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Talkininkai tebestumia vokiečius
Bolševikai mato sau di

delj pavoju
Manifestas, kurį jis išleido iš

reiškia Ukrainos valdžios pasi
piktinimą užmušėji.sle ir apgai
lauja, kad “didelis draugas Uk-

PADIDJS DRĄFTO AMŽIŲ.

Karės depar.U^n^hhlH jau pri
rengė biliu.

nuo

UŽMUŠĖ LIETUVI.

Traukinis Belvvood’e suvažinėjo 
Jonų Butkų.

priešo rankos.”

Nutarė griebties masinio teroro
Cechai paėmė Ekaterinoslav

prirodymi’p je>g buvę) plemmja- 
mas pasikėsinimas ir ant beį
mano gyvasties.

kietiją yra labai didelė.” tokis 
yra ne tikėtai atviras pranešimas 
Hans \drsl, specialiu kemiisarei

Vokiečiai gali pertraukti ryšius su praneša iš to miesto apie pasi
kalbėjimus, kokius jis turėjo su 
pirkliais, valdininkais ir valslie-Ukraina už Echhorną

BOLŠEVIKAI ŠAUKIA VISUS 
DARBININKUS KOVON SU 

BURŽUAZIJA

šia didžiausis pavojus. Skelbia 
masinį terorą.

carą. Miestas turi apie /.), 
gyventojų ir yra centru vie-OI M I

nes is elidžiausių kasyklų, apy-

VOKIETIJA GALI PERTRAUK
TI RYŠIUS SU UKRAINA.

True translation filed vvith the post- {>e|ei užmušimo vokiečių koman 
master at (.Imago, August 2. I'.JIS,
as reųuired by the act of Oct. ti, 1917, duotojo. Valstiečiai tebekariauja

MASKVA, liei). 31. (peri --------------

vyriausio pildomojo komiteto, 
Maskvos tarvbos ir darbininku • 4
organizacijų, kuriame dalyvavo 
apie 2,000 narių kalbėjo premje
ras Leninas ir karės ministeris 
Troeki ir sekamos rezoliucijos

I l'rue translation filed with the post- 
ni.ister it Chicago, Augusi 2, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, rugp. L — Pa-

iš Amsterdamo, datuotos utar- 
ninkc, Vokietija svarsto apie at
šaukimą ambasadoriaus von 
Miimm iš Ukrainos ir įteikimo

\ ojuje.

bartiniu momentu yra atmuši
mas čecho-slovakų ir gavimas 
grudų.

nių reikalų ministeris von llint- 
zc turėjo ilgą pasikalbėjimą še
ri (loj su t kratuos ambasado
rium ir paskui priėmė Austrijos

i ii n ą.

jokie) išėmime) visi pirkliai yra 
labai priešingi bolševikams, kai
tindami bolševikų “‘beprotišką 
tironiją” už Rusije)s nupuolimą 
ir e'keuieiminį suirimą. Jie ma-

vadovyste, kadangi tame dalyke 
yra didelių skirtumų nuomonė
se. Tcčiaus visi sutinka, kad bol 
ševikų valdžia turi būti sutriuš
kinta, nors a I v i r a i pripa
žįstama, kad dar nėra tokios or
ganizacijos, kuri Įstengtų juos 
sutriuškinti.

NIKOLAI NIKOLAJEVIč
SUŠAUDYTAS.

True translation filed svilh Ihe post- 
niaster ai Chicago, Augusi 2. 1918, 
as reeiuireei by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM. liepers 31.
Pasak žinių i Ravrischt' Lanele-s 4 4 »
Zeitung, bedševikai sušauelė’ tris 
Rusijos elielžiuosius kunigaikš
čius, iii tarpe’, manenna, buv<)

I

CHICAGO. — Liepos 31 d. Bei 
wood, III. (arti Melrose Park)j

su išaiškinimui sunkumo padė
jimo.

“ I. Turi būti padidintas buelė-

so svarstomas galimumas pa
siuntinio kariniu sustiprinimų 
I Lrainem. sijos armijų koamnduolojas.

cionierių. Sovieto valdžia turi 
apginti save ir tam tikslui buižu- 
azija turi būti pastatyta po kon-

nblatt, didelės riaušės įvyko gi
lumos distriktuose Ukrainoj.

VOKIEČIAI PRAMATO KADA.

Tą pranašauja akmuo Elbos 
upėj.

tas praktikon masinis teroras.
”5. Visuotinu obalsiu turi bū

ti mirtis ai- pergalė- su masinė-

siprie-šinimą “vokiečių užtirpą-

charakterizuojami..

nėmis karinėmis RUSAI NEAPKENČIA VOKIE-

panande»jimu \ isų si 
su kontr-rcvoliuciue Dar apie Bichhorno užmušimą.

ČECHO-SLOVAKAI PAĖMĖ
EKATERINBURGA

l’rue Irauslalioii iiieei vvith the* post- 
maslcr ai Chicago, Augusi 2, 1*918, 
as į ceiuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, rugp. L

True tr;insHlion filed wilh the post- 
maste-r ai CJiicago, Augusi 2. 1918, 
us reųuired by Ihe' act of Oct. (i, 1917

AMS TERDAM., Garus “ba
do akmuo” Ellms upėj arti 151- 
seben, kuris pasak abe Inos nuo
monės Vokidijoj, pranašauja 
badą, jei būna matoma, dabar y- 
ra matomas pirma syki nuo ka

Bolševikai susirūpinę

n-

AMS I ERD \M.

kad užmušimas field-maršalo 
seni Eichhorii ir jo adjutanto 
kapt, vem Dressler utarninke 
Kije-\e-, lapo atliktas sn dideliu 
drąsumu. Distriktas, kuriame 
I ie id-mars;ilas gyvenu) ir kuria
me i\ \ ke> užmušimas vra nedide- 4 • *
liame' atstume nuo kasino ii’ bu
vę) saugojamas vokiečių pairo-

Akmuo guli ant upės dugno ir 
niekad nebūna matomas, jei be
nt kada būna nepaprastai didelis

mens yra 
kalboj::

iškalta se noj vokiečių 
“Kada malvsi mane,

ŽMONIŲ ŽUVO.

Susidurus traukiniams Vokie
tijoj.

Su šiuo nauju išsivvslymu če- Po nužiielymui, sako toliau

presą išreiškiu didelį susirūpini
mą. Pavvzdžiui, Prasėta užreiš-

I'na' translation fileel with the» post- 
inasler at Chicago, Augusi 2, 1918. 
as reųuireei by the act of Oct. 6, 1917.

vyko j \ irtą užmušimo ir pasirū
pino apie tinkamą pagelbą von

no praneša, kad susidūrimas dvi

Vėliau hetmanas atsilankė pas

30 žmonių. Nelaimė Įvyko tarp
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VVASHINGTON, rugp. 1. — 
Sekretorius Baker šiandie pas
kelbė. kad karės departamento North VVešlern traukinis siivaži- 
plenai apie padidintą karinį 
programą, įskaitant praplėtimą Joną Butkų, 30 metų amžiaus.

Velionis paėjo iš šviekšnos 
panų)., Raseinių pav.. Kauno gu-

Talkininkai paėjo 
dvi mylias

•311
Iii

ii
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Kili

Jis tikisi, kad karės departa
mento Kilius bus įneštas kong
resai) se kamų savaitę, taip kad 
k.irinių reikalų komitetus gulės 
pradėti svarstymą lxi atidėlioji
mų.

Raker nesakei kokių metų

mentus, tečiaus jis pasakė, kad 
paskelbtieji pranešimai, jog ru- 
bežiai bus nuo 19 iki 40 metų y-

tas sumunytmas buvo svarsty
tas, be t tapo atme’stas.

TALKININKAI PERGALĖS 
Už MĖNESIO.-

Sako Lloyd George. Kuo ilgiau 
vokiečiai kariaus, tuo sunkes

nės bufl taikos sąlygos.

True ti anslalion filed vvith the pejst- 
inastcr at Chicago, A u gust 2, 1918, 
as reųuired by the* act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, rugpj. — “Ne 
vienas žmogus netari girlies, 
k<d mušis neužsibuigia. Bet vi
si žnmnės, kurie žino, yra užga
nėdinti linkme, kokia jis dina. 
Tdčiaus dar per mėnesį laiko 
mes turime pasilikti susirūpinu
siais''.

ras Lloyd George savo kalboj 
fabrikantams, kurią viešai pa
skelbė presos biuras.

Prcmieras tolinus sakė:
“Kuo ilgiau karė tęsiasi, tuo 

sunkesnės ekonominės sąlygos 
bus uželėlos priešui.

“Kuo greičiaus priešas tai su
pras, tue) geriau jam bus. Jis 
kariauja, kad uždėjus savo eko- 
immiiH's sąlygas ant talkininkų.

VOKIEČIAI RENGIASI TRAU
KTI ES IKI VESITE.

J u artilerijos veikimas mažėja.

True lianslntinn filed with the post- 
inusler ai Chicago, Augusi 2, 1918, 
is rcepiirod by the act of Oct. 6, 1917.

SI' AMERIKOS ARMIJA AI- 
SNE-MARNE FRONTE, rugp. L

Vokiečiai vartoja mažiau ar
tilerijos, remdamies daugiau ant 
savo kulkasvaidžių. Tas, kartu 
su pasakojimais belaisvių ir de- 
zertirų nurodo į vokiečių, pienus 
naujo pasitryukinu) iki Vesle' u-

iraliepiniai apie eilę pasitrauki
mu kol nebus pasiekta Fismes

Influenza Švedijoj.
STTCRHOLM, liepos L —

'Taip vadinamoji “Ispanijos li-

elėjo siausti ir Skandinuvijeije. 
1,600 žmonių sergu Stodkhol- 
me. Keletas žmonių serga jau 
mirė.

Pusė telefono operuotųjų ser-

ANGLIJA PRAŠO KARĖS KRE
DITŲ.

Prašo paskirti $3,500,000,000

True translation filed cvith the. post 
master at Chicago, Augusi 2. 1913. 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917

LONDONAS, rugp. 1. Pra
šydamas nubalsnoli karės kre
ditų sumoj £700000000 ($3.500, 
OOO) atstovų bute šiandie, iždo 
kanch'ris Andre\v Bonar La\v 
pasakė, kad didumas sumos pri
klauso m* nuo padidėjusių išlai
dų, bet nuo to takto, kad parla
mentas rengiasi užsidaryti. Jis 
tikisi, kad nedaugiau kaip vie
nas balsavimas bus reikalingas 
prieš pabaigsiant finansinius me* 
lūs.

Mirė turku ambasadorius, z

l'rue translation filed \vitli the pust 
mastei- ai Chicago. Augusi 2, I91S, 
as i eipiired by the act of Oct. (i. 1917.

AMSTERDAM, liepos 30.
Berlino žinia praneša, kad \akar 
Berline po trumpos ligos pasi
mirė Turkijos ambasadorius V o 
kietijoj Hakki Baslio.

'l'rue translation filed \vith the post- 
master ai Chicago, Augusi 2. 1918, 
as retjuired by the art of Oct. (>, 1917

PARYŽIUS, liep. 31. Ame
rikos Raudonasai Kryžius įsteigė 
savo septintą ligonbutį su 600

nuo Paryžiaus. Amerikos Rau
donasis Kryžius dabai- turi 7,600 
:ovų savo ligonbuciimse Pary
žiaus distrikte.

NE\V YORK. I’heimas \V.
Lnnont, benelrininkas J. P. Meir

SUMANYMAI DAROMI LAIS
VĖS PASKOLAI.

Ketvirtos paskolos traukimas 
prasidės rūgs. 28 d. ir tęsis 

tris savaites.

True trnnskition fileel vvitli the post 
master ai Chicago, Augusi 2, 1918, 
as reųuired by the' act of Oct. (>, 1917.

/
Sumanymai Kelvirleisios Lais

vės Paskolos užtraukimui va
kar priėmė konkretų formą, se
kretoriui McAeloo paskelbus, 
kad traukimas prasidės rūgs.

Pirmes-

rias savaites, bet dabar mano
ma, kad. gi'i iaus subruzdus, los 
pačios pasekmės galima bus

Oficialiu pranešimo apie 
kolos diduma nebuvę), be t 4
noina, kad valdžia banelys suri
nkti $6, OOO.t >()<),( )66į parduoda
ma bondsus, nešančius 11 3 pa- 
lukio.

ma-

Prasideda galutinas mušis
Vokiečiai atstumti 10m. fronte

Suimta 30,400 belaisvių
Lloyd George pranašauja taikinio 

kų laimėjimą už mėnesio laiko
TALKININKAI PAĖJO DVI 

MYLIAS.

Talkininkai suėmė 33,400 
belaisviu.

l’rue translation filed with the po.<H- 
masler ai Chicago, Augusi 2. 1918. 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917,

PARYŽIUS, rugp. L - Karės 
ofisas šiąnakt paskelbė, kad 
šiandie apie dviejų mylių paėji
me Aisne-Marnc fronte' talkinin
kų kareiviai pasiekė Cramoise- 
lle ir Cramaille, pietvakarinėj 
dalyj saliento, suimdami 600 be
laisviu, c

Cierges ir Mt'imire miškas tai
pgi lapo paimti, paimtas ir mie-

mans-Rheims kelio.

talkininkai suėmė 33,100 belais
viu. 4

TALKININKAI STUMIA
KIEČIUS ATGAL.

Igijo svarbų laimėjimą 
naši linkui Fismes ant 

upės.

ir

the post-
2, 1918,

įiiį’ė

I

};u

saliento.

tu link
pozicijas einančias pic- 
arti Soissons-Chateau

l ies Grand Reizoy. apie- 2 myl. 
į šiaurę nuo Oulchy-Le -Chatean 
linija smarkiai pasuka į rytus, 
eidama i šiaurę nuo Fere-en- 
'Farde-nois iki Ne'sles miesteliui.

i pietus pro Men-
nicre' miško.

Talkininkų4
jimas netik panaikino alkūnę li
nijoj virš ()ulchy-Le'-Chateau, 

bet dar lagai padidinę) blogumą, 
keikiame veikieėiai atsidūrė Men- 
niere miške-, Roncberes ir St. 
Gemine'. I šiaurrvčius nuo Grand

padarytas laimė-

Dabar elaroma veikimas tik
slu pastūmėjus žemesnę dalį vo
kiečių dešinės tarp Seiissons ir 
Fere'-en-Tareleneįis.

Pasisekimas auleimatiškai pri
verstu vokiečių atiduoti horizon- 4- 4
talę liniją tarp Fere-en-Tareleno- 
is ir \ iIle-e n-l ardeneįis ir gai

kaire.
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l'rue translation filed vvith 
niaslcr ai Chicago, Augusi 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917,

PARYŽ1FS, rugp. 1. Galuti 
na faza triuškinimo veikie-čiu 4

neuzų-amerikiečių ataka 10 mv-

ges apygardos i šiaurę nuo Fere- 
en-'l ardenois.

205 kalva, į rytus nuo Grand 
izoy, sakoma, yra talkininku

gsnį priekyn linkui Fismes ant 
Vesle upes, kuri dabar yra Fo- 
cho vyriausiu liksiu. Iš tos apy-

ka akimi.

(j'amaille' miestelis, apie- 3 
mylios į šiaurvakarius nuo Fis
mes, kaip neoficialiai prane'šta, 
taipgi esąs paimtas, tapjan kaip 
ii’ \ isas Mouniere miškas, kurio

biame sektore Soissons-Rheims

Vokiečiai neturi ką pranešti.

True' translation filed \vitb the post- 
maslcr ai Chicago, Augusi 2. 1918, 
as reeiuired by the act of Oct. 6, 1917,

kiečiu olicialis pranešimas sa-

“Smarkus mušis buvo j šiau
rę nuo Fero-en-Tardenois, b< t

’anešti“.

BIJOSI CHOLEROS.

True translation filed with the post- 
niastci- ai C.hieago, Augusi 2, 1918, 
as reųuireel by the act of Oct, 6, 1917.

PARYŽH’S, liep. 3'. - Iš Ber-

nešimii apie cholerą.
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N A U J I E N O S, Chiciago, 111.

Tai buvo 1877 metais.
'' ' '........  "L-' X

Vs. Garšino pasakojimas

(Tąsa).

O tai kodėl? Nenorite'? K. 
niekai! Mikita' Atv ilk čia jo dė
klą, daiktus. Tamsta kurioj 
Šėtroj bunį?

Antra nuo dešinės pusės, 
lik visgi pavelykite man tuo
pa t pasilikti. Man juk Lenką 
daugiau būti su kareiviais. Ge
riau todėl visai su jais ir pasili
kti.

Kapitonas Įdomiai pasižiurėjo 
Į mane, tartum norėdamas iš
skaityti mano mintis. Pagalvo
jęs tarė:

Tamsta, rasi, norite su j lis 
draugais būti?

Taip, jeigu tas galima.
1 iesa. N esikelki te. ( k r 

biu už tai

Savo stora letena pastvėrė jis 
mano ranką ir ėmė ją purtyti.

Neužilgo po to atsisveikin m 
su olieieriais ir išėjau iš šėtros 
Pradėjo temti. Žmonės vilko*- 
ploščiais, rengdamiesi vakarie
nės. Rotos sustojo i eikš taip, 
kad kiekvienas batalijomis tve
rė uždara keturkampį. kurio 
viduje buvo šėtros ir rikėmis 
sustatyti šautuvai. 1 ą diena, 
kadaugi visą ją silsėjomės ant 
vietos, susirinko visa musu di
vizija. Būgnai sutratėjo vaka
rinę. kažin kur toli pasigirdo 
komanda :

1 ’ulkai melslies!.. . kepu 
res nusi-imk !

Ir akimirkoj dvylika tūkstan
čiu žmonių stovėjo vienplau
kiai. “Tėve musų, kurisai
esi danguose.. ." pradėjo mu
su rota, (mėtymais taipjau už
giedojo. šešiosdešim ts chorų, 
po du šimtu žmonių kiekv lėna
me. giedojo kas sau. Darėsi di- 
ssonallsai, bet malda \ ištik ska
mbėjo graudžiai ir pakiliai. Pa-I 
lengva chorai ėmė tilti; paga-, 
lios toli, galiniame ha ta Ii jone j 
paskutinioji rota pabaigė: “bclj 
gelbėk mus nuo pikto”. Trum-Į 

pai subarškino bugnai.

Ežsidėk '
Kareiviai ėjo gultų. Musu šė- 

Toj. kur. kaip ir kitose, ant 
Ivii jų ketvirtainių sieksnių plo
to turėjo sutilpti šeši žmones, 
mano vieta buvo nuo krašto. Il
gai gulėjau, žiūrėdamas i žvai
gždes, i toli kareivių kuriamas 
ignis, prisiklausydamas dub
iems, neaiškiems d lės stovy
klos garsams. Kainvninėj šėl- 

(roj kažinkas sekė pasaką, be pa
liovos atkartodamas žodžius 
“taip daugiau.. . ”

kaip daugiau, tas kunigai-j 
kštis ateina pas savo pačią irĮ 
imu jai visa prikaišioti.. . Taip j 
daugiau, jijė... I.iutik, miegi 
jau. ą ?.. . Na, m i ('gok svi i kas '... 
šventa Marija dangaus Karalių-1 
nė, užtark už mus nusidėjėlius...1

.šnabžda pasakotojas ir nu
tiksią.

Oficierių šėtroj taipjau girdėt 
balsai. Apšviestu išvidaus au
dimu slankiojo milžiniški, dar
kąs šešėliai sėdinčių šėtroj ofi
cierių. Karlas nuo karto girdėt 
ten garsus kvatojimai: tai juo
kiasi adjutantas. Linija, lai j 
vieną galą, lai i kitą, vaikščioja 
sargas, laikydamasTankose šau
tuvą. Priešais mus lies netoli 
esančia artilerijos stovykla, tai
pjau sargas pliku kardu. Iš ten 
retkarčiais girdėt trypimas ark 

. ių, pririštų prie saituvų, jų 
prunkštimas; girdėt kaip jie ra
miai kramto avižas tokiu jau
kiu krumsėjimu, koks man tek
davo girdėti ne karėje, bet tėviš
kėje, kur-nors sustojamoj vie
toj, tokią-jau ramia, žvaigždė
tą naktį. Septynios Grvžulio 
Rato žvaigždės mirgavo žemai 
horizonte, daug ženMaii negu 
pas mus. Žiurėdams į šiam 
žvaigždę, mąsčiau, kad ten, bū
tent. į tą pusę turi būti Petrapi 
lis, kur aš palikau savo motiną, 
draugus ir visa kas širdžiai 
brangu. Viršum galvos blizgė
jo pažįstami žvaigždynai; patik 
šėių kelias bolavo ne išblyško 
siu ruožu, bet žibėjo skaisčia, 
iškilmingai ramia šviesos juos 
ta. Į pietus kažin kokios dide
lės žvaigždės nepažįstamo. ne 
matomo pus mus žvaigždyno, z i 
bėjo viena raudona, kita žalsva 
šviesa. Gulėdamas masčiau c 
sau: kada mes nueisime toliuos, 
už. Dunojaus, už Balkanų, j Kon
stantinopolį. ar pamatysiu ten 
da nauju žvaigždžių? Ir kokios 
jos ?

Miego nesinorėjo. Atsikė 
linu ir pradėjau vaikščioti raso

ta žole tarp musų ba ta Ii jono ir 
artilerijos. Juoda žmogysta pa
sivijo mane, braškindama kar
du; pagal jos skambėjimą su
pratau, kad tai oficierius, ir aš 
atsistojau ironlu. Olicicrius 
prisiartino prie manęs ir pasiro
dė, kad tai Vencelis.

Ką, dar nemiegi, Vladimir 
Miehailič? užklausė jis švel
niu ir tyliu balsu.

Neužmiegu, ponas kapito
ne.

Mano vardas Piolr Nikol.i- 
jevič.. . ir aš negaliu užmigti.. 
Sėdėjau, sėdėjau pas jūsų ko
manduotojo, nusibodo: susėdo 
jie kortuoti ir kortuoja; prie to, 
visi jau nusigėrę... Ak, kokia 
nak lis!

Tjo gi*( ta su manim. Priėję li
nijos galą, pasukova atgal ir 
taip, tylėdama, keletą sykių per- 
ūjova nuo vieno galo iki kito 
Vencelis pimpis atsiliepė:

Sakykite man, ar jus savu 
noru išsirengėte karžygiu?

Taip.
Kas gi jus traukė?
Kaip čia jums pasakius? 

atsakiau, nenorėdamas leistis į 
smulkmenas. — Daugiausia, ži
noma, noras pamatyti, patirti...

Ir, Tąsi, taipgi patirti ir pa
žinti liaudį asmenyj jos atstovo 

k irciv io'2\ paklausė Venee- 
lis.

(Bus daugiau)

Geriausias būdas dėl itrininu
Keturi stukiiut nei viename name 

l>ro Rlchter’io 

PAIN-EXPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių bmlų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
••ĮKĄRĄ”

35c. ir 65c. buteliukas vhoso aptlekoso arba 
wtnė|»i nuo

P. AD. RICHTER & CO.
74-80 VVasiiln^ton Street. New York, N. Y

MILDOS TEATRO BENDROVE 
S E T V E R T A !

Sekretorius Valstijos Illinois prisiuntė “Certil icate oi 
Compl. te (Ir. aiiization” Mildos Teatro Bendrovės, July 2.». 1918, 
kuris t ipo u. n kol duotas ir lokiu budu naujoji bendrovė jau 
turi pdnas lt is< > pradėti bizni.

Pt 1 vedimas Mildos Teatro nuo vardo Chicago Title and 
Trr.st i.o’i p.’i y. T rust.'u. uit vardo Milda 1 hcatre Associalion 
pnkl mso dai; u vien lik nuo sugrąžinimo trustui $1 10,000.00 jo 
certil ikatais. Kada paminei.i suma bus (rusini sugrąžinta jo 1 

cerui i\a tais, bendrovė taps pinui savininku tos nuosavybės ir 
visa nauda u- e. m o i is dalininkams, kurie nusipirko už Irusio 
ceriu įkalus M.l.lo, T’t.i'ro Bendrovės šėras. Sudarymui pami
nėtos sumos M I0.000.0li dar r ibiu pusėtinos sumos A. Olszevvs- 
kio Irusi c-rii ;kal,.i. ir tas šute ikia progą dar neprisirašiusiems 
kreditoriams usto i^vli Mildos nuosavybę už neišmokėtą dalį 
pinigu, ir naudai'.' - •..•m is jos pilnu lygiai su kitais dalininkais.

Mildos l'iairas bus jau bil dieną atimtas iš Irusio, lodei ir 
šėros bendrovės pradės nu.di procentą urnai. Kadangi Irusio 
certil nei tai i »ki • į roccnto n duoda, o išmokėjimas sumos nėra 
užtikrintas, u prd laioo nuo v. lios spekuliantų, kurie pirks at- 
likirį nuo Miid is im tą, L< zti .s kr<dit irius Irusio norintis kad 
jo pinigai ik p’ *1; 11.*•.11». i rivulo l.uogruičiausiai prisidėti su savo 
certil1! alų užbaigimui sudalą no reikalingos sumos atėmimui 
Mildos is Iru 1 .

Lioliai h. . .viai1 n-s sutvėrėme šitą bendrovę kad turtas 
jūsų n- mu.'U poiigar pagamini.is nepradingtų. Jeigu ne šita 
bendiovė, tai Mildos l\ atras, kaip ir visi namai A. Olszevvskio 
trusto kliutu zvdaiiis. ir ant viso Bridgeporto jie užtiestų “ko- 
eh( r”. Malus netektų nei pinigų nei namu Laikydami Irusio 
(d'tif; kalus pa. -..avė nu -; nieko 1 polume. Raudos iš namų ei
tų luistui, už jo palurnuvima. išpurdavus namus iš Imitacijos 
iiiiisii pinigai dingiu. Licitavo n mins 1 ananev ieziu ir kilų teis
mui nuvestų banku. Kas at .ibko su tu bankų kreditoriais visi 
gerai žinote. \r ims. lietuviui, jau pi r amžius turime šelpti 
žvclui- savo Uiioinai uz< I i rh t a i •’oltriai-,, ir visada būti nuskur
dusia ir visu pa. 11 it k i n tu tania, kari nesupranta savo reikalų, ir 

nemaka naudojęs turiu jos triūsu, pagamintu? Ar mums nema
loniau bus iiečii visą pelną is to turto, už kurį musų pinigai 
jau via pilnai u. .mokėti .’ Ar lietuviams bus negražiau, kad jie 
turės >avo 1/ nu is bend’ovc^. ir parodys svetimtaučiams kad su 
geba bendrai v ikli?

Šiandien, mus. Mildos Išniro bendrovės išrinkta valdyba, 
užtiki imum v sus dalininkus savo bendrovės ir neprisirašiusius 
kreditorius A Olszevvskio trinto, kad musų vieniu' '..a rūpes
čiu visada bus st( ngties kad dalininkai tos bendrovės gautų už 
savo 'pinigus kuodidžiatįsią naudą, t ž. lai mes ir jokios algos 
už savo patarnavimą neimsime per visus im tus. Dalininkai 
musų hendr .v 7 , gale metų po atėmimui Mildos Teatro iš Tru- 
steu, gaus iki piskutimam centui visus pinigus iš randų surink
tus. I rusias laikė savo rankose visą turtą per daugiau negu li> 
mėnesių, rinko randas,.o ką kreditoriai gavo?..

Mildos ’iš.i'ro bendrovės dalis (šėros) neš kas metas divi
dendas arba procentą. Jos bus taip geros kaip mortgage ir par
duodant galima bus gauti už jas pinigus kiekviename laike, su
lig vertės turgaus. Trusto cerlilikalai jokio procento neneša, 
ir suma jų nėra užtikrinta, lodei jos nieks neperka, ir kredito
riai nors ir didžiausiame reikale neturi kur kreipties rasti rodos 
arba pagelbos. Išėjus 5 metams truslee išparduos visus atliku
sius namus iš licitacijos. Iš pinigų surinktų išpurdavus namus 
iš ucitacijos jis visų pirma atsiskaitys priklausančią sumą už pa
lai iiavmią ir lėšas, polam turės alskaityt $31,500.00 paskolintus 
put pirmo mortgage. Tas sudarys gal viso labo apie kokia $10,-

00b.oi). Nuo Mildos Teatro atliks dar lik <S namai. Panašius <S 
namus receivt ris Tananevičiaus banko pardavė iš licitacijos už 
$;>0.00(».00. Kokią viltį mus gnlejoim turėt gauti už savo (rust 
<. urtil ikalus savo pinigus?.. w

Broliai' Netrukdykite musų darbą, bet kuogreičiausiai pri
sidėkite prie to darbo, kad sudarius ruikaliiiį’.ą sumą trusto cerli- 
iikatais ir atėmus Mildą. Veikdami išvien mus atrasime visus 
reikalus lengviau atliekamus, išvengsime visų galimų nuostolių 
ir galėsimi' kiekviename laike paduoti sau brolišką ranką. Da
lininkai bendrovės kiekviename reikale galės drąsiai kreipties i 
savo bendrovę. Valdybos of isas bus tos bendrovės centru. To
kio patogumo neturi kreditorių i Irusio. Kreditoriai neturi kur 
kreipties,\ir nors mirtų, nugali m i vieno cento iš niekur gauti už 
savo (rust ccrtilikatus. Trusluc rūpinas vien išpildymu savo 
nuo tt ismo pavestų pareigų, kurios yra aprubužiuolos valdymu 
turto ir jo išpardavimu. Jis tui i laiką o metus suradimui pirkė
jų. Pt r tą visą laiką jis nei vi no cento niekam neduos. Išėjus 
pažymėtam laikui, jis turi teise išparduoti visa turtą iš licitaci
jos už tokią kainą, kokią kas duos, nepaisant ar kreditoriams kas 
teks ar ne. Bendrovė musų miolatai rūpinsis jūsų visų reika
lais. ir stengsis suteikt pagclbą kiekvienam dalininkui kiekviena
me jo reikale. Ar negeriau mums susivienyti ir rupinius savais 
reikalais patiems ?

Kreditoriai A. Olszevvskio Irusio! Mildos Bendrovė kvie
čia jus stoti į eiles savo dalininkų. Ne laukite nei vienos dienos. 
i)el luojaus ateikite su savo (rust certifikatais į bendrovės ofisą, 
po numeriu 3133 Lmerald Avenue, C.hicago, Illinois, ii- pridėkite 
juos prie jau sudėtų. Certifikatais apmokėsite' bendrovės šėras. 
Darbas bus užbaigtas ir turėsime' iš jo visi lygią naudi!. Kas 
yra priešingas užsimokėjimui lėšų sutvėrimo bendi'ovės pini
gais iškalno, tas bus irgi priimtas, o lėšos apsimokės iš procento 
kokį jo Irusi cerlifikalas, sudėtas Teatro atėmimui, uždirbs.

Mildos Teatro Bendrovės valdyba kviečia ir tuos A. Okszcvv- 
s.sio Paisto kreditorius, kurie reikalauja pinigai luojaus už savo 
bust c', rtifikalus. Valdyba rūpinas suradimu pirkėjų tu ccrli- 
likalų, kurie nori prisirašyti prie Mildos Bendrovės. Parduo- 
(iunl A. Olszusvski t t usi ('.ei tit ikutą <l:ib;er, pūko! jie yni reika
lingi a tūe 11 i ei 111 i Mildos Teatro iš trustec, kreditoriai gaus kelis 
sv kilis daugiau negu sulaukus licitacijos atlikusio turto.

Prisirašymui prie* Mildos Teatro Bendrovės kreipkitės tuo 
jaus į bendrovės ofisą, sc'kančiu adresu:

3133 LMERALD AVENLE, Chicago, Illinois.
Ofisą rasite atdarą kasdien nuo 9 Valandos išryto iki 12 pie 

tų. ir nuo 6 iki 9 valandos vakarais.
Kas purtoli gyvena, tas gali prisiusi savo Irusi cerlifikalą 

per padą, pasirašydamas ant antros pusės, adresuojant šitaip:
MILDA TTIEATRE ASSOCIATTON,

3133 Emerald Avenue, 
Chicago, Illinois.

Kiiogi'c iėiau re ikalinga suma (rust certifikatų susidės ir bus 
sugrąžinta trustui, tuo greičiau visa nauda iš Mildos T eatro ('is 
m ndrovės dalininkams.

Pasitikėdami kad kreditoriai A. Olszevvskio trusto sudės 
urnai Irūkstančią sumą (rust ccrtilikalų, ir bendrove“ taps pilnu 
savininku los nuosavybės, iš ko visiems dalininkams bus naudu 
ir garbė, pasiliekame',

Su tikra pagarba,
MILDOS T'EAT'BO BENDROVĖ;
\VALTER BEINAR, Prezidentas.
Julius Nutovvl, I Vice-Pr, zid< n tas. 
Jonas Gaubis, II Viee-Prezidc nl is. 
J. J. Hertmanovvicz, Sekretorius.
Antanas Ambrose, Iždininkas. ,

I (Apgarsinimas.)
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MILŽINIŠKAS

PiknikaS
1). Pašelpinio Kliubo.

Nedėlioj, Rugpjūčio 4, 1918
G. M. Chernaucko Darže

Pr adz.ia 10 vai. n to.

Važiuoti galima

karus, kurie davės iki daržo.

I A

;ii;iis iki Ugtlt ii avė. 
iš ten paimkit Lyons

Draugystė po Vardu “Lietuva

Dideli Pikniką
Nedėlioj, Rugpjūčio 4.1918

Leafy G rovėVVILLOVV SPRINGS, ILL.
PRASIDĖS 9ta \ AL. RYTO.

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

.■snuKioje ir Tikroje Rankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Rankoje.

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
l'JOO BLCE ISLANI) AVĖ., kampas 19 gatvėm.

W KASPAR
prezidentas

m TO KASPAR
viceprezidentas

,'H.LIAM OETTING
prez. Oeting Bros. Ice

CHARLES KRUPKA
vice-prezidentas

PADĖJIMAS
PERVIRŠIS
KAPITALAS

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber (jo 

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg. Co 

OTTO KUBIN
Co. prez. Atlaj

[Brewing Co.

\V AI. E NT Y SZ Y M A N S KI
pirklys
H. E. OTTE 

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

Co. vice-prez. T. Wilce
J OZE F S1KYTA 

kasierius
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUV15KA1

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison st.
Saite 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto 
Phone Haymarket 2563

2225 So. Leavitt St.
Kampas 22nd pi.

Valandos: 6 iki R vakaro 
Phone CanaI 4625 

Nedėldieniais tik pagal sutartį
Rezidencijos Telephone Albany 5546

NAUJIENOS, Chicagv), III

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia DYKAI PATRUKUSIEMS
LMPS. III Rajono projekto bal-

Nereikalinga Viną Gyvenimą Nešiot Bevertį

esti kūne

Akįs

uiti silpnesnes kuopas ir

Balsavimas Rajono v įsus
pra-

n;i-

Gerklė
t z 76.

finansiš-
nepaliau-

nakt i

F.O.Barter,M.DBals.

rencija

nariu
DABAR

120 So. STATE ST., 2-ros

Konferencijose

organizatorė,

B.

Springfield, III
Lietuviška
Aptiekašiluma po pirmai kiekvieno mė-

kalingų medžiagų.

v duolė

line Iruiislalion filetl vvith Ihe post 
mįslei' at Chicago, Augusi 2. 1918, 
1> rcųuired by Ihe art of Oct. 6, 1917

utip-

iUi-

mtartis vra tuščia i 
kianti;

viso pasaulio
užtarimo ir

ariu sąmokslui Lietuvos klerikal 
kurių vadas, Kauno vvskupas k'1’- 
vičius, buvo nuvykęs j generol 
dendorl To buveinę, kame “buv

Pakilę lonsilai išgydomi, ištinę gė
lės gydoma, užkimimas ir sunkumas 
dvėsavime paliuosuojama. Tonsilai 
gydomi gyduolėmis ir išgydomi per 
operaciją.

atgausite savo smagumą, gyvumą, 
>ti| ( urną

atradote ir jaučiate geriau visapu- 
jusų draugai patėmija jūsų pagerė

ki d

Liet. Moterų Progres. Susivienijimo Dirva j

k • mą
; silpni muskulai atgaus savo 
tamprumą

ingredientais 
skirtas padidinimui 

nna muskulus iki pa 
įprumo. Tuomet ir 

trūkio pranykimo.

rili: organizatorės.

K uomet 
mą ir ___  .
Ir, nepatėmijnmai, skaudų, pavojingi 

pranyksta— 
baisus slogutis nesugrįžtamai

ir-.dža ir išeina pro 
mažą skylutę, kuri y- 
ra pažymėta su raide 
"C" ir x ra suimtas 
)>> r mažas odos sky
lute*. kad sudrutinus 
nisi: priėjusi u* musku
lu* ir veikia ant už
darymo skylučių.

") ' v ra tai i igasis

T russ
’iutaikmta pnduškai- 

kn<! nulaikius Hernia) 
vidurių dalia, kad

I lauko pusę. Pa-

Į.irra- per hiphone- 
nc; . ’ < <’- i m nt taip |>a- 
\a '.i t" Iriime - work 
da'.e išrokuojnnt, 
kad davuH reikalingą 
tdtprumą ir paramą 
ri.M'AO-PAD
Išmesi n k Tatai 
Mano Kaštais

Nosįs:
Bėdos pagelbėta. Sunkus dvėsa- 

vimas, užsiglaudę nosis, čiaudėjimas 
ir dusulis i.šdydomi per .speciali g.v- 
dymą ir operaciją.

.erž mai
Ir tas 

n y k »ta —
Ir jus 

cnerguą.
Ir jus 

niškai ir
jimo Į>axir<«lym:| —

Tuomet jų- z n<i 
pergalėtas ir jus širdingai dekavosite man 
ir. stiprų paraginimą priimt DABAR šį bK- 
Imklingą uždyką išmėginimą.
Rašyk šiandie. Reikalaudamas UŽ

d ploniu Grind 
r« n koše 
sau* už 
draugą.
lymą

5.000 
d v k a i.

tais, 4ad jųx galit* 
i-crialėt savo vairu-

karės pradžios, padarv tas Lietuvai 
nuoskriaudas, ir kad Lietuvos liki
mais butų pavestas patiems Lietuvos

laikvt

MtlSKAOlADHf^
TOitCUPtTHt
PLAPAOPAD 
HPMLYTOTHt 
R00YWMKHKttP3 
THl PLAPAO (OP- 
TIPUAUYAPPUtO
LMfAtfttPVV

CHICAOOS
ŽINIOS

liū
tį; i v i h ė toj u s.

\ ISO

NETURĮS PRIEŠŲ, bet

Ponas Ivrncst Sclivvimm,

Bet va-

sąmokslui

Klimas

N E LAI M. Ė S

memorandumų, kuriame reik

tuo norėdami numazgoti

rū ir iždininke, - kurioms ke

lionės išlaidas apmoka Rajono

Priimtu laikytame C.liicagos 
ir apielinkūs kuopų susirinkime 
balandžio I I (L, 1918.

Balsavimas I. Vardas: L.

Bals. 7. Pildomasis komi
tetas turi sprendžiamų jį balsų 
konferencijose. I 

prieš 0.
Bals. 8. -

ii duoti kiekvienai

Balsavimas 2. I ikslas: riš
ti LMPS. kuopas vienatį beh*4rnu 

I unan pasekmingesniam veiki-

mos lekcijas ii- budinti lietuvių 
darbininku klesine sąmone; re-

liau
ti.

nariu; pildomasai komitetas re
nkamas referendumu. I z 77

Bals. L Reguliariai konfe
rencijos laikomos kas keturi mė

nesiai; konferencijose svarsto
ma viso rajono moterų juilėji- 
mo reikalai. Pik1, komitetas,

Bals. 5. Konferenei jos tu
rimus patvirtina referendumas.

nares

Akron, Ohio
Didelis protesto susirin

kimas.

sios Akrono lietuvių draugijos 
bendrai buvo surengusios didelį 

susirinkimų, kad protestavus 
prieš kaizerio ir vokiečių, impe

rialistų apetitus pasiglemžti Lie

tuva.

nigų Bartuškų ir tt., kurie ta
me talkininkauja kaizeriui.

Rengusios tą masinį susirinki
mą draugijos: S.L.A. 198 kuo-

lomų žiaurybių ji.egų nclekusioj 
sijuj, nesenai paskelbė Lietuvi) 
po nepriklausomą valstybę po 
kiclijos militare globa, idant 
budu galėtų pavartot Lietuvos ; 
nių kraują ir gyvastį savo plė 
siems tikslams atsiekti:
“Kadangi Lietuvos Tar.vba (lan- 

desralas), kuri, neveizint energingų 
lietuvių darbininkų namie ir svetur 
gyvenančių protestų, Vokiečių mili- 
tarčs valdžios spaudimu įsisteigus ir 
jos sankcionuota, niekados nebuvo 
Lietuvos žmonių pripažinta kaipo jų

Rajono valdyba tu- 
konferenci- 
Už 80 bal-

I.igos išgydytos, nėi a pavojaus, nė
ra skausmo. Daug sei įjoznių akių 
ligų buvo išgydyta tik su vienu atsi
lankymu. Žvairios akįs, silpnins 
kįs, galvos skaudėjimai ir ūžimai y- 
ra priežastimi akių nuovargio.

Balsavimas 9. J konferen

cijas kuopos turi teisės siųsti ne
daugiau kaip po vieni) delegatę 
nuo kuopos, ir po vienų nuo kie
kvienos dešimties nariu l ž c
51 balsai, prieš 27.

konfereneijon butų renkamos 
po vienų nuo kuopos ir po vie
nų nuo kiekvienų penkių narių,

Bals. 10.
moša Rajono

(a) centus nuo kiekvienos narės 
kas keturi mėnesiai.
pi'ieš 0.

Kiekviena kuopa 
iždai) po penkis

Bals. I 1. Silpnai 
kai stovinčios kuopos 
paliuosuojanios nuo Rajono mo-

kad butų laikoma Cbica- 
l ž 88 balsai, nrieš 0.

LMPS
Komiteto

III Rajono Laikino 
sekretorė

.L Vasiliauskienė,

i pamišius 1 juos, iki galui, idant i.š- 
;< Ibi jus Lietuvą nuo kaizerio- kleri 
Gilu pavergimo,
“Mes paskelbiame.

‘‘Mes atsišaukiame į
■iIhuii s, prašydami jų 
lagclbos Lietuvos žmonėms, o taip

gi pasistengimo, idant atsikračius 
miogžudingo pergalėtojo, besikėsi
nančio pasign Laužt i visų Europą.

“Galiaus nutariame: Idant, karei 
nasibaigus, Vokietija butų priverst,1

“Pirmininkas B. rszčinas.

Ausįs:
Kurtumas ir slogų ligos esti praša

linamos per specialę gydymo metodą. 
Skambėjimas, užimąs ausyse pi u.šah- 
nanii, ausų tekėjimas. Lšgvtloma dve
jopai: per speciali gvdvmą ir opera
cijas.

Valandos: 8:30 iki 7 P.M. dienomis;
Nedėldicniais 10—12

DR. J. J. VIZGIRDAS
LIETI X IS GYDYTOJAS

Gydo Vyrų, Motery ir Naiku ligas 
pagal vėliausios sanliliko nietodos. 
2401 So. Broadvvay St.. St. Louis Mo. 
Ofiso Telefonas: Bell Sidney 179

Vyrišky Drapanų Bakenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
#30 iki #5(1, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedSliomis ir va
karais.

S. G O R
1415 S. HulNted SU

DON
Chicago. III.

Naujienų agentas Roselande, Ken

runas
I usl 1011h st.

kreip
kitės pus munc.

Pilone Vards 158. ir

ra n koše;
“Kadangi, tam

vi) į kaizerio nagus peržengė Lietu
vos žmonių apsisprendimo teises;
“Kadangi šitokia tik pajuokai Lie

tuvos nepriklausomybė tąja sąlyga, 
kad “Lietuva pasiims ant savęs Vo-

liepi i kliiusomv bės k knis i m u’’, 
l<> Lietuvos T’urvb.i veikė jau

&TURKISH

įgidel mes,

A>unl\ ligonbutv je

Velionio kūnas 
dabar parvešiąs po no. 1327 S. 
I9lh C,t.. Cicero, III Velionis

ganizncijų suėję masiniu susirinki
mai! liepos 28, 1918, tariame:

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

di liu juodu automobiliu, susto

jo ties jo saliunu ir iškūlė visus 
langus. Policija įieško nežina- 
mųjų Scbvvimnio priešu.

12th St. I'el. Kedzie 8002 
Paulina 'I'el. Western 15 
3511-16 M. 121 Ii st., arti

Jokūbas Rastaviče
3700 Wallace St. Chicago, (II

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVĖS FONDAN.

1 Paččdumas turi būt 
pasargos žodis 
I()WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis— 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth anų 

Jackson Sts.
S1OUX CITY, IA.

LIETUVIS ADVOKATAS
29 S. La Šalie St.

Telephone Central 6390
Vakarais!

2911 \V. 22 n d Street, 
Telephone Rockwell 6991

visokius vokiečių imperialistu pasi
stengimus pavergti Lietuvą nageliui 
teikiamos jai tokios “nenriklauso- 
mybės”, arba užkrauti ant bejiegės 
Licluvos žmonių karės našią, arba 
imti Lietuvos vv rus vedimui savo 
pragariškos karės:

“Jog mes kuogrieščiausiai pasmer
kiame lokius begėdingus Kauno vys- 

Jiupo Karevičiaus ir amerikiečio ku
nigo V. Barlu.škos, lygiai ir kilu Lie
tuvos išdavikų žingsnius, ir užreiš- 

kiame, kad mes kovosime prieš juos,

ratą, nes jos motina yra mirus 
apie 3 metai algai. Laidotuvės 
atsiims subatoj, rugpjūčio 3 d., 
į šv. Kazimiero kapines. Iš na
mų bus išleidžiama kaip 8:15 
ryto. Giminės ir pažįstami pra
šomi dalyvauti laidotuvėse.

Kviečia velionio .švogeris
Jonas Pailga.

žitirėjimn vakar lapo mirtinai 

su važinėta tris vaikai Albert 

Arirscom Anthony .lamura ir 

luinnic \\’olslein. Du važnyčios 

areštuoti.

frin diiornun paaiulymaH yra padarytas per 
išradėją stebuklingos “visą dieną ir naktį” 
dirbančios metodos, kuri bus vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių 
škuli) ir nusikratymui skaudžių 
reikale pavojingų operacijų.

MOKĖT NEREIKIA
Pirmiems 5000 ken

čiančių. kurie utsi 
šauks pas M r. Stuart, 
bus išsiųsta užtekti
nas skaitlius Plapao, 
be užmokesnio. kad 
davus jiem progą ge
rai išmėgint juos. Jus 

nieko nemokėsite už 
tą išmėginimą Pin
tino nė dabar, nė vė
liaus.

NEBEVARTOK 
TRUHH

Taip, nelievartok jį 
Iš savo paties patyri
mo jus žinote, kad 
'l'russ vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusini sie
nai. Ir tas gaišina 
jūsų sveikatą, nes jis 
periškadija kraujui 
liuosai bėgiot, kodėl 
tad jus turėtumėt jį 
dėvėt ? fitai yra ge
riausia kelias, kurį jus

VARTOTAS DVEJOPAM
Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia 

PI,A I’AO-PADS yra neperstojamai 
prie nusilpnintų muskulų gydanti Įtaisą taip 
vadinamą ITapao, kuris yra susimažinąs pa
vidale ir paimtas drauge su 
med įkalės mases

tok mm

TrUHH,

D

■Juškaite 
r <» v r .* 1 
med ika las

mu- 
bei

iii.

PLAPAO flMOf3 
THPOUCM T H 13 
OKNMi

ntrPHiD
MMunurofiiJit- 

(0MT5m it

THtlHKfD

' PATQ.
PRlU
•909

Kalite dykai išmėgint

reikalui

tik tuomet galite .. .
Antras : 1’atH būdamas padarytu limpan

čiu, kari sulaikius nuo slankiojimo paduškai- 
tę. yra prirodęs, esąs svarbiu dalyku išnaiki
nime patrūkimo, ko 'l'russ negali padaryt.

Šimtai jaunų ir senų žmonių padarė pri- 
siegns iuk-s oficierius, kad PI,ABAO-PADS 
išgyiiė jų patrūkimus, tūli iš jų turėjo sun
kias ir sena. Įuitrukimo ligas.

M OI.ATIAE DIENOH NAKT1EH VEIKME 
Pasteiietina ypatybė P1,ApA6-PAD gydy- 

np> vr:i t_i. kad sulyginamai į labai trumpą 
omo i pasekmės.
odei, kad veikmė vra 1

ir dieną kiaurai per 24 valau- , 
neparankumo, nesmnguaio, nei 
Dar apart to minutė-po minu- 

jųs atliekate dienos savo dar- 
miegant ši stebuklinga gyduolė i 

teikia jūsų vidurių muskulams į

Tas 
jauti 
das. 
skaudėjimo, 
tei, kuomet 
bus dagi ir 
nematomai 
naują gyvybę ir stiprumą, kokie jiems yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa
vestą užduotį—užlaikymo vidurių savo vie
toje, be pagelbos truss, bei kitų jam panašių

l’I.APAO-I’AD ISAIfiKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao Pad 

veikia, gali būt lengvai išrokimtas, patėmi- 
įant drauge einančią iliustraciją ir skaitant 
sekantį išdėstymą.

PI.APAO-PAI) yra padaryta iš stiprios, iš- 
sitempiamos materijos "E", kuris yra pritai- 
kvtas prie kūno krutėjimų ir visiško smagu
mo jį dėvėt. Jo viduris yra limpantis (nors 
daug skiriasi nuo limpančio plasteriol, kad 
apsaugojus paduskaitę “B” nuo slankiojimo 
ir pasitraukimo nuo tam tikros vietos.

"A'' yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 
kuris prispaudžia sunykusius, nusilpnėjusius 
muskulus, kad juos sulaikius nuo vis tolyn 
besislinkimo.

Pats ypatišk -1 išmėgink 
pinigų, 
jums 1 
pagražint sveikatų, kur, 
žibantis auksas. I 
nimą” šiądien ir jus 
gyvensite, pasinaudoję š . .
atvirutę, arba išpildykite kuponą šiandien ir 
grįžtančia k rasa jus 
mui dykai I’lapno su 
•I* puslapių knygutę

už Dykai Išmėginimą. Plapao nieko 
apart to. jia jums gaB 

, daug vertesnė, negu 
Priimk šį dykai “Išmėgl- 

busite linksmi, kol tik 
proga. Rašykite 

nulaikysite išmėgini- 
pridėcku M r. Stuart’o 

apie pa’rukimą, tnlpi- 
ai'ie būdą, kurs buvo 
niedaliumi Ryme ir su 

Paryžiuje, kuris bus 
nčiančio nuo šio bai
li jus turite patrukusi 

pasakykite jam apie šį didelį pasiu- 

skaitytojų galės gaut šį išmėginimą 
Atsiliepimas. yra žinoma, bus per
is )sa<! nctai’t apviltu, rašykite

PLAPAO LABORATORIES. Ine. 
Block 2895, St. Lobis, Mo.

Dykai Išmėginimui Plapao ir Mr. Htuarto 
Knyga apie Patrūkimus.

Vardas

Adresus ....................................................................
Grįžtanti krasa atneš dykai išmėg. 1‘lnpao

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

Gydo Užsenėjusias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių 
Kepenų, Inkstų, Pūslės, šlapymo ir Visas 

Privatiškas Negales.
35 So. Dearborn St. kampas Monroe, llv EI EUI DirQv CHICAGO, ILLINOIS Ui ■ Da Ivla llVvW Room 506 ir 507 Crilly Bldę. Važiuok 

elevatorių iki Penkto augšto.
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 iki 1. Taipgi I’anedė- 
lyj, Seredoje, Pėtnyčioje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

kiy, Ausų, Nosies 
Gerklės ir Plaučių
Gydau kreivas akis vienu sykiu į kėlės minutes. 
Be skausmo ir nesmagumo. Apaugę vokai, opti- 
.škos nervų ligos, silpnos, ašarotos, užbliu.škę a- 
kįs, neaiškus matymas, arba kliokis anormalis 
akiu stovis greit dingsta po mano gydymo.

NOSIES. GEKKLĖS IR PLAITIŲ K AT ARA 
gydau greičiausiu moksliniu bildu, užtikrinda
mas užganėdinančias pasekmes. Kiek plaučių

„ būt tinkamai gydytas, tą pat galima lyginai pa-
*■ sakyt, kas link kurtumo, kilusio iš priežasties 

kataro. Vasara vra geriausias laikas gydymui 
viršminėtų ligų. PATARIMAS 1)5 KAI 

UŽTIKRINU GERA AKINIU PRIBLNKIMA
ValMtidoft* 9 iki « ... 219 S. Dearborn
8-tai. Neiėlio- . W. M. Lawhon, M.I) si., Chicago, III 
ntia 10 iki 1-mai

VVESTSIDIEČIAMS IR AP- 
LINKINIEMS ŽINOTINA!

Jogei Dr-stė Lietuvos Brolių 
ir Seserų Amerikoje per laikytą 
pusmetinį susirinkimą nutarė 

naujus narius arba nares, kurie 
norėtų prisirašyti įstojimo 31.00 

senumo iki 35 metu, vyrai taip 
gi lygiai ir merginos, viršminė- 

ta l)r-gija moka pašelpų už sir
gimų į savaitę $7.00, mėnesinės

213(i \V. 23rd si. Siioj (It’au.L’ys- 

lėj visi nariai jauni; ji yra skait
linga nariais ir šlovinti įkerai pi- 

niipškai. Taigi kurie arba ku

rios norėsit prisirašyt, malonėkit 

teeiti i susirinkimą arba kreipki

tės i mitar, raštininką, nes tokia 

pro^a bus tik iki nauju melu,

P. Kikilas, Pirm.
J. Janulewicz, Nut. Rast.
2951 W. 23 st., Chicago, III.

nė lieluvi.šk 
v įsais atžvil

v d\ 1110 rei

tania vilna.

""r,r“ ~~'1, ....... ......." ...............—........................................................ ............. ;.... . ..........igĮĮ*jy.""į '.'.'".nupi'iyiĮ■ ną^n.ii
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apie bolševikus, o ir abiejų 
stambiausiųjų Rusijos sočia-

niųjų“; o senosios tvarkos 
priešai, revoliucionieriai, su
sėdo kairiojoje parlamento

t i tuksiančius.

Publisheil Daily esccnl Surut.iy by 
rws l’ub Co., Ine.

CHICAGO, ILLINOIS
Tclephouf ('anai 1506

Nutilicnos viiLi knsdien,' i.šskiriunt 
nrdėldivnins l.cidžia Naujienų Ben
drove. I8H) S. Il.dsled Si., Chieago, 
III leletoiias; daliai 1506.

I’zsiHal.omoji Raina:
Chicagoje pačiu:

Melams ............................
Pusei melo .......................
I rims mėnesiams .........
Dviem mėnesiam .........
Vienam mėnesiui ............

Chicagoje- per nešiotojus
Viena kopija .....................
Savaitei ................................
Mėnesiui ..............................

♦6 00
3.50
1.85

.75

.82
50

gu ir šitokie kaltinimai prie 
bolševikus yra “buržuaziš 
kas išmistas,“ tai kas tuome

‘kairiųjų“. “Dešinumas“ to

Washingtone.
line Irausi.iii<m filcd willi llie pis! 

masU'i' ai Clmago, \ugiist 2. I!• I '

ša, kad jų “srovės nutari
mu“ (!) I)r. J. Šliupas esąs 
siunčiamas VVashingtonan 
nuolatos dirbti tenai Lietu-

ras dalykas, o “dešinumas“ 
yra blogas dalykas, tai mes

pučiu:
Metams .........................
Pusei imti) ..................
Trims mėnesiams ...
Dviem mėnesiam . ..
Vienam mėnesiui ....

Kanadoj, metams .........
Visur kitur užsieniuose

15.00
3.00
1.65

.65
7.06 
. s.oo; mas:

I’inigus reikia siųsti Pačio 
(Oderiu, kartu su užsakymu.

M o u e y

llHŠ.sloją ir korespondentu prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikrnš- 
l)j rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia imtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu- 
sčs, l»e to paliekant platesnius tar
pus l;lrp eilučių. Redakcija pašilai 
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgfll, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

“'kokiu budi! buvusio 
New Yorko seimo nutari
mas, kad dalyvavusios ta
me seime tautininku ir 
krikščionių-demokratų ( 1)

sroviu komiu ta c t

“Reikia t i kėliem e-
Asmeniškai Redaktorių matyt gali

ma tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

“Visų kraštų proletarai 
ny kitės”.

vie-
K. Marka.

t Redakcijos ) 
Straipsniai <

ant
taut minkai

lisiiį balsas.

m.r,U r

hii. I >ii 1 ti t i ri e-S; i i-v 1 i 11C fr:> 
kcija, stojanti už vienybę su 
klerikalais, tuo bildu paėmė 
viršų tautininkų partijoje.

mo.

I lai Rusanov įteikė socialistu
I internacionalui Stockholmt i bar ne.

skundeKii. Savo rasv'am 
juodu, savo partijų vardu, 
i’žreiškia, kad bolševikai ne

pažangesniu

Europą. Kairieji tautinin-

dot jo autoritetą > 
jos sustiprinimui.

mamom ją,

Jįsai neskaito 1 Jetu-

loja žiaurų terrorą prieš da-i 
rbininkus ir ūkininkus, ku
rie priešinasi jiems; kad jie ■

kenksminga Lietuvos laisvei.

išsižadėjimu

dengiasi “darbininkų ir ūki
ninkų“ autoritetu, atlikda

jau pripažino 
nepriklausom; bę“.

Patikrinimui

c . I
nov reikalauja, kad sociali-1 
st ų Internacionalas paskirtų Į 
tyrinėjimo komisiją.

jo Synhedriono. Kodėl ta- 
nesidarbuot jiems “gražiai

nuolatos šūkauja, kad vNi 
kaitinimai prieš bolševikus

šmeižimai’

jos

apgynėjai. Rusanovą 
tvo Stockholman Rusi- 
< .cialistu-revoliucionie-

partijos atstovą

ne seniausis Rusijoje social
demokratai- Jisai dalyvavo

me ir per 35 metus buvo tar
pe Įžymiausiųjų josios vadų 
Šios karės laiku jisai užėmė 
vienodą poziciją su pačiu

bera: “Prieš kaizerizm; 
prieš klerikalizmą ir pri(

Kairumas ir 
(lesinamas.

e mes

mo j “kairiąsias“ ir “dešinią
sias”. Tie terminai (žodžiaiL

ir dalyvavo Zimmervvald’o 
konferencijose.

Ir Akselrod su Rusanovu 
išdėstė socialistų Internacio
nalui ne vien savo nuomonę" todėl jie gavo vardą “deši-

ką ir konservatyvumas ar
ba atžagareiviškumas; o 
“kairumas“ reiškia progre
sų v urną, revoliucioningumą.

1 h't reikia neužmiršti, kad 
tie terminai vra buržuazinės

• j

t imai apie “kairumą“ ir 
šinumą“ yra labai neii 
mas saikas partijų ir srovių i kimino pėdomis, o ne Mark 
apvertinimui darbininkiško 
judėjimo žvilgsniu. Buržu-

šiandie

so, nes Bakuninas (anarchi
stų vadas pirmame Interna-

gsniti jisai skailytųsi dar 
taip “kairiu.“

Reziumuodami savo išva
džiojimus, pasakysime, jogei 
socialistu “kairumo“ ir “de- 
šinumo“ klausime mums y- 
ra svarbu tiktai vienas (la

n)< ns.

k;ii į > gcri.i u tikiu ii.iu ji »n>s |

nii.iji.i parodymus.

\ 1 s;11 j)<

ja yra “kairiausia“, kuri pri

dividuuinui (asmeniui); o 
darbininku idealas vra m 
asmens laisvė, tiktai koopep 

re\oliucija, panaikinusi vi-l racija. DaiTininkai todėl tu-) 
diii'amžiiię feudalizmo sisto- l’> savo saiką kaip 
mą). Todėl taikyt i juos prie i r partijų apkain 
darbininkiško judėjimo par- ~J J 1 i Vienok mes, 

vis dėlto nuolatos
m ės tais terminais — 

. . a • • i nieji“ ir “kairieji”
žilos zvi gsniu, gali buti vi- ' . . ... , .. pažymėjus ('samaus
u nerevoliuciomska darbi- b . ...

m dideliu atsargumu.

“kairesnis
Manifesto’
resnis buržuazinė jo 

dšio prasmėje.

Komunistu ar ne, 111

ar ne. čia mes darome pa
matinį skirtumą, t) kas dėl

“Kairumas“ ir “dešinu- 
mas“ pritaikyme prie socia-

kinksiu ingi1, M<><m< \.

tingoje {įrašinėje, būtent: 
socialistai.| pažymėjimui laipsnio prie-

došinumas’ buržuazi- • r r‘i ' < ’ • ' i... L cialistiskas protavimas dar
f Y* O I t A! 1 T I *

šyviu dalyku, jeigu i jį žiu- 
>ėt darbininkų 
mis.

Tos socializmo srovės,

gos kapitalizmo tvarkai, 
skaitosi “kairiomsioms“, o 
tos srovės, kurios nori pada
ryt didesni ar mažesni kom- 4 4 4

dešiniom-

į “kairiuosius“ ir “dešiniuo
sius“ nedaug’ {(-turi veilės;

protavimo N t J( )S A K t ’ M A S. 
Alės nepritariam tiems žmo
nėms, kurie vardan “kairu
mo ’ stengiasi būt “kairesni“

inu. k.ul M<h ik \ ir Billin

I H

Apžvalga
I niose, idant natų galima suir.Ka, 

\ įsos a i | j()injs susikalbėt be pagelbos siomi

Kame-gi apsireiškia socia-
list’i priešingumas kapitali-

koje pirmiaus labai smarkiai 
agituodavo prieš trustus.

žmonės

litikais; o socialistai sakė,

socialistai-revoliucionieriai 
kitasvk buvo laikomi dange- 
iio žmonių “kairesne” paidi- 
ia uz social-demokratus, ka-

(soc.-rov.) pripu

karna įranki kovai su cariz
mu.
daug mažiaus revoliucioniš- 
kas kovos būdas, negu orga
nizuotu miniu veikimas. Ter- 
roras naikina asmenis, bet 
ne sistemą (tvarką): politi
nę sistema gali sugriaut tik

O ištiesti terroras yra U 4

mitais pereitojo šimtmečio 
tulpe Rusijos socialistų ėjo

? ocn Vadinamoji 
(narodninkų)

rijose žeme jau yra valdo
ma komunistiškai: reikia, 
eirdi, ta sodžiaus komuniz-

i;

i

nuomones, Kad misijos Kai
mai su komunistišku žemės 
valdymu vre ne socializmo « 4

nykti, ekonominiam šalies 
įdėtojimuisi žengiant prie- 
kyn: šita srovė tvirtino, kad

I)i- 
didžiuma žmonių tuo

met skaitė liaudininkų sro
vę daug “kairesne ”, revo- 

li”.cioningesne, negu “vaka-

chanovą, kurs buvo įžymiau
siu vadovu “vakariečių“ sro-

žino,laiku.
gynėjai revoliuciniame Frau kad revoliucijos tiesa tuose 
et jos parlamente užėmė vie ginčuose buvo Plecbanovo, o 

ne “liaudininkų pusėje.
Šitokių ir panašių pavyz-

no.
Tokio keblumo tečiau 

ne tiktai su politikos termi-j principo pripažinime.

tai atsilieka nuo minčių pro-1 Liniukų klesa^gali pasiliuo- 
greso. Štai, mes visi nuola-. suoti, tiktai nuvertus kapi

talistų klesos viešpatavimą; 
iš jo išeina, kad darbininkųKa , saule leidžiasi , nors 

gerai žinome, kad tie gam-j 
tos apsireiškimai, kuriuoSj 
mes vadiname “salėtekiu“ ir; 
“saulėlaida”, pareina ne nuo 
saulės judėjimo, o nuo žemės 
sukimosi aplink save. Tie

eina, kad socializmas nega-

;cijos: iš jo išeina, kad dar
bininku klesa turi savaran-

H gimė* rankiškai veikti politikos (li

mot dar žmonės manė, kad snius pripažįsta ir stengiasi 
juos pritaikyt darbininkų

vartojime Jie pasiliko iki da

bar, nežiūrint to, kad jau 
kiekvienas pradine mokyklą 
pabaigęs vaikas žino, jogei

išsireiškimų neteisingumas 
tečiaus netrukdo mums su
prasti kits kito mintis.

Nėra didelės bėdos ir ta.-

nčiu išreiškimui skolinasi 
terminus iš buržuazijos. Rei
kia tiktai vieno dalyko: kad 
jie aiškiai žinotų, kas po tais

to nežino, tada, žinoma 
eina paineva.

sinieji ir Kairieji jau pas
enus, lietuvius socialistus, ■ 
ima atsirasti nemažai nesu- 
sipratimu. 'Todėl mes nori-

net j ų

na “kairumu”, esti dažnai

gi “kairumas“ pats savaime 
nėra komplimentas (pagyri-į 
mas), o “dešinumas” patsj 
savaime nėra papeikimas. 
Socialistas, kuris tą užmirš-!

apsivylimu.L 4 7 <-

visi skaito “kairesniais“ už

lykas, sakysime, mums yra, 
malonus. Bet industrialis- 
tai, stojantįs už “tiesiogini j 
veikimą” ir atmetantis poli-'

“dešinysis so- v

Šito dalyko, matoma, ne
žino tūli musų patenluotic-

niu laiku ėmė užsispyrę skel
bti, kad “Naujienos“ nukry
pusias j “dešinių jų“ socialis- 
tu pusę. “Dešinieji“ sociali-

o Nati nonos

ujienų oponentai

po, o tiktai kitoks jo pritai
kymas, negu pas musų pa
tentuotuosius “kairiuosius“.

noi apie ji, o ir mokėt var
to! ta protavimo būdą, kurį

Bet musų smar- 
kairiojo” sparno 
linio socializmo

mo jie mokinosi (jeigu mo

žmonės mokinasi iš katekiz
mo tikėjimo “mokslo“, ir jie 
įsivaizdina, kad jie yra dide
li revoliucionieriai, jeigu jie 
sugeba deklamuot smarkiai 
sk a m ban čiom i s f r a z ė m i s.

Tarpe “kairiųjų“ sociali
stu. tiesa, vra (langiaus ir
mažiaus

kuino klesų kovos principo 
pritaikyme, arba laipsnį nu- 

rie visai nepripažįsta valsty- krypimo i buržuazinio revo- 
binės organizacijos, yrajl'............1......... ;.... ?

resniais”

kairesni

tvarkos priešų armijoje so-j 
cialistai sudaro “dešini” spa-

litu ioniškumo pusę. Supran-

niu tiktai pirmam atsitiki
me didesnis “kairumas“ yra 
geras dalykas: kas nuosa-

ties socialistas, įsivaizdinu-j vos principu, tas yra geros- 
sis, jogei visa ,kas “kairu“,| nis revoliucionierius; bet nė

ra goresnis revoliucionierius 
tas, kuris arčiaus stovi prie 

ir anarchiz-

yra gera, o “dešinumą” skai-į
tantis yda? Turi “mufin-i
ties” iš socialistų partijos j I “aidobliznio 
“aidoblistų” eiles, o iš tenai'mo“, nors buržuazišku žvil-

■-■■■ ............................ ..........................—I

PREZIDENTO WILSO.NO KO š 
MISIJA REIKALAI JA N A P JO 
MOONEY BYLOS NAG
RINĖJIMO.

Žeminus seka i ŠIraukos is pre 
/.idealo \\ ilsimo komisijos pr.i 
nešimo:

MoOlll V VI dė
■s kurias 
agitaciją.

misikrnh Ii Moouev d.

ir s u ųa įsojo 
pasiludijusj

1111 \ (»

M< >()!)< v.

I III UOSIU

pusini rkus.

b \| < H )l

Mooik v'o

lti.

imli 
imi” 
imi.

Mooik yo ipjiiiiioii 
i;ii po lo ;itsitinku

ims u/.ima pirmą

prokurorui ir polici jni. Bė 
"Jii 1. turiu dii nu. S\\iinsonui

\ i mus Mooik

mo, luoįmis priima nauja įsi 
\ \ ra\ tįsios pr uiioiimčs km. o

Bi II ui",s liu\ o Ii išimi lis pi r

Iii ir Mooik \. 
Lis, Jo mitri

\ i'cui) .1111/m i k:i 
s Iii I "i nei nKiišč

Mooik v ir l\ irimo.

li'

priparodymu. ariu 
ne tik p ui Mooney

M( lt >IK‘\ < 1 
permaina 

kuriems 

ir \\’cin

gimio pirmesnių jų Billingso ir 
Mooiny'o nuli išimų.

inai. duoti k< dūriuose 
nagrinėjimuose, paimli 
n ir taikomi vii iliiii

šiame netikrume dėl

mis

l. I

l)l<>

pirniriusi
i r i 11 k i 111 ir. IU n 
>oiK v nuli jsiiu

t u

ik ne litus, kurie l( k ui u 
,\ liiu u< o.ikruėi i ir i. m-

111 < i; I. i s I; 11; < i s 
\ ;i Isl 11< ■. ihs

mi) pušnio n m ij p.ik laus\ i • 
nes jo u< nuraminimas naiki

didžiuli

apeliuojamą jam teismui pat

mą, lai liudijimai d uoli kelu-

gurno tokio pasmerkimo. O

liudininkai buvo

na žmonių u/.si 11 kcj n iki , 
musu di moki a I \ bū gili.) 4 *

apkulti)) imu.

imi

moralėmis

jst.il'.mi\ procesus lur

lir reikli m vi uui i I u n Imi u/ 
grūdinti ugnimi musu įi.u'iu 
pasišventimo jiems namie.

WILSO.NO


l’čtnv NAUJIENOS. Chicago, III.
mrmbmhi

Polemika. palies žuvimas, bet smerkiant’ 

ginkluotą plėšiką. Su šituo pu

Kalbėdamas a|>ie bolševikų pio teisės ne tiktai Rusijai, 
kilius šalims. Bet ar jisai 

iki šiol nė to nesuprato, 
tautų apsisprendimo teisė 
tautų, o ne tiktai kokios-nors 
vienos tautos, apsisprendimo

n t isi< le i i 111 \i. ne

li ir 
dar E 7////Z

maslcr ;<l ('Imago, \ugust 2. 1918.1 
a s iii ie i re d b y t h e net o f ()ct. (>, 1917. >

Paskutini . “Naujienų" atsineši-

Naujienos

lt,ip kalbėjo. Jos seninus buvo 

u/.n iskusios, kad bolševikams

ar lt isingas vra toks “Naujienų į 
smerkimas bolševiku .

mis. m s talkininkai Rusija ig

noravę. o ji palikus viena m lu

mėginimų nubaltini j tokioje prašinėji' ją ir teskelbia, 

jisai griežtai užreiš-
Dabar apie separatinę taika.

nurodinėjo (ir lai ne

bo" sr Naujienų pakraipa.

niuos opiu Nuheidema n no nu
krypima į dešinę, o Lenino į kai-

no. taip ir Lenino taktika su
griovusios socialistu eilėse vie
nybę. kaip viena laip ir antrai

ir antra

Kad Seheiduinanno taktika 

prie lokių dalykų nuvedė, tai aš( 
sutinku su tuo; būt lyginti Le-J 
ninąi ir \ įsus bolševikus prie joj

i n i m o ir

imp( rialislu norams. tai jau ne-

Pirmiausia eisime prie 
>u. Naujiinos kaltina 

kus. kajl jie principus

111 > 111 a.
I .unino vadovaujami.

AHIlls

viil.i ginti iąi. o praktikoj pasi

rodę. kad bolševikai. stodami
Liest 1 .ilov sko konfurunci joje
uz laiką be aneksijų, ir kad kož-
i a tauta turi teisūs spręsti apie

•■avo likimą, o d i organizuodami

i iniia. kad gymis socialistišk j
to v ne. lai pasiroda. kad bolšu-
\ ikai klv du ir tt.

\rvi islikrgjų toks Naujienų

liškinimas parodo bolševikų
’aiklvdiiną principu .’ Nu. Nes
bolševikąi stojimas už. (ai, kad

aika butų bu aneksijų ir kad
kii/iia tauta turi spręsti pati u-

tąv nimo pripažinimą, bet ta

Ir ar-

tu teisiu, kurias vra

Vili) bet ir kitoje

I urėtu, c
I ie

ku tik Jų r\ tuos" ir padidino įu 
'P' ’iius vakaruose Bolševikų 
politika kares klausime pastate 
ant pražūties krašto Rusija, 
skaudžiai pakenkė talkininkų 
šalims ir užtęsė karę”, ir tt.

sepa ratines 
es mes gc-

cija pasirašė, po tokia sutartim 
<!< 1 to, kad jai nebebuvo spėkų 
kariauti, nebuvo amunicijos,

Jeigu

I jos yra lies po taika. Bet jeigu bolše- 

aplinky ! vikai butu tiktai pasidavę Vo-

talkininkų, kam ją ignoravo, ir uisiuimas kaikuriems bolševi ir nekaltintų. Vienok visi žino, 
si nojo režimo, kam taip viską'bu žingsniams, M. Punis randų kad Rusiją prie pasidavimo pri- 

pražude. \ adinas, seiliaus Na
ujienos tame dalyke pripažino

dienraštį kaltą ir pri 
“principu mainymą". , prievarta, o ir bolševikų darbai.

Bolševikai, deja, nesakė taip.

me pačiame dalyke juos smer- luri maža 
duodame priešinlies

kur čia '

m norime, idant

nu nukrypimą nuo Iiesos ir pi r 

mainvmą fronto. lo neiiž.gm 
ėvsitu. nes čia vra faktas, o n

lai rev oliucionieriu.

n i e m s 11 k i n i n k: i m s. 
nii ii negavę nieko.

nurodo.

o biuduu

Mat. jos ima “lak-

m u - j 
buk j 
ims!

nno

Atidaryk čia 
.mėnesinę sų- 

skaitą.

imfflRZnnMa
Sukatos vaka

re atdara iki

į Sergėkite savo akis |

Holstecl 14& Liberty^

Išpardavimas Palm 
Beach Vyry Siutų
(įsveliimas vra Inkis, kokį jus padalote. 

Jeigu jus galite nusipirkti tikra Palm Beach 
siutų už mažų mokesti ir liepia leisi te ateiti, 
jus ne tik knd nepralcisili didelį daigelių, bet 
taipgi karštas dienas praleisite visai vėsiai. 
Palm Beach drapanos v ra vėsiausiai pada
rytos. vra taip retos, kad galima perpūsti, 
'taipgi jie dėvisi gerai, kadangi gero darbo. 
Puikios dry žuotos pctreiios, konservai v v i;ii 
m<.diliai, mielos dėl vyrų visokio ūgio.

7.50
bolšev ik u simpatizatoriams 
"užimame burnas“. Mus 
uiaus prašysime kaip M. Lunio, 
tiiip ir jo I mm Iru i n i ličių. jciųo

Rusija nepajiegtų ginties 
kaizerio. Viena, jie skelbė, 
savo šalies gynimas vra

“biiržuaziškas prietaras" ir tuo 
' laidu demoralizavo darbininkų 
i miniu 
antra.

ir kariuomenes

nuomones apie lą a 
ilsima ‘Naujienose

agituodami už

< I

, “broliav imąsi", iššaukdami ka
reiviu riaušes, niekindami laiki

1
į miją valdžią, kuria rėmė Darbi-

paimli siaurą lema ir nuodu

liūčiai) I juos liktai pa v iršuIini 
kai.

M. I’unio išvadžiojimus, imda-'11

nimą”. Straipsnio autorius sa-

prima)

pateisinamas' . .1 . su (aulu

rase

\a u į it ‘uos gal u Ii -

Mirba-

pasmerkimu du- ’i k

ėių pražudę. Bet telegramos 
sako ne tokioj prasmėj; jos sa-

cijos ir ne vien sykiu tiek sušau
dė, bet iki šiolei. Bet da reikia 
laukti juilikrinimų, ar išliesų

i <

ir H.; trečia.

izoliuot

vi.sa, žinoma. Vokietijai

' Apie žemes padalinimą, taip
<ai be įmuksi ju '.’i . , • • • > ■ •. i

, pat. kaip ir apie daugeli kilų
u isprciidimo leis . .. .. .. , ,.x.‘ .. j

' . bolševiku nuopelnų . Naujiu-Į
(■št;ii‘;i vi mo. Ir štai, ., ‘ _ .. . ‘ . .. . |

Inos mate zimii rusu socialistų Į 
oirdi. priešinimąsi. ... ... . ‘ ‘ .

I bu .• roL-piiiMcn L'iit'i/*

apsispruiKtimo teisę, reiškia nu 

lūv \ niii '.'Vilimo pripažinimą, o

jonės, gerinus painformuoti, ne-Į

Bolševiku teroro teisinimas c

lau-

“revoliucijos laikas", yra visai 
kūdikiškas. Jisai neišlaik vtu 1

šitie M. I'imio

Obalsis

vienai tautai nuspręst savo lik’-^ 
imi" v ra pirmoje eilėje atsaky j 

mu Į lai. kaip padaryt taiką, o'

ir lt.). J įsa i sa ko ([)a liekai) t 

kon I ri buci j ų klausimą) nuoša
liui). kad jokia valstybė nepri-

užgrobdama svetimų žemiu plo-!

“liuosuojamosios” tautos, 
nuspręsi palįs jų gyvenlo- 

o ne užkariautojai. Taigi 
taikos obalsis atmeta pasi-

kuriose 
Irių C 

turi 
jai* 
tas
kesinimus ant svetimų šalių tc-

Pasirinkimas Vyry $4 ir $5 
Oxfordy musy Sandely j $2.39

llcĮOl
musu metinis pratuštinimas. Bl S\ I ABBA M\l l( >< ■\NA 
M<1 BOS. VĖLOt B ABBA (.1 NMI.T Al. I l.l.ll Ko I!’, 
SKl BOS. Angliškas arba kojos formos kurpalis, (ui 
tvirtos skilios; visu mierii.

Vii I UI)

Pusmet. Pančekų Išpardavimas

jie savo obalsiu 

i taip" ir savo

Į įiegas, įvykdindami ginkluotą 
‘sukilimą lupki’ičio mėnesyje, 
persekiodami socialistus, išvai-

gų mes patariame:

šis yra ženklas pirkimui 
pančiakų.

kii'iincl bus b>ki<is

2.100 porų moteriškų Mere. 
Ie arba bovelnos pančiakų, 
tosios iš t < centų rųšies. 
migeidnu.jamii sįiiiIv ij, 
bronzas ij. pilkų. Palm
tamsiai mėlvnų. juodų ir baltų.

;i n t ■ I 11111

rusvų, 
Beari).

pirštu ųalai ir pėdos, migštais 
užkulniais. 3 colių dubelli vir
šų*. pirkit liek daug, 4 
kilk na i i e'Ji a I e ................. ■

3,600 porų moteriškų tyrų šilkų 
punčiakos; antrosios iš musų 75e 
rūšies. Juodos, baltos, bron-

bi pi
i: ž k u

coliu dvigubi elasliski
šilko lisle viršui ............

įmuštais

Vaiku pančiai

bo\< dainės p;in 
juod> >s. Jos \ i';

a 111.

>< r s"s:s im u siu . 
ulių pirks po kūle

įse

likime, jeigu butų teisingi visi 

kaltinimai, kuriuos stalo bolš"- Į 
vikai prieš menševikus, prieš' 

socialistus-revoliiicionieriiis ir' 

prieš kitas revoliucinės denio i

kad visos ne-bolševikiškos

liar staigu pavirto kontr-revo- 

liticinėmis: ką tatai reikštij? Ta-j

ti jos, pasii’odė esą priešingi to-1 
lesiii.im !’('v<>liuei jos tęsimui.
kadangi anti-demokratinės Mė

sos ir partijos jau pirmiau bu 1
vo nepatenkintos revoliucijos^

išvedimas, kad prieš Rusijos re
voliucijų dabar stoja ir senosiosl 
tvarkos šalininkai ir didžiuma -

Burson splituotos 
turinis su švelnia 
kos numegztos be

pa ne i ak o s nio
koja, panėia-

it.ml.is s|).il\<»s. ncbaltv tomis 
b a I brigga n pėdomis, su t a lipa n I 
bandau negu pusę, kadangi mė

c seilių, su 11\ i 
ai-, ir pėd< >m i 
II ; j, papi asla

J3c

19c
\ v r u !()<• “Vane pančiai, s

i galai
12,(100 porų moteriškų l'ih.r šil
ko pančiakų; antrosios nuo .’Oc 
rūšies. Kunįs* u i sunku 
gauti žemiau kainos.

vasarinės

(laimeli
melu aštriai kritikavo; jie išsi
žadėjo to marksizmo dėsnio.
<>al kuri socializmo tvarka ga’i

| savo senojo vardo. O menševi-j 
| kitose ir ■soc.-revoliucionieriuo-! 
‘ se panašių atmainų nebuvo, lai-į

sėje. Kieno labui tuomet bol-f'T? . ą įv .. vikai patapo kitokiais, negu bn-sevikai kovoia su revoliuciiosi ..... ....

ii.i H

Milda
vodeviliu

Pane<i< >.

4 DIDELI AI

Peru

’AI KASDIEN

Jomis,

Neužsitikčkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui 
teiks jus akims tik i

Aš turiu 15 metu patyrimą i- 
^aliu ištyrt jus akis ir pririnkti 
iinns akinius tikrai. Darną atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reikalin
gi, mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIV SPECIALISTAS 

1S01 So. Aahland Avė. Chicaf
Kampa* 18-toa gatvė*

3 čins lubos, virš Platl’o aptiek?* 
Tėaiylnte i mano parašą

Valandos nuo 9-tos vai. ryto ikv 
M vai. vakaro. Nedč-liole nuo A 
vai. ryto iki !2 valandai dieną.

nes jie su
auginu blogo. )

pririnkti
tai atlie

I mmiiiii .. .....wi. ■ įimsr

| Dr. A. R. Biumenfhal |

AKI V SPECIALISTAS 
Akis Ea'x*mt»uoj« Dyki

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjiins. 
Mes vai tojame 

pagerintą Oph- 
Uiatmomeler. Y- 
patm^a durna at
situpiama į vai-

bis Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
i Mieli, nuo 10 iki 11 dieną. 
464 • S. Ashland Av. kanip. 47 *t

i cirptume Yanh 4317 
IVmlevard G187.

O. S. M. tiUSER

i pjr k
č”. 9
<. t f r

t < i1 . . iG: t ’ , f *' L U a f

J O S

o. .... 11)25 W. 18th

R ?zid 1133 H. Ashland BU d. (’hieagt 
I.'Ir.iSoK> Ka/niarL»t 1H4

DR. A. A. ROTU
RUSAS (.YD1 i OJAS ir CHIRURGAI

SpecialistaH Moteriškų, Vyrišką.

Ofinau: 3354 S. HaKtcd St., Chicagi 
l'elophoui* Urover 9<pi3

VAI.ANDOHt 14—11 ryta; t—*
i > !(•-.-13

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted St, Chicago. 
Kalba iiėtuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytų; 6—9 va
kare. Tel. CanaI 4367.

lai parodėme M. Pilnio “argu
mentu" menkumą. Bot tai ne-V c

ra svarbiausis dalykas. ’l'o-Vincu nwvw ei nu 1 vv v/u Lik i l _ .. ....< vo, H’ kad jie persekioja ir nai- pricsais? 1 . ‘. . .. ,...... , .. i kiną socialistus neBet vietoje spėjimo, kad ir so-’ v. , _ , - ii -...... .. . jsie indų cine eiti blogais keliaiscmlistai ir nesocialistai Rusijoje I , , \ .. .,. r . t ... , i o dėlto, kad |)at|s bolševikai nu-siandie esą pavirtę konlr-revo-<. .. ....
Iiucionieriais”, ir tik vieni bol
ševikai palikę ištikimi revoliu

' dėlto, kad, ^’e,ns’ (^,r pradedantiems' 
Įlavinties vyrukams, kaip M. Pu-j 
|nis, šimtą kartu butu naudiii-' t . . ' , *■ i(glaus pratintics vis»|>usiškai 

kelio ir pradėjo elgties, kaip r(J"varstyti klausioms, ažuol sten- 
Ivoliucijos žudytojai. ' «usis l,uti,,1,i "l’k**"' '*!• I,ri'’ k"
I !-vrn I’1niintingiaus manyti, kad persiu Delei M. Puirio išvadžiojimui 

keitimas įvyko kaip tik bolševi-(apie žinią, paliečiančią 200 soc.-į 
kuose, o ne jų priešuose. Mesp’ev. nugalabinimą, nėra kast111 ^’11 
žinome, kad bolševikai permai-idaug kalbėli. Juk “Naujienos” ’ 

j nė savo poziciją tėvynės gyni-j pastebėjo, kad ta žinia gali būt’ 
• net jiareigos ginties nuo tokių, mo klausime; jie permainė savol teisinga ir gali būt neteisinga.’ 

nuomonę apie terorą (pirma jie< Bet tą juk galima pasakyti konej

melagingais, ypatingai apie Ru-j

ta tautoms teisę būti šeimynin- 
kėmis savo apgyventuose žemės

siją. Taigi iš to išeina, kad bol
ševikų nėra toks prasižengimas,

gu smerkti, tai galime smerkti 
tuos gaivalus, kurie kelia, sklei- 

kovoja prieš

Reiškia, jeigu kokia-nors val

džia sensacijas ir mes nuo kitos šalies arba prie
varta užkart savo valdžią ^ii ša- 

į liai, tai šitos šalies žmones su- 
nera toleruo-i •• . . • • • •* ....... . r , lv l'‘g prmcijiais, išreikštais tamegmklio, kuris nesigynė, nes ži_ .H>inas liaudies. 1 aigi ne bolsc-J tnJVoc *,„.,-4., ....

nome, kad jo gynimasis butų jo[v**<a' maino principus, bet Nau-
Ipinos. —M. Punis. j pasjkėsinimų. O tatai yra visiŠ-

[ PERDAUG NORĖTA APŽIOT. *kni nesutaikoma su bolševikų 
j Aiigšciaus išs|)<msdintojo h'ori jomis apie tai, kad dar-j jiraklikuoja); jie.permaino savo' nančią iš Rusijos; v 
str.iipsnio nutolins pasiiyžo vie- bininkai neturį tėvynės ir nepri-(jiažvalgą į Steigiamąjį Susirin-1 laikraštis nesusilaiko 

| nu šuvm apgint Rusijos bolševi-J valą jos ginti. j
kų taktiką ir sukritikuot Nau-f M. Punis atranda, jogei bol-įkalavo jo, o šįmet'išvaikė jį) :, 

|ji(iių pakiaipą, ir dėlto, kad ji- ševikai skiriasi nuo tėvynės gy-j jie permainė savo programų že- 
-sm pasistatė sau tokį platų už-( nimo šalininkų tuo, kad jie; (bol-li mūs klausime, priimdami soc.-» 
(<ninį, tai neatsiekė nieko. ševikai) reikalautų apsisprendi- rev. programą (ir dar sudarky- gos, kurios ne.

nomi', kad beginklis atiduoda 
visa, ko tik iš jo reikalauja. Va
dinas, mes nekaltiname to be

Kazimieras Gugis

taip ir civili&kuose teismuose. Daro

Namų Ofisą#:
M23 3. Hilsttd lt

Ant trečių lubų 
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas f
127 N Desrborn lt. 

lir.lIMty BMt.
Tel. Central 4411

na prieš liaudį, tas

j Suprast yra daug sunkiau 
: negu “advokataut” arba “krit

daugelis tu karštuoliu, kurie 
šiandie piestu stoja už bolševiz-

Tel Yards 3654. AKUŠERKA

vienok ioksl 
•x - . I v „ _Citl _____  . ___ » nuo isreis-l

i kimų (pernai griežčiausiai rei-< kimo savo nuomonės apie daly-< . .
i,,.„ • i v • | 1 aigi nereikia daryti tos načioskus, apie kuriuos žinios prane-’ y* ? n
v i -i • . - . v - .-t klaidos.

_________________________________________ - ________

ar jie tuomet suprasdavo,’

Mis. A. VISIKAS
Akušerijos Ko

jų; ilgui praktika-* 
i Bennsy Ivanijos 
pitalėse ir Phila- 
p'iijoj. Pasek min- 

palarnauju prie 
imdynio. Duodu rodų 

visokiu.se ligose mote
rį uis ir merginoms.
113 So. Halfited Str. i 

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

[ Nuo f> iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak. I

Reikia mokyties protaut ii' sa
vo lipus valdyt.

0 r. P.6. Wiegner j 
į Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 j 

iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. j 
3325 So. Ilalsted SL. Chicago. W

■■K

visokiu.se
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FUNKBOUSERIS RASTA 
KALTU.

Neteko džiabo, bet žada atiduot 
reikalą į teismo rankas.

denlas ir moralybės reikalą ins
pektorius, maj. Funkbouseris,

ce komisija rado ji esant kaltu 
už nederamą policijos pere lėti
niu) elgimąsi, nepildymą savo

šininko įsakymą, davimą netei
singą oficialią pranešimą, nepa
sitikėjimą jo žygiu ir lt. Kartu 
su juo nete: o savo vietą ir kiti 
du l'unkbouserio pageibininkai

Thoney ir Borland.
Skailylojai veikiausia dar at

simena .kad veikiančiojo polici
jos viršininko kaltinimo akte bu
vo pažymėta, tarp kita, sekamu

Maj. Funkbouseris samdės ir 
laikęs savo raštinėj žmones, kai-

iius-pagelhinilikus, grobšus-pa-

čiu meilužius ir kitokius bloga 
reputacija žmones, 'l'uo budu ji-

menini skirtus moralybės reika
lus žmonėms, žinomiems kaipo 
blogo dorinio ebaraklerio asme-
mins

jusi dideles sumas pinigų ap juo
dinimui gero vardo ir pasivedi-

kas neturi nieko bendra su maj. 
l'unkbouserio raštine neigi pri
sideda prie užgniaužimo esamo-

Buto, iš l'unkbouserio rašti
nės gaudavę algą ir tokie žmo
nės. kur laip sakant, neatlikę 
naudos nei už sudilusį dvilekį. O

2(1 dieną š. m., jisai turėjo atsta
tyti ir II.

Bet kas svarbiausia, — tai 
maj. Funkbouseris netik nepil-

nzorius, bet taipjau kaipo mo-

name atsitikime, moralybės rei-

eitų teisman liudyt prieš tu-

raštuotas ir kaltinamas už pasi-

x l'uo budu “Willianvso” byla tą

trukęs iš įstatymų rūstybės.
Tokie buvo kaltinimai prieš 

maj. Funkhouserį. Ir Civil Ser-

matuotais ir įsakė atstatyt maj. 
Funkhouserį. Pastarasis betgi 
nemanąs pasiduoti. Taip bent 
sako jo advokatai. Ju nuomone, 
komisijos nuosprendis esąs aiš-

kol (esybes teisme.
Dar vienas įdomus dalykas.

Puikus
JSVAZIAVIMAS

į Jefferson girias
Rengiamas

NORTH SIDĖS PROGRE
SYVIŲ DRAUGIJŲ

Nedėlioj, rugpjūčio 4 dieną

Su programų
Rengia šios draugijos: 
Chic. Liet. Draugija S. P. 
Kriaučių Kliubas S. P.
Pirmyn mišrus choras ir 
L.M.P.S. 29 kuopa.
Kalbės Naujienų redakto

rius P. Grigaitis; skaitys re
feratą J. Žemaitė, ir dar bus 
dainos ir deklamacijos.

Kviečia KOMITETAS.

Klerikalai, kur pradžioj kėlė to- , lelais 
ki didelį termą ir reikalavo su-į 
gražini maj. Funkbouseriui jo 
džiabą, dabar Ivli. Nieko nebe- 
girdėt apie Funkhouserio geru
mą, išmintingumą ir gabumą. ..

li kaip nesