave., 
Arti 39-to St.

836 E. 63-čias St.,
Blk. E. Collage Grove Ave

Sankrovos Atdaros Vakarais de) Parankumo Pirkėjų

vai 
klausimį Bet jeigu lev 
randa pųg klapato atsakinėt 
į jo klaiL 
nių kils 
nelaimėk) 

Į suomei ii 
kitiems 0 
tus, yra t 
mažiausi 
Taip statlurb

Į oratorius Visuomet pasiren- 
Į gęs kalboj tik yra kam jo 
Į klausyti.
didžiausiv 

Į linkę priėj 
■ paslaptis įisekimo yra la- 

kad tu jie sutaupina 
nėra ko stebė-

Kaip 
pradedaalbet 
žingeidi 
jis išme 
yra sakįa daryti tai, o saugo 
lis to, i 
tydamakirtingus dalykus bei 
a ps ir eis

bus tokiame padėjime, kaip ge
nerolas, užpultas išnetyčių, iš 
kur jis nesitikėjo pavojaus. Ta
igi yra levo pareiga suteikti du

bininkų klesos yra atimta kiek
vienas likutis savasties, taipjau 
ir visos inintįs, tradicijos ir pa
pročiai identifikuoti 
jnngti arti su savastim.
lunkas, teisingiausioje 
reikšmėje, yra prole t 
yra beturtis ir priklauso nuo tų, 
kurie sunaudoja jo fiziškų ir in- 
telektuališkų gabumų darbui (tai 
savo ypatiškų išaukštinimų- J**, 
panašiai kiekvienam kitam pro
duktui, tavorui, yl | priverstas 
parsiduoti save rinkoje augš- 
Čiausiam pasiulytojui.

^hi įgyatyrimų ir gudrumų 
bei Apr<! Pirmu pirmiausia 

iasi į tėvų su savo 
is at-

dukters aplinkybes ir 
gus, kartais netikėtai 
j bėdų. Didžiuose 
kas metų prapuola 
mergaičių, (kiugiaus 
iki 20 metų senumo 
rodo, kad daugelis tėv 
lino savo dukterų 
nesuprato jų reikalavimų ir ne
įgijo jų pasitikėjimo. Jeigu 
tėvai nesigailėtų ištiesti savo 
geibstančių rankų, tai tos pasi
baisėtinos pasekmės neatsikar-

(užpuoliu go ji), kariaujanti im
perialistinė Vokietija kovoja 
iki galo už vietų vertybės per
viršio, kuris suteiktų jai spėkų 
išsemti didžiulių proporcijų. 
Visos tos kapitalistų valdžios ko
voja su vienu mieriu priešais 
save:- kad iškurnėjus del nuosa
vų kapitalistiškų elementų spė
kų rėdyti produktus nepaveldė- 
jusios darbininkų klesos.

Ištiesų, darbininkai neturi nie
ko bendra su tėviškę mylinčiais 
prekikais, kurie po priedanga 
nacionalizmo slepia savo godu
liu gų pelno geismų. Darbinin
kas, kaipo beturtis, alginis ver
gas, neturi šalies, rubežių, tradi
cijų ir formališkumų, kad juos 
gymis. Kapitalizmas išauklėjo 
jame savo intemacionališkų ka
lio kasėjų. Taigi visi socialistai, 
kurie „gina reikalų savo kapita
listiškų valdžių ir pritaria spė-

Mes perdaug užsiimam bergž
džia filosofija, kalame įstaty
mus žmonių protams, kemšame 
visokius “izmus” žmonių gerk
lei! prieš jų norus “delei jų iš
ganymo”, eikvojame perdaug 
laiko, nuodydami “principus”, 
kurie turėtų teikti žmonėms lai
mę, o svarbiausiąjį ir švenčiau
sių j į žmonijos principų laikome 
“užpeČkyj 
nių nelaimingų gyvenimų, kiek 
vienas 
tus del 
kalbama 
skriauda 
netikusį dabartinį draugijinį su

pilnoje prasmejeto žodžio.

Deja, mažai randasi tų lai
ku, kąigi ja tėvo drau- 

>e jaunuolių, kurie ap- 
us dar klajodami gy- 
nsumoje ir dingsta 
Visuomet, 

neturgdaii mokslo 
mo patyrimo, 
gyvenimo jyon 
bangose ir 
matomis

■ (^enra^bs bus parduodamas ant
' ’ -ft gatvės ne ilgiau kaip valandą laiko.

kuomet ]
K Oxfordu 

BBBHf Kaina 
$4.00 v< 
žemp ėevervl 

kuri ne daugiau Taip (i), 
gm šiandien išlaidas n)

mokyklų, kur jis butų prideran
čiai išlavinamas užėmimui savo 
vietos draugijoje. ■ Jis negali 
mokinties pats per save, bet pri
valo būti po vadovyste tų, kurie 
mokinos ir išmoko savo užduo
tis. Vaikas privalo būti, lavina
mas per skaitlių melų, kad jis 
nepasisavintų netikusius papro
čius ir darbus. Jis privalo bū
ti mokinamas protingo moky
tojo, o tas mokytojas turi būti 
jo tėvas.

Bet vaikas nėra vienatinis kū
dikis, į kurį tėvas privalo atkrei
pti atydų. Auklėjimas sunaus 
taip kaip ir mergaitės yra lygia 
užduotimi tėvo. Labai lankiai 
tėvas paveda auklėjimų dukters

Laikai persikeitė jpas-

kų auklėjimų motinai ir jais ne
sirūpina. Jis mano pilnai atli
kęs savo užduotį ir pasitenkina Į 
tik parupiniinu gyvenimo reik
menų savo šeimynai. Tai yra 1 
stambi klaida. Tėvas privalo Į

i rupinties kasdieniniu gyvenimu I 
kaip vaiko, taip ir mergaitės.

j Laimingas yra tas vaikas, ku
ris turi gerų ir atvirų draugų

Į ypatoje savo tėvo. Tokis vai
kas labai retai iškryps iš gyves 
nipo vėžių. Jis supras elgimosi 
būdų su moterimis ir mergaitė
mis draugais. Jo gyvenimas 
bus pasekmingas. Kitais žo
džiais sakant, jis taps vyru

"iinia sKiirą—v ra r 
girdėta, bet tai‘yra

tikrai re- 
voliucine..

aMMfc Taipgi mes
ĮĮĮĮKįįk esam užga-

ftatn.-a nčdinti pa-
aukaul pe-

i galėtų kalbėt, jie 
<ytų apie mus. Jei* 
111 gi j i i į i s su r ėdy m a s 
bet ar mes esame 

eme pa
či ir pro- 
id musu



sek

ausis
3

4tl.

ma
Melnvkai

— Gąl but. tau tain 
Liurbuti.

Kuomet 
mės auginame veršį, mes esame

Ir mums
I ilo-

Todel 
tuodu didvyriu, norėjo dar dau
ginus lietuvius prie to tikėjimo 
ir

darbe.
Aš tikiu, kad prog. jaunuomo

lauk
savo tarpo. Taipgi manau, kad 
tie draugai, kurie yra liuosi nuo 
alkoholio kova

Linksmi
ie-

veikiausia kiekvienas

.3 
J

Vejas suuze 
liai vaitoti, 

visu savo smarkumu
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roja savo gyvulius. Jis žino.

duodame jam parinktą ir tinka-

Bvt mažuma iš musų tesu

hn.
ma iš musų) nesuprantame mo
terystės principų ir jų svarbu
mo. Mes “mastais” ma toj a me

rime priderančiai savo kūno,

t-ra u gauja su 
Kaip mes ga-

jei mes esame
Pirmiau negu toki kūdikis

savo antspaudą, kurią isdiidyt 
niekas nepajiegia. Gyvenimas 
yra tai viena kova, kova už bū
vį, už tiesas, už gerbūvį. Mes 
gyvename todėl, kad kovojame, 
o kovojame lodei, kad gyvenus.

Vardan viso šve

ai ir būti

nepabudavosime,

tinka. Yra milionai žmonių pa-

nas tėvas ir 
miausia

kas jiems yra meilesni ir bran-

a ušinus
būrnfls^ ar ne verčiau butų, .jei 
mii5w draugija labiau įsigilintų

blausia ir švenčiausia

bar mums teikia. Tuomet nelik 
žvmiai sumažėtų nelaimingų ap-

tame
matu.

principus

ia n mugi ?
Tulelis.

pu i kits

pasinėrė.

paplito. Ir senis. Varais, susi-

porą širmių ir išjojo.

Šalia M. dvaro ir tanki
■lė ganykla. Ar-
— gražus šilas,

niokų sujojo. Arklius vieni į

prastų nuobraukų virvagaliu su
suko ir visi ant kalnelio susi
rinko.

Pilnai sutemo. Palšas mėnu
lis, y t brolis maloniu veidu į že
mę žiurėjo, žvaigždžių milio-

Netrukus užšvito
ugnis.

uis.
Dabar visi

šimtį melų. Vienok iš pažiūrė
jimo neatrodė

si, kurie

Tiesa, buvo nemenkai senis pa
mokintas; lodei jam taip ir vyk

mu ms 
nė vienas.

užtni-

sakysiu, nes nesijaučiu gerai. 
Kaž-ko skauda galvą ir kokis 
tai nežinomas neramumas ima.

Ale, dede visai ant ligonio

prie
nors

Apsk urusios,

baisiausius debesius. Bematant, 
galvijai suėjo į kiemus. Ir ap
link pasidarė ramu.

biilgai už ją numirti.

šimtai metų kaip mes, lietuviai, 
tapome krikščionimis. Pir
miau mes buvome pagonįs. 
(kirbiname savotiškus dievus.

Dora ir

tuvių senuosius dievus, o iu vie
ton bruko savąjį. tam Mus

krikščionįs. Dabar, žinote, kad

jums papasakosiu apie du Lics

Bct, vaikai,

Ne. Yra tikras atsi
ras atsitikimas yra už-

oro plaučiuosna į-

- Senas Bretanis ir Vaidevti- 
tas buvo krivių-krivaičiai. Jicv 
du “kalbėdavosi” su lietuvių 
dievais. Maldaudavo juos ir 
skelbdavo apie juos. Tiedu se
neliu, matydami, kad lietuviai 
užtaikydami tokį tikėjimą, ves-

Ramiai ūž

gal but nei vienas is jūsų nezi

vc

rinko prie didelio šilo,

Rrntnmn vO • rlAintlu 
j a m i ka ršt a i m eldėsi

Dau-

1 w v « <• * 

Tuodu

melde, kad ir ant Tolinus jo ne-

nes-Lietuvos praeitį. Pirm ne
gu prieisiu prie pu lies atsiliki
mo, kurį jums manau pasakoti,

Baisi nak-

trenkti.

kejęs pradėjo braukti dideles reiškia ne vien tik
kaip žirnius, ašaras ir tarė: savo klesos rei

—Gaila tų didvyrių... širdis jimą už juos.
plyšta... Lai jiems per amžius ’ savo klesos priešus, kurie stovi

u p ra t imą

Mes pažįstame

SKAITYTOJŲ BALSAI.

(Tąsa nuo 4 pusi.).
garbės žodžiai skamba:

—Garbė Bretaniui ir Vaide va
tui! Didžiausia garbei! — visi 
naktigoniai vienu balsu suriko.

—Graži “pasakėlė.”

tant musų kelio nenorėdami 
leisti žengti pirmyn, bet žino
dami, kad vien tiktai blaivu pro-

Mes randame socialistus revoliu
cionierius, “aidoblistus”, 
d em ok ra t u s, menše vi k u s 
ševikus su visais savo

social
iu bol- 

pase-

Pėtnycia, Liepos 27, 1917.
.................... i .

Pažvelgus “gražkalbysten** 
Sąjungos organo “Kovos” taip 
ir veržias iš lupų rusų patarlė.* 
— vot tebe, babuška, i pirogi.

Aš nemanau kritikuoti tas ne
sąmones taip-pat kaip ir “šven
tąją bibliją.” Aš tik noriu pa
stebėti, į ką ta “filosofija” yra

visi naktigoniai tarp savęs kal
bėjo ir seneliui ačiavo. Ir atsi-

lių apžiūrėtų ir arčiaus ugnies

SVAIGINANTIS gėrimai.

ia iko, kuomet susitinkame to
kius klausimus, tuomef atitaiso-

linkui mus, bet jeigu neturime 
progos gerai paaiškinti, kame 
dalykas, tada trumpai prisieina 
pasakyti, kad toji ypata, kuri 
kalbėjo apie musų skelibamą

mo apie jį neturi. Užklaustasis

kas.

Ir iš

mas nesuprantančio visuomenės 
labai skaudžiai atsiliepia ant 
musų veikimo. Aš žinau, kad

mene tankiai yra suklaidinama

Tas yra tiesa, jog esti panašių

sikartoja ir jie mažai padaro 
skriaudos, įjadangi kiekvienas 
žmogus, kabėdamas blaivu pro
tu- nepribrukt tiek daug nesąmo
nių, kaip kitely pa ta išmetus ke
letą stiklų alais, nes jis matyda
mas negalįs g*rai išaiškinti, ge
riau nutyli ana neprieina prie

klišieji labai nusiminė.
nuleidę stovėjo ir bandė per
maldauti užrūstintąjį Dievą — 

lą, kuris dabar taip 
Gi Bretanis su Vaidevu

ti! dar karsčiaus jiems aiškino ir

tas. Nakties rukai prasiblaivė.
Susirinkusieji laukė to susirin-

Bretanis su Vaidevu-

čiaus prakalbėjo į žmones ir pa

ir ant tolinus tąjį tikėjimą pa-

lūs jų vietoje krivių-krivaičius

Dabar mes esą-
me
prieš juos turime lenkti galvas;

Baltosios -ir Juodosios mares. 
Prieš ją ko ne visos tautos drebė
jo ir lenkė galvas. Gal jums žin-

šiandie lietuviai jau nebemoka

save alkoholio nuodais, kurie 
paverčia mus bespėkiais, ir pri
duoda tvirtumo musų priešui.

tokių asmenų, kurie, nepažinda-

panaši.
Kapsukiečiaf, i. y. Kapsuko 

frakcija skelbia, kad jie esą re
voliucionieriai ir internaciona-

met darbininkų klesos likimas

čių prog. elementų, kuomet viso 
pasaulio proletariatas pabudo iš 
amžino miego ir rengiasi stoti į 
kovą prieš savo išnaudotojus,

kuomet tas musų pagalbos bū
das nuspręs, kuri pusė 'bus per-

tvirtus pamatus, kad nebūtų 
abejonės, jogei mes busime lai
mėtojais. Daug sykių man teko

met laikomi įvairus susirinki
mai prog. organizacijų atsilanko 
musų (nors mažai) tokių jau-

šalį, kuriam veta galėtų būti 
smuklėje, ir pradeda visokius 
nesąmoningus ginčus susirinki

te ksaime vesti.

jis prisigėręs, tai pirmin'inkas 
neduoda kalbėti, betgi daugu-

besniu, tuomet pina dalykus, 
trukdo darbą ir visus susirinku
sius vargina, neduodamas pro
gos kiliems žmonėms išreikšti 
savo mintis.

Ant tiek aš esu persitikrinęs,

lių, įgiję nuovokos apie socializ
mo idėją, tempia tą mokslą ant

sistebėčiau, jeigu kun. Kemėšis 
paskelbtų: — “Aš pripažįstu šo

Kiti net tvirtina, kad

Taip dalykams stovint, mes

ir žiūrėti

no socialisto, kuriam rupi dar
bininkų reikalai ir kurio mieriai

Ii ranką linkui savo’draugo dar
bininko, kad išvien kovojus už 
savo bendrus reikalus.

Darbininkų Taryba. Tiesa, visi 
plačių pažvalgų socialistai re
mia tą prakilnų sumanymą, nes

jų geriausi proga įčiepyti savo 
prakilnias idėjas žmonijos gy
venimam Jie žino, kad tik dar
bas sveria — o ne žodžiai. Kai
po ir kikvienas prakilnus suma-

da sau pasipriešinimą. Kuo su
manymas prakilnesnis, tuo pa
sipriešinimas yra didesnis. ‘Bet 
mums nereikia nusiminti. Mes

priešinimo iš dešiniųjų pusės. 
Bet kuomet žmonės pasisavinę 
sau vardą “revoliucionierių ir 
internacionalistų” pakelia lermą 
prieš tą sumanymą, tai jau nc-

yra drąsiai kovoti su kapitalu.

syti su miniomis, neatsižvelgiant 
į j*ų kilmę ir vesti jas pergalei!. 
Jų dirva yra plati — visas pa
saulis. Bet kaip jie kovoja? 
Kokios jų kovos metodos? Iš

tik tiek — jie apsibriežė sau tą. 
pasakiškąjį ratą ir šaukia visus 
kovon.

Pražūtis tam, kas peržengs tą 
Jie tiek daug kalba apier 
dejas, kad nei užmiršta

ratą.

galima suprasti, kad “vežimas 
privalo ateiti pas ožką, o ne ož
ka prie vežimo.” Bet ožkos yra

tiki tai teorijai — jos eina prie

Paėmus atydon visas Kap- 
sukinės frakcijos rėkavimus, 
mes juose visgi nieko naujo ne
randame. Kunigas Kemėšis ga-

“auksaburniai” skelbia.

nas žmogus turi tiesą mąstyti 
taip, kaip jo protas diktuoja. 
Reikia tik stebėtis, kad “Kova’*, 
Sočia 1 i s t ų Są j un gos organas* 
talpina tas jų “praktines min-

Jeigu Socialistų Sąjunga ištie- 
sų turi kiek nors galės, tai rei
kia patarti jai pasirūpinti, kad 
“Kovos” redakcija nors retkai> 
čiais butų sutvarkoma.

F. A. Jančauskas.

nes

Rengėjai.

kiekvienam, kuri| neg<a alko- 
cholio, sekti abeįną plieninį 
ovvenima to. kuris lis kiek

PRANEŠIMAS.
LSJL. lavinimus susirinkimas

nupins _ visame. lymp- kain knL no], taip darbuose. taipgi 
žmonijos judėjimo darbuose 

šimtą c
lų ypatų, kurie nors kiek gir
tuokliauja. Aišku ki|vięnam, 
kad musų tarpe (bevik) visai 
nesiranda tokių drauų, kurie 
butų absoliutiškai

rasite jo visuose pasietuose. 
Laukimas nešvarių įsjų, su
sitikimas su žemai stačiais.

£ 1

gresyvis jauninas turi kovoti
.... _____ -----------------------------

, Mark While

nu
puolę. Kadangi do( nereiškia 
vieną dalyką, — ka/ (’augumas 
supranta, jogei dorPapma vien 
tiktai prostitucijos šlapimą, —

giau arba mažiau ja syai-

silieka nitod'ais ir sekinės

4

Man atrodo, j okas yra 
pribrendęs ir mcįme ant

Bus skaitoma pirma lekcija iš 
Politiškos Ekonomijos, ir gvil
denami įvairus paliečianlįs gy
venimą klausimai.

kapi dail
iu ūsų 

>menės

ko j e jau nuo m ęnėp na n t įs 
gėrimai nclurėlųį vielos.

susilauksime 
sios ir blaivos prog. jaunuome
nės. •’ A. B.

yra tiktai tame, ] 
giau kili mažiau 
darbui ir abelnai

kokius

tarpe

i. iholiš-

kimus, kas nėra

vienas i

vargšas yra užnuodytijaip fi-

kais nuodais.

mą, o visuomet sura

itneša, kuomet ran

kinimą abudu rankomis susika-

jančios ugnies. Ir apsiautė juo
du karšta liepsna. Žmonės 
karčias ašaras braukdami iš vi

m uolia is Bretanis ir Vaidevutas 
į padebesius iškilo ir į jiems ži
nomą dangų nukeliavo”...

les suspaudė ir jis Užsiėmęs šo
ną nutilo, Pusberniukai, apie 
Senelį subėgę, teiravosi, kas 
jam pasidarė. Visą senelį iš- 

Jodijos akordai plačiau xpo orą 1 tyjė jus stalus kiekvienas nesi-* mušė praWtas. Ir jis atsipei-

'Tik senų medžiu

ri už jos gerovę kovoti?. Todėl 
šiandie turi vergauti. Gi praei-

tusiais esą, delkcįmęt ne
galime permatyt jailėtinų 
pasekmių, kokiaja gėri
mai alkoholio^ \jimc, jo
gei susipratiiiutfįpš vieta

0TOJ
lTSYTAS iš fprmuloS’ 
pto; Huteikto išmintin

gu Egypto zokoninku,

apsireiškia esiĮs Btcbetinai pasekmingu 
nuo ffėhmo' pilvo ir Samu, ger
kles skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 
ialcio galvoje, ect., ect., Sutai- 
Bomas išdirbčju labai pagarsfijusio

i PAIN-EXPELLERH)-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pašau 
lyje per puse šimtmečio— .356 
už teonkutę visose aptlekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš
t F. AD. RTCHTF.K & <JO. 
14—80 WashlagtM ItrHt tok.

s

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas 902-904 National Life Bldff., 
29 So. La Salle St., Chicago, III.

Tel. Central 6390-0891. Atdara: Uter- 
ninko, ketverga ir sub a tos vakarais nuo 

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu i
LSe« MILWAUKEE AVE., Chloro, HL 

Tel. Humboldt 97.

Kaip Žmogus Mausto
Knygelė parašyta JAMES ALLEN, versta 

ST. BIEŽIO, spauda J. Ilgaudo.
TURINYS:

Mintis ir charakteris.
Minties pasekmė ant aplinkybių.
Minties intekmė ant sveikatos ir kūno.
Mintis ir tikslas.
Mintis—faktorius nuveikime.
Svajonės ir idealai.
Rimtumas.

Kaina 15c.
“N A U J I E N O S”

1840 So. Halsted St., Chicago, Hl.

Garsinkis ‘Naujienose’
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CHICAGOS ŽINIOS

Pasitarki t su Mumisšventa karė
APŽIŪRĖJIMAS

DYKAI

Areštavo anarchistus

.įieško dukters

Brighton Park Lietuvių Vai

gomųjų Daiktų Korporacija

2908

Povilo Daubaro

WISSIGDaktaras
Seno Krajaus

KARDAS
So. Boston, Mass251 Broadway,

Akušerka

Dr. Ramsgr

brolis Jeronimas

1801 
1806 
1813 
1830 
1834 
1838 
1841 
1846 
1869 
1888

ienas Doleris 
-Dešimtukas.

Gydome Chroniškas
Nervų ir Paslaptin 

gas Vyrų Ligas

Pereitą savaitę numirė 
618 žmonių.

Mušė vaikų; liko 
areštuotas. .><z

1,000 Chicagos mokinių dirba 
ūkės darbus.

Gliiaagos pastorių 
patriotizmo pagavime 
jogei ši kare yra šven- 
Esą, krikščionybe vi

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. 
$6.00 $9

ABAR YRA LAIKAS. Nepraleiskite šios progos įsigyti ši 
stebėtinų 42 šmotų vaišių setą nemokant nė vieno cento. 
Šis setas yra padarytas iš augštos rųšies porcelino, puikių

12th Si. Tėl Kedtde
Paulina. Tėl Western 1® 
1514-16 W. 12th SL, arti 
St Louis Av®. Ir 1115-17 
So. Paulina SL, arti 12tfe 
SU Chicago* I1L

Kapitalas t Sausio, 1917, .$145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų T............... $52-813

yMONIŲ apšvietei leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ’*- su ilius- 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

gauna dovanai. * Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

Moka ligoje pašalpos— 
> ir $12.00 į savaitę

Vyriausiame pacte, Clark ir 
Adams gatv., yra keletas laišką 
iš Europos, adresuotą Chicagoj 
gyvenantiems lietuviams. Del 
blogą adresą tų laišką pačtas ne
gali pristatyti į namus adresan- 
tams, todėl kam tie laiškai pri
klauso, tegul nueina į vyriausią 
pačto ofisą ir atsiima juos prie

Skaitykite ir platinkite vienintelį Rusuose lietuvių 
darbo žmonių laikraštį

primetama prieš valdi 
cija ir nelegališkos Ii 

teraturos platinimas.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina: 
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir 32-ra GATVĖ

Aborutis T 
Baublis Jonas 
Bugailisk Anton 
Kaczkowski Jozef 
Kieli Jos 
Korsak Mike 
Kalinowski Gracijau 
I^etuvien Radakeis 
Riikszewicz Jos 
Szipul John

Allen nusprendė, jogei geria 
tįsias dalykas, ką ji gali padary 
ti, tai panaikinti bylą.

Nutarta ir padaryta-

PIRMA NI-IIIJ PIRKS! (ĮAUK MUSU KAINAS
Amt Ourii, Lemty Ihmij Ir Stoginiu IPoplerot

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Hoisted St», Chicafe, UI

^ELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kauki 
Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiŠ 

kus ir kulturiškus reikalus.

ne vieno cento. 
Nepraleiskit šios 
/progos, kadangi 
gali daugiau nie
kuomet n epą si r o 
dyt. ši yra nepa
prasta auka ir 
jus turite pasis
kubint dabartės. 
Mes turim tuks-

sman J. Douglas. Iš jo buvo 
reikalaujama tik $50,000.

Mat su metais ir vertybė 
ž i naši.,.

piešimų ir yra 
didelė nauda kie 
k vi e n ame name. 
Tas suteiks ilgai 
laukiamą dovanų 
ir jus - didžiuosi- 
tės turėdami sa
vo namuose šį 
setą. Kiekvienas, 
vyras, moteris ir 
vaikas, kuris yra 
užimtas nątn.'pis 
visa širdimi, gali 
įsigyti šį puikų

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seėiai> 
šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 

organizacija. Kuopos yra* visuose miestuose. Norėdama®

Kampas 18-tos 
Valandos: nuo

Mrs. A. Vidikas
Lai},’ uw

Sakoma, kad 1,000 su viršum 
Chicagos mokinių dirba ūkės 
darbus. Jie visi yra lŪgli schoo- 
lių mokiniai. Taipgi lengva su
prasti, kokią įtekmę padarys į 
juos tas darbas.

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONI KALTIS 
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago

Dara 
OS,

Mieoto Ofisas:
III I. Beartwrn St

1111 13 Unity 0W«.
Tel. Central 4411

Visada žiba juokais ir aštrios teisybės spinduliais 
Jame rasite.
Eibes juokingą straipsnių, 
šventjackio Misijas,
Kunigo Bimbos pamokslus,
Kunigų Žiedus,
Dvasiškus Apdūmojimas ir Atlaidus , 
Velnių Paveikslus tiesiog iš Pragaro,, 
Jagamasčių ir jų storukių gaspadinių pikčerius, 
Tiki etą į Dangų, ete.^ete.

Metams 
Numeris

George Koop, 4023 North Lea 
mington 
nėr liko

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

sunui nušveisti peilį. Pastarasis 
griebės darbo; bet neatliko atsa
kančiai. Tuosyk tėvas jį sumu
šė. Pastarasis nubėgo į polici
jos stotį ir įskundė tėvą. Tėvas 
liko areštuotas.

Telephone Drover 9693

Dr. A. A.. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Speciallata* Moteriškų, Vyrišką, Vaflkia 
Ir vhų chronišką ligi.

Valandos: 10—11 ryto, 4—S po plati]. 7—3 v» 
kare. Nadėliomia 10—1 po pietį].
3354 S. HALSTED ST., arti 34 ST„

CHICAGO. ILL

tik jis ir tebėra 
vej, Wall gatvėj 
pibdd lizde. N

Ir taip, norėjo gauti $50,000 
už suvilitną — prižadėjimą ves
ti ir neištesėjimą to prižado.

Bet štai atėjo iš kitų teismų 
žinių, kad tai Allen’os specialy
bė kabinėties prie “neištikimų” 
numylėtinių.

“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. 0 laikraštis tam tiks
lui—geriausias įrankis. Todėl; visi į darbą. Pade-

Ateikite Patirkit Teisybę 
Apie Savo Stovį

Del pasekmingo gydymo kokios nors li
gos turite 
žinoti jos 
mą. Mes 
vartojame 
todas.

Vienas 
būdamas 
už reiškė, 
ta karė, 
šuo met kovojanti su piktu; vo
kiečiai pridarė daug blogo, er
go krikščionybė pateisina kovą 
prieš juos.

MAGDALENA LESKEVIčIUTe
Mirė liepos 25 d. 1917 m., 11 vai. 50 minučių 

dieną, Oak Forest, Ill. Laidotuvės įvyks liepos 
28 d., 8:30 vai. ryto iš namų, 3556 Lowe avė., į 
Šv. Jurgio parap. bažnyčią, iš ten į Švento Ka
zimiero kapines. „ ;

Kviečiu visus gimines, draugus ir pažįstamus 
atsilankyt į šermenis ir dalyvauti laidotuvėse.

Pasilieku nuliudi'me,

nėra.
Kur jis buvo

Kur jo nebuvo, 
nė nepasirodys.

Vakar vidurmiestyj militaris- 
kri turėjo kareivių parodą.

Judėjimas buvo sustabdytas 
porai valandų; karai-ir automo
biliai negalėjo niekur prava
žiuoti.

žinoti būdą ir užsitųsimą jos, 
vardą, būdą, ir jps vaikŠČiojj- 
negydome vien apsireiškimų;

tokias moksliškas gydymo nie
kaip bandymą kraujo, mikroskopi 
chemišką kraujo bandymą, šlapi

mo ,seilių ir tt. ir tokiu budu persitik
riname tikra priežasčia jųsų negales. Už 
apžiūrėjimą ir patarimą nieko nęiiname 
ir nieku toliau nebusite kaltas.

Maža Mokestis. Ateikite pas 
Užsitęsimaa pavojingas.

Gatvėmis maršavo keli pulkai 
pėstininkų ir jūreivių, bubinuo 
darni ir triubvdami. ar

žmonių susispietė šaligatviuo-

Prlrenką visiems tinkamus akiniu*, 
n uo J h ir patarimus duoda dykai.
T8fi 88 Milwaukee Avė.., arti Chicwre Aw, Ihm 
luboti. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vnk» 
ruL Nedėl lomiu nuo V išryto iki 3 p«

TwL Haymarket 2484..

rimais i
“Naujosios Lietuvos” kaina Amerikoje: 
Metams 9 rubliai; pusei metų 4y2 rub

17 metų atgal Burton C. Lee 
iš Ottawos, (U., apsivedė su A- 
deline Werner ir iškeliavo liu
li jon. By me jiedu susilaukė 
kūdikio. Motina. įteikė savo 
dukterį vieno daktaro priežiū
rai, užreikštkmia, jogei jai dau
giau nebeteks matyti savo kudi-

Dr. John Dill Robertson, svei
katos departamento komisionies 
rius pa reikalavo iš šešių daktarų 
pasiaiškinimo. Pasak jo, ačiū 
tų daktarų neapsižiūrėjimui nu
keliavo į kapus keli žmones.

Girdi, jei vėl atsikartos tokis 
dalykas, tai jis patrauksiąs juos

Dykai 42 Šmotų Vaišių Setas Dykai
STEBĖTINA

vienas 
i atsu- 

Bėgiu pa
tų jinai patrau- 
ulaužymą “pri

zmių. ir jinai reikalaudavo iš 
jų kai aptiekoj — .$100,000, 
$80,000, $60,000 etc.

Paskutinį savo žygį jinai pa
dare Chicagoj, patraukdama tei

na uja. Koi-kas čia dar beveik 
Visi ‘’liuosnoriai”, daugelis iš
auklėtų aklo amerikoniško pa
triotizmo dvasioj, daugelis bado 
ir vargo prispirtų stoti “liuos- 
noriais.” Pavojingas elemen
tas laisves. Bet jie pirmi bus pa
siųsti į ugni. Ir retas iii kuris Sulig suteiktos statistikos, bė

giu 'pereitos savaitės, numirė iš 
viso GIS žmonių. Tame skai 
čiuj randasi daugiausia kūdikių 
neturinčių l metų, nes 105.

Lietuviukas 
Ligonbutis

GYDOME reumatizmą, Lumbago, 
sustingusią nugarą, kulšis, rankas, 
visas chroniškas kraujo ligas, inks
tų ir kepenų ligas su elektriką, kar
šiomis garo pirtimis, mokslišku ma
sažu ir vaistais. Jeigu jus sergate ir 
gulite, tai mes prisiusime Jums gy
dytoją dykai.

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

setų musų sandelio kambaryje, kurie bus išduoti dykai, lodei jus 
turite būti pirmas savo apielinkeje įsigyti vieną. Neatideliokite. 
Rašykite luojaus ir ši auka gali niekuomet vėl nepasirodyti.

■HOME SUPPLY CO. Dept»71
’M 110 Nassau St. New York.

, TEISIU ,
Il Dienomis ir vakarais teisių klesos. o 
I Gyvuoja 22 metu. 1800 gavusių mo- 
G kslišką laipsnį. Dykai oratorika. .3 y 
A metų praktikos kursas. Gražiausi 
G klesos kambariai šiame mieste, 
o DIENOMIS IR VAKARAIS AUG- 
S ŠTESNĖS MOKYKLOS KURSAI A 

Prirengia į Kolegiją, Teisių, Medicinos, Den- 
tistikos, arba Inžinerijos skyrių kuotrumpiuu 
siu laiku. Reikalaudami kataliogo adre
suokite Chancellor J. J. Tobias, 53 W. Jack- 
son Blvd. Tel. Wab. 5593

I Dr. Povilas Žilvitis 
1 Lietuvis Gydytojas, Chirurgo 
X 3203 S Halsted SL Chicago.

Tel. Drover 7179.

17M H HAl.ST'KD ST., CHICAGO* 
Ant antri hi be

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

TEMYKIT MANO UZRAŠA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas.
9 ryto iki 9 vak. Nedėliotu nuo 9 ryto iki 12 diena. 

Tel. Ganai 5335

Ištolo 
praeinant kareiviams. Bet pri
ėjus artyn, nesimato kas ploja. 
Minioj jokio sujudimo.

Vėl pasigirdo delnų plojimas. 
Tai sena moteriškė plojo pasili
pus ant kėdės ties Title and 
Trust kompanijos namų. Reti 
aplodismentai jai atliepė iš kitos 
pusės gatvės. Tai plojo keletas 
boysų, kurie, nepaibaigę pradi
nių mokyklų, stojo dirbt į Wes
tern Union telegrafo kompaniją.

Bet minia šalta. Iš suaugu
sių žmonių ploja gal iš šimto 
vienas, gal iš tūkstančio vienas.

Daugiau plojimų ir švilpavi
mų La Salle gatvėje, 
gatvė tai yra Chieaj 
street.” Suprantama

Čia įvairių bankų ir “trust” 
kompanijų bosai ir jų samdinin
kai rodo savo “patriotizmą” — 
ir rėkia ir švilpia ir ploja del- 

ai atskiriami 
nuo kitos minios, kur stovi ša
ligatviuose. Minia ir čia kariš
ko ūpo nei kiek neparodo.

Kur kariškas upas buvo, ten 
La Salle gat- 
didžiojo ka-

Kada jiedu sugrįžo iš Italijos 
ir apsigyveno Chicagoj, ji pra
dėjo sirgti- Po kiek laiko ir nu
mirė.

Vadinasi, dabar mergaitė turi 
17 metų ir yra dalininkė $110, 
000, kuriuos paliko bobutė, Eva 
Werner.

Ta istorija išėjo aikštėn užva
kar, kada liko perskaitytas tes
tamentas. Iki tol niekas nema
nė, kad Adeline butų turėjus du
kterį. L

Bet dabar bus daug keblumų 
surasti tą mergaitę. Absoliučiai 
niekas nežino nei vardo nei ad
reso to daktaro, pas kurį liko 
palikta mergaitė, žinojo tik mo
tina, bet jinai tą paslaptį misi-

KEIK .AL ALUJ AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių.
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga | krūvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,

pirma isias.
priverstini karei 
tai, drafto arm i 
i c bus kiloki, ga

ir Kareiviai eina pasmerkti 
numirti — su užmuštais jaus
mais, su atbukintum smegenim, 
kad negalėtų nu jausti ir supras
ti, kas jų laukia ir kam jie tar-

sed Window, Adamas St. lobej 
Klausiant, reikia paduoti laiš

ko numeris. Laiškai yra šiems

L. B. Allen įgavo maniją tau 
pyti po teismus savo 
mus numvlėtinius

DR. L. T. Burgeas
Ecmho. Tiktai Vyrtxs-

PAGKLBA IR UŽGANĖDINIMAS ANT VISO GYVENIMO, KURIUOS MES 
SUTEIKIAME TIEMS, KUR LIKO IŠGYDYTI ŽEMIAUS MINIMOSE LIGOSE SU 
PAGELBA MUSU METODŲ, PRIVALO BŪTI ŽVAIGŽDE, NURODANČIA VISIEM 
VYRAM, JIKŠKANTIEM GYDYMOSI.

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

ligų, Ji sulaikė mokytus per amžius. Ji yra tokiu paslaptis kaip gyvybė ir mirtis.
Musų stebėtinantis gydymas veikia kaipo magikas atsitikime nervų ligos, krau

jo, konstrukcijos, Varicoces, Hydrocele, Žaizdų, Vočių, sutinimų kuno dalių, Visų 
šlapinimosi ir Prostatiškų ligų, Pūslės, Inkstų, Kepenų ir Pilvo, Hemoroidų, Reu
matizmo,. ir Kataro, 

Užnuodijimas Kraujo ir 
Skuros Ligos Išgydoma 
Vartojame naujausią gydymą, pajgelba 

jčirškimo importuotų vokiški* vaistų: 
Prof. Ehrlich'o “914” Neo-Salvarsan,• pa
gerintas “60&’> arba Salvarsan del spe
cialių Kraujo ligų, ir skuros vyrų ir mo
tery. Tai yra geriausias ir stebuklin
giausias gydymas panašiose ligose. Jie 
išgydė tuose atsitikimuose * kuomet kiti 
vaistai negelbėjo.

Jeigu turite skuros išbėrimus, spuogus, 
votis; plaukai slenka, išbėrimai ant lupų, 
gerklėje arba ant liežuvio, pasinaudokite 
tuo gydymu. Vienas gydymas suteikia 
jums naudą.

Greita pngeibs. Tikras Išgydymas 
mus tuojaus, jeigu reikalaujate gydymosi 

Kiekviena liga nemiega.

Nedarykit Bandymų, Negaišinkit Laiko ir Pinigų 
Ateikite šiandien!

Gydymo Valandom: va 0 • || I- 0 II Nedėldieniais ir
9 ryto iki 4 po piet |ljT^ U’M II ! oL hbBH I 0* PQQ Šventadieniais nuo
Vakarais nuo 6 iki 8’ Ulnl w U UI ryto iki 2 po piet.

422 So. State Gatvę, Chicago, Ill. Prieš Siegel Cooper

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

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijiraų kraujo, 
odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nugaroje, koeėjįmą, 
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-toi gat., viršuj Banko*. Tel. Canal 3263.

It'S HASPS*! 1 fy iŠ t

AkmUrib** Kolegiją; H gid pradk- 
Frt.r.t.x b UowpiUlHMI D

U’lfi.ndeUihitoj |>h««knUogai patąjm>«* 
|n piie yijitdymo. I žHyką duodu ro4ą 
v > ow« hgoM mt J n i mfc Ir mtųrgL 
MtHiis Kalbu bet išlkai, angitMial, r»- 

Iils i rm a i t •' id a roll I likai.

wiiir

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
18 *T1E I Cy s AMERIKOJE 1886 METAIS

Kazimieras G ugi s
ADVOKATAS

Veda vrvok/Mw reikalui, kaiįp krintinališlcuosfi 
taip ir civiltėkuoisa ieismuofte 

visokiai dokum9ntu9 ir popinr

Namų Ofisan:
1123 S, HalstmI St

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

‘Y/;z';-;



NAUJIENŲ

PARDAVIMUIREIKIA DARBININKŲPranešimai ĄRITMETIKĄSmulkus SkelbimaiSveikatos Skyrius

m e

Pastabelės

1709 W. 59-ta gat. Tel. Prospect 4133
Atsakymai i klausimus

medini namą, kambariai ant ccmc
nto pamattf, va n a, gesas, gatvė, šąli

mes
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

įdrCsu
FREDERICK II. FROEMKE CO

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

vas, kurios skelbia

si jūsų dienraštyje

NAUJIENOSE

RAKANDAI

NAMAI-ŽEMĖ

AUTOMOBILIAI

RANDAI
Chicago

KIŠENINIS
AMATŲ MOKYKLOS

ŽODYNĖLIS
PARDAVIMUI

PARDAVIMUI NAMELIS, 6217 S

Angliškai-Lietiiviškaa
oro

Kad kam ko
1709 W. 59-ta gat. Tel. Prospect 4133

Telephone Yards 5031

FREDERICK FROEMKE CO
Pasiklauskite

REIKIA DARBININKŲ
REIKALAUJA DARBININKŲ.

pelnyčio j
Mark Whi

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

tiki
jo liga ga
kitos ligos
ro ligi
oro ir
ii j y gana
reik

rių, arba patsai 
kitiems išduoti, 
kite šitose Nau- 

o pamatysite,

FREDERICK H. FROEMKE

FREDERICK II. FROEMKI

po $15 į mėnesj. Kaina $1350

PARDUODU geromis sąlygomis

galima lengvai ir la** 
bai greitai išmokti
aritmetiką—skaitlia-

GERA MOKESTIS PATYRU
SIOMS OPERUOTOSIOMS SIUVI 
MUI KORSETŲ (CORSETS) IR 
BRASSIERS, TRUMPOS VAL, 
GERA MOKESTIS. KREIPKI
TĖS J SUPT. OFFISH KABO 
CORSET 00., 749 N. MORGAN

PARDUODU arba išmainau

si uos asmenis

REIKALINGAS pirmos klesos bu 
ceris 
kai kalbėt 
imt inanadžeriaus vietą, 
gera. Kreipkitės laišku 
nu”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAR 
BININK U TARYBOS LAIKI 

NAŠAI KOMITETAS.

ivc. ka- 
dešine linkui 
bus vėliavos.

greičiausia ir lengviau
siu budu įsigysite nau
dodamies Naujie
nų Reikalavimų Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas ką turite 
kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkite Naujie
nose. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo Žmo
nių kasdie skaito Nau 
jienas, tūkstančiai per
skaitys jūsų pasiskel- 
birną ir tas jūsų pasi- 
skejbimas atneš jums 
geriausių pasekmių.

NAUJIENOS
1840 South Halsted St. 
Telefonas Canal 1506

aliejuotojų, svičinono 32 
į valandą, vyro prie svie-

1 merginos 
vai. užmokes- 

pastovus. Alsi-

vimą. Kaina tik 25c. 
Galima gaut “Naujie
nų” Administracijoje, 
1840 So. Halsted St

iiitomobiliaus lotą, 50x185

REIKALINGAS antrarankis kepė 
jas, kuris supranta duoną sukti. Ge 
ra mokestis geram vyrui. Atsišauki 
te tudj. Marozas Bros.
4617 Šo. Paulina st. Chicago, Ill.

REIKALINGA 2 kriaučių, Greit 
atsišaukite. S. S. Kuzmarskis 
3346 So. Halsted Str. Drover 8728

PARDUODU arba išmainau ant

pono Pawlowski o

Socialistai stengiasi, kad pa
naikinus kares, ir jie nenori ei
ti kariauti. O kunigai stumte 
stumia vyčius į batalijomis ir vi
sa gerkle rėkia, kad vyčius ka
riuomenėn imtų.

Draugystės Lietuvos Vėliava 
Am. No. 1 šeimyniškas išvažia
vimas į Willow Springs įvyks

Dr. S. Biezis
Gydytojas ir Chirurgai 

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

Tel. Canal 3877

ko, gerame stovyje, 45x165. Kainą

Taipgi neužmir- 
itsivesti naujų narių prisira- 

"Propagandos

nesyje. Atsišaukite

Dr. M. Stupnicki
8109 So. Morgan SL, Chicaga. 

VALANDOS: nuo 8 iki H li
pyto, nuo 5 iki 8 vakare.

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

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

rrigaitis, pirmininkas,
1810 S. Halsted SI.

J u rgel io n is, v i c c- pi r m i n

$350, $10 įmokei, $5 mėnesyje 
sišaukite į

Komiteto susirinkimas įvyks 
7:30 vai. 

Kriaučių Unijos svetainėj, 1579 
Visi delegatai ma- 

Svarstymui yra 
—J. Kalainė, Sekr.

4. Greitas išgąstis parodo 
nerormalį nervų ir proto veiki
mų. Tai yra savo rųšies hyste- 
riškas stovis, kuris tankiai ne
gali būti prašalintas. Viso kūno

KETURIŲ KAMBARIŲ fialas ati
duodama randon, $10 iki $13 į mė
nesį. Neįleidžiama prigyventoji] 
Rezidencija tiktai.

Mrs. E. Me Condi e
13 W. 60 sir., 2-ras pagyv

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 $55.

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kedzie avė., 

Chicago, III.

gaiviai, viskas išmokėta. Kas įmokės 
$200 ir $20 mėnesyje, gali tokį gau
ti. Atsišaukite arba telefonuokilc

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo for
mų, siūti naminius daiktus arbi 
rėaahis. Diplomas kiekvienam, kwn 
išsimokins. Valandos dieną arbf 
vakarais del jųsų parankumo. UI 
$10 išmokiname Jus siut viaokiwa 
drabužius.

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

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

REIKALINGA sena moteris prižiu 
įėjimui dviejų vaikų - 3 ir 5 met 
amžiaus. Atlyginimui duosime ka 
mbarį ir pragyvenimą. Atsišauki

Springfield, Ill. — Progresyviosįųs 
draugijos ir kuopos laikys bendrą 
konferenciją liepos 29, antrą valan
dą po pietų Allen Rail, Washington 
st., tai yra' Viešo Knygyno salėj. 
Visi delegatai malonės laikd atvyk
ti. — Komitetas.

BARGENAS.
2806 Emerald avė., saugi vieta jų

sų pinigam.zMuro 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.

REIKALAUJAME janitoriaus fo- 
reinano, $70; vėliaus dauginus, ni- 
tuolojų, kalvių, ir pagelbininkų, pjū
klais pjovėjų prie skerspjūvio, vai
kų 16 metų amžiaus, $12; porterių 
į saliuną, $15 ir $16 į savaitę; klerko 
į ofisą, operuotojo prie veliamos 
mašinos, pečkurių 32 iki 32 ir pusė c. 
valandoje, prie gręžiamų mašinų o- 
peralorių, janitorių be patyrimo $65. 
Matrasų dirbėjų, leiberių 30 iki 35c 
į valandą 
ir puse c. 
s to. Gera mokestis..

SOUTH PARK EMPL. AGENCY 
4193 S. Halsted St. 2-ras augštas.

Visi darbai South, West ir North 
pusėje. (Kalbama lenkiškai.)

REIKALINGA mergina arba mote
ris į krautuvę, kuri supranta kiek 
nors apie knygų vedimą. Darbas 
nuolatinis ir gera mokestis. Atsišau
kite. tuoj. Anton Kosmowski, , 
1741-43 W. 47th St., Chicago, III.

Pasiklauskite pono Pawlowskio

3 prie Gordon lyderio
12 dėžių dirbtuvėj
2 dažų dirbtuvėje
2 geležies dirbtuvėj
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matninkų kitokiems darbams.
IŠVAŽIAVIMUI Iš CHICAGOS rei

kalinga daugelio darbininkų prie į- 
vairių-į vai riaušių darbų į fabrikus 
ir dirbtuves, taipjau ūkio darbams.

VAIKŲ' SKYRIUJE reikalaujama 
daugybes vaikų visokio amžiaus, bet 
ne jaunesnių kaip 14 melų, dirbti 
lengvesnių darbų dirbtuvėse, ofi
suose, pasiuntinėjimui mokinties 
įvairių amatų etc.

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

išblyškimo priežastį, o tik tada 
galima jį prašalint, jeigu prie
žastis prašalinama. Geležies 
druskos gali pagelbėt, jei prie
žastis nesvarbi, t. y. yda maisto 
gromuliavime arba organuose, 
kurie daro kraują.

Dr. A. Montvidas.

4 prie saldainių dirbimo
50 molderių

1925 S. Kedzie avė., krautuvės 
Hidarymo reikalu (žiur. paskel- 
)inia Naujienose šiandien ir su-

Pasiklauskite pono Pawlowskio

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis egzaminuoja dykai 

Gyvenimas yra 
\ tuščias, kuomet

V pranyksta regčji- 
mas.
Mes vartojam pa- 
gerintą Ophthal- 

Ay moineter. Ypati- 
nga doma atkrei- 

■ • piama į vaikus.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va
karo; nedaliomis nuo 10 iki 11 
dieną.
4649 S. Ashland Avė.

kampas 47 St.

PARDUODU pigiai 3 kambarių 
naujus rakandus. Išvažiuoju j ki
tą miestą. Greitai atsišaukite.

Chas. Smith
1440 Milwaukee avė. Chicago j 

2ras augštas užpakalyj.

Pasiklauskite pono Pawlowskio

Pajieškau savo brolio Juliono Ber
natavičiaus iš Daugų miestelio, Vil
niaus gub., Pirmiaus gyveno Ana- 
vel’s Pen. 4 metai kaip jo nemačiau. 
Atsišauki! arba žinantis jį* malones

JEIGU JUS turite automobilių ir 
norite parduoti, tai pašaukite mus, 
o mes už jūsų automobilių įvesime 
elektriką į jųSų namus. Išmainysi
me automobilių j atsakantį darbą. 
ELECTRIC WORKS & REPAIR CO 
1718 S. Halsted St., 

Tel. Canal 578

ryšio 
pėtnyč'ioje, liepos 27 d 
va k 
Milwaukee avė. 
lonėkite atvykti, 
svarbių klausinių

‘eiephone HumlxUdt 1271.

M . S A H U D M. D.
Benas Rosks Gydytojas Ir zCIUrvMM

Specialistas Mutsrilkų, VjrrHkw far 
Vaikiokų, taipgi ChionUkų L4**>

OFISAS: 1679 Milwsukss Arę.
VALANDOS: 8:89 ik! 19 ilrytos^
Kampas North Ars., Kambary* HN

1:30 iki t ir 7 :»9 Ud t vakare.

Pajieškau Antano Kučinsko ir Ju
lės Brazdžiutės, paeina iš Kauno g., 
Panevėžio pav., Biržų par. K^imo 
Vai Ikonų. Turiu svarbų reikalą— 
malonėkite atsišmikli:

A. Mezinskailė, 
1515 — 49tb Avė Cicero, Illinois

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 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 kamba 
turi kambariu 
ir tt., pasiskelt 
jienų skiltyse 
kaip be vargo ir menkiausio 
mis išlaidomis turėsite grei 
čiausių pasekmių.

Skelbimus priima Naujiem 
Administracija, 1840 S. Halstec 
st, asmeniškai, pačtu, arba te 
lefonų: Canal 1506.

pus 
išegziiininaviino, 

uomet išgirsite, ar vaistais ga-

geistina, kad galėtų angliš- 
nes toliau gal galėtų už- 

Mokestis 
Kreipkitės laišku į “Naujie- 

ofisą pažymėdami No. 133

Pasarga. — Naujienų Sveikatos 
Skyrių ves Daktaras A. Mont- 

-\vidas. Be straipsnių sveikatos 
ir medicinos klausimais šio sky
riaus vedėjas rūpinsis atsakinė
ti ir šiaip asmenims, kurie no
rėtu gauti šiokių ar tokių dak
tariškų patarimų. Klausimus 
reikia siųsti šiaip užadresavus: 
Naujienos, Sveikatos Skyrius, 
1840 S. Halsted St., Chicago, 
Ill. — Red.

na gero maisto smegenims, jei 
jos turi išsidirbt atmintį. Tū
luose atsitikimuose smegenų 
substancija yra tokia, kuri ne
daro savyj atminties žymių. 
Tai gali paeiti nuo tūlų ligų ar
ba būti prigimta. Bet didžiuma 
žmonių neturi geros smegenų 
gimnastikos (mokinimosi), to-

REIKALAUJAME 
“waiter”. Trumpos 
lis gera. Darbas 
šaukite tuojaus: 
3305 S. Halsted St.,

Liuosybes Draugystė prašo 
kitų draugijų ir organizacijų 
nerengti iškilmių rugs. (Sept.) 
16 dieną, kadangi tą dieną Liuo
sybes Dr-stė turės išklimingą 
savo dvidešimts metų sukaktu
vių apkvaikščiojimą.

Chicagos lietuvių darbininkų 
masinis susirinkimas birželio 
29 d. š. m. įsteigęs Amerikos 
Lietuvių Darbininkų 'Tarybą, 
jos Laikinąjin Komitetam iki 
sekamo visuotino A.L.I) Vietos 
Tarvbu suvažiavimo, išrinko

į Davis Square, 45ta ir Paulina 
gtv., iš kur visu buriu įvyks iš
važiavimas- — Komitetas.

f* *1

Dr. A. R. Blumenthal

Pajičškau brolio Vinco Stulgo. Iš 
Kauno gub., Raseinių pav. Vainotos 
parapijos. Vyras gražios išveizdos, 
geltonais ūsais ir plaukais, didelio 
ūgio. Pirmiaus gyveno Pittsburge, 
Pa., vėliaus Chicago,!. Atsišauk kuo- 
greičiau: jeigu kas žinote jį malonė
kite tuoj pranešt.

Ona Rimkienė,
4418 S. Hermitage Ave. Chicago, Ill.

Chicagos Liet. Draugijų Sąjungos 
dek'galų susirinkimas įvyks pėtny- 
čio.i, liepos 27, <S v.v., Meldažio svet., 
2212 W. 23rd Place. Kiekvienas 
draugijų delegatas tegul skaito sa
vo priederme būtinai atvykti susi
rinkimai), nes yra svarbiu klausi
mu, kurie turės but apsvarstyti ir 
išrišti. —Vaidyba.

6. Kaip įgyt daugiau raudo
numo išblyškusiam žmogui?

Atsakomai:
1. Jei kokia Figa daro raume

nis silpnais ir menkais, reikia 
ją prašalint. Jei j>ersidirbimas,

rimą išgydyt ją, ar operacijos 
reikės. Pa tariu apsižiurėt, nes 
nosies ligos neša daug nesma
gumų.

’ 3. Atminties trumpumas tan
kiausiai reiškia jos neišlavini- 
mą. Mokinimas! eilių, apysakų 
ir kitų dalykų ant atminties yra 
gera gimnastika. Matematikos 
mokiw4masi irgi ją žymiai iš
dirba. Kraujas turi atnešti ga-

PARDUODU duonos kepyklą su 
visais intaisymais. Taipgi kiirtu pa
rduodu 3 arklius, 3 vežimus ir 1 t ro
ką. Parduodu labai pigiai, nes tu
riu skiltis j trumpą laiką, o vienas 
negaliu užlaikyti. Norinti pirkti at
sišaukite laišku į “Naujienų” ofisą

Socialistų Propagandos Mokyklos 
mėnesinis lavinimus susirinkimas 
įvyks pėtnyčioje, liepos 27 d. 8 vai. 
vakare, p. Rašinskio svet., 731 W. 
18th st.

šiame susirinkinic vienas iš mo
kinių, d. P. Budrįkas, skaitys refe
ratą temoje “Privatinė nuosavybe 
socializmo tvarkoje.*

Visi draugai malonėkite atsilanky
ti paskirtu laiku 
skite 
šyti prie Socialistų 
Mokyklos

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

1 dailydės
1 inžinieriaus
4 prie langų plovimo
1 kalvio / .

GERAS APSISTOJIMAS ATVAŽIA
VUSIEMS IN CHICAGA.

Mes randavojame 2-jų ir 3-jų rui
mų išforničiuotus flatus del famili- 
jų ant dienos, nedėlios, arba mene
sio — pigiai. Taipgi singelius rui
mus del vieno arba dviejų —- už 2 
dol. nedėliai ir augščiau. Yra visos 
vigados: vanos, telefonas etc. Atda
ra dieną ir n aki j.

HOTEL YOURGEN
718 ir 720 N Clark St., Chicago.

Roseland 
extra susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
liepos 27, 7:30 vai. vakare, 9 wardos 
socialistų svetainėj, 11009 Michigan 
avė. Draugai, pasistengldte atvykti 
laiku, nes turim daug svarbių reL 
kalų apsvarstymui. K. Valys, Org.

IŠ PRIEŽASTIES ėjimo karen tu
riu parduoti savo puikų automobi
lių; 2 metu atgal buvau mokėjęs 
$1850.00 viskas yra pirmos klases, 
su visais naujausios mados intaisy
mais—elektros šviesos, starderis, 
dženiruteris, dziegorius, spidomete- 
ris, 2 virŠais—žieminiu ir vasariniu, 
2 extra rimai, 2 extra tires, visos 
lulšįs geriausioj tvarkoj, viskas už 
$375.

d Rm Gio HH ■ 6 L Ai S E« IR
Praktikuoja 25 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

8149 S. Morgan St. kerte 12 flC 
Chicago, Ill.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyrišku ir Vaiki 

Taipgi Chroniškų Ligų
OFISO VAI ANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po flat 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. NedėJio- 
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687.

DIDELIS PELNAS
Reikalingi agentai po CJiicagą ir 

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

John Zurgelis, 
2631 S. Halsted f+t., Chicago

PARDUODU gražius naujus ga
minius rakandus rš priežasties ėji
mo kariuomenėn. Atsišaukite grei
tai šiuo adresu:

Kazimieras Rožė
2940 So. Poplar avė. Chicago,, Ill

Rockfordiečių ir apielinkės 
lietuviųdomai.

Rockford, Ill. — Liepos 28 d. įvyks 
milžiniška taikos demonstracija. 
Prasidės nuo švedų socialistų sve
tainės, 6 avė. ir 7 str., ir eis į par
ką Browns Grove. Pradžia 3.30 v. 
po pietų. Kalbėtojas bus autorius 
knygos “Kare — del ko” — G. R. 
Kirkpatrick.

Draugai darbininkai ir darbinin
kes! Kviečiame visus atsilankyti, 
kurie tiek esate priešingi dabarti
nėms pasaulyje skerdynėms. Drau
gai visi, netik rockfordiečiai darbi
ninkai ir darbininkes, bet ir kitų ar
timesnių miestelių, atvažiuokite da
lyvauti demonstracijose. Komitetas.

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

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. I8th 
St. netoli Fisk St.

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

VALANDOS: 8—S ryto, tiktai.

5. Miegot reikia apie 8 va 
landas, jei miegama tylioj vie 
toj ir kur yra gana 
Bildėsyj arba troškiame ore (su 
uždarytais langais) ir 10 valan
dų gali būti maža. Čia reikia 

stiprumą atidon. 
žmonės turi mie- 
stiprius ir svei-

DR. A. I. EPSTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas moterišką, vyrišky, Ir vaiky ligą.
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.

L.M.P.S. 9 kuopos drau 
giškas išvažiavimas į Wąshingb>i 
parką įvyks 29-tą dieną Heųps. Su 
rengtas įvairus programas 
vimas prasidės 10 valandą ryto. Va 
žinot reikia Cottage Grove 
ra is iki 56, ir eit po 
hotelhj stoties. Kalvoj

žmogus gali bu- 
sveikas, nes odos 

iii būti tokia. Išlilyš- 
reikšti arba ligą,

PAJIEŠKAU savo pačios Kaziu- 
nės Virbickienės, po tėvu Virbiukės, 
Raseinių pavieto, Nemakščių para- 
pios. Kas pirmutinis praneš, gaus 
gerą nagradą. Girdėjau gyvena ant 
18 gatves.

P. Virbickas, 
2154 S. Oakley avė., Chicago, Ill.

mus vyti į 
i p ir reikė

tų, nes šiaip tai juodveidžiai žie
mai nė stubą negaus. O kai mus 
išvys, lai pasiliks daug tuščių 
stubelkų, kuriomis nei juodvei
džiai neniekins.

Kenoshiėtis klausia:
1. Turint stambius kaulus, o 

neturint stiprių ir storiu raume
nų kūme, ką reikia- daryt, kad 
juos išvysčius?

2. Kas gah but, kad nosis bu
na užpuolus, ypač ryte?

3. Kivs yra, jei aš turiu labai 
trumpą atmintį: kol skaitau, at
simenu, o paskui greitai užmirš
tu, ką .skaitęs?

4. Kas yra, jei aš greitai išsi
gąstu, ypač

5. Kiek 
got nelabai 
žmogui?

Extra susirinkimas. — Lietu
vių Mot. Dr-jos Apšvetos extra 
susirinkimas įvyl 
liepos 27, 8 v. vak 
te Square parko in 
sirinkimas šaukiamas dicl miru
sios Oak Forest P. M. Leskevr 
čiutes. Subatoj laidojimas- Vi
sos narės malonėkite atvykti su
sirinkimam . Valdyba.

no gub., Raseinių pav., Pagramančiu 
parap., Jocių sodos. Dabar gyvena 
Chicagoj ir norėčiau su juo maty- 
ties. Jis pats ar kas jį žino ma
lonės atsiliepti šiuo adresu:

' Jonas Želvis.
938 W. 31 Place Chicago, III.

Pajieškau Anastazijos Makuniukčs 
iš Girininkų kaimo, Suvalkų gub., 
Zapyškiu par., del svarbaus reikalo. 
Meldžiu atsišaukti.

Adomas Poderis, 
3206 Auburn Ave., Chicago 111.
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li but uždegta, todėl suputosi ii 
pūliuoja, (iali Luti kaulų a 
mėsų pi’iaugim.as, kurie nelei 
džia nosiai/išsišausiuIi ir išsiva

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo. Gera mokestis ir užlaiky
mas.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

Brighton Park- — Liet. Vai g 
Daiktų Korp. mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioj, liepos 29

J. THORNTON
112 W. Huron St., Chicago

REIKALINGI du patyrę barberiai, 
vienam pastovus darbas, antram va
karais. Gera užmokestis. Atsišau
kite tuojaus.

R. Guzcvičius, 
701 W. 35th Sir., Chicago

Vyriškų Drapanų Bargenai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $<5 iki 
$35 siutai ir ovėrkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkhnas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
kotai, vertės nuo $25 iki $8$Xdabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $L50 iki 
$4.50. ’Vaikinams siutai nuo i $3.00 
iki $7.50. '

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halsted St., Chicago, Ill.

Musų tėvukui pasakodavo, 
kad senovės žmonės tai buvę 
milžinai, o į pabaigą svieto tai 
žmonės busią tokie maži, kad 
devyni vyrai gaidį pjausią.

Daigi la svieto pabaiga lur- 
jau dabar de

vynios viešpalyslės vieną kaizerį 
pjauja ir vis nepapjauja.

Rusijos ex-caras Mikė taip su- 
biednėjo, kad greitu laiku jam 

•eikalinga pašalpa. Bet 
amerikiečiai, nešelpsime 
mes ir be jo turėsime ką 

šelpti, būtent, Chicagos suban- 
krutijusius lietuvių bankierius. 

veikiai pradės badu 
depozitoriai jų nepa-

REIKALAUJU dviejų kriaučių 
prie vyriškų ir moteriškų darbų. 
Darbas nuolatinis. Atsišaukite gre
itu laiku.

Chas. Kasevich, 
2507 W. 47111 sir., Chicago

A. Lalis, sekretorius, 
1840 S. Halsted St.

K. Gugis, iždininkas,
127 N. Dearborn St.

Nariai: T. Dundulis
J. šmotelis
Julia žymontienė-že- 

maite.
Visai Amerikos Lietuvių Da

rbininkų Tarybos reikalais pra
šom kreipties jos sekretoriaus 
adresu.

J. A. Smith pajieškau Felikso Sta
selio, savo senojo bartenderio. Ji' 
saf yra mažo ūgio, rudų plaukų, bal
to kūno, lašuoto veido. Kalba lietu 
viškai ir angliškai, taipgi lenkiškai 
slaviškai ir rusiškai. Jis pats ai 
kas jį žinote praneškite už ką duo 
siu dovaną. Feleksai, noriu kad ta 
m i si a pagrįžtom pas mane ant se 
nojo darbo. J. A. Smith, 
Teefft, Ind. Phone 506 M. 1—

kus.
6. Išblyškęs 

t i pusėtinai 
spalva 
k imas gali 
kuri prasidėjo kraujuose ir yra 

kraujo liga, arba 4a krau
pa eiti nuo kokios 
Jei išblyškimą da- 

, reikia ją prašalinti. Jei 
šviesos stoka, reikia gau- 

Jei maistas netikęs, 
Įgyt daug žalių daržo

vių ir vaisių. Pirma reikia rast

išsimiegojimas, girtuokliavimas 
ar kokia kita priežastis yra, rei
kia ją prašalinti, liesa, kiauši
niai ir panašus maistai reika
lingi raumenims. Cukrinių ir 
krakmolinių maistų reikia val
gyt neperdaug. Reikia turėt tin
kamą muskulų mankštinimą, 
pasilsį ir tt. Tonikai gali būti 
reikalingi arba nereikalingi. 
Eikite pas daktarą, nes reikia 
jus matyt pirma, negu duot tik-

jPajieškau savo tėvo Jono Laugudo, 
k^ris pastaruoju laiku gyvęno West 
Sidėįj, Chicagoj, III
amžiaus, paeina iš Kauno gub., Tel
šių pavieto, Alsiečių volosties, Vi- 
gundgiškių sodos. Jis pats, ar kas 
apile jį žino, meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu:

Frank Langu das,
1816 Ruble st., Chicago, Ill.

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

Lietuviškai-Angliškas
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REIKLINGAS barberis. Darbas 
pastovus. Arba parsiduoda barbec
ue pigiai.

John Yank u s, 
1951 Canalport Ave., Chicago, Ill.Dramatiško Ratelio susirinki

mas įvyks subaloje, liepos 29 d. 
M. Meldažio svetainėj, 2242 W 
23rd PI.

Nariai privalo atsilankyti lai
ku, nes randasi daug svarbių ii 
neatidėliotinų reikalų. Valdyba
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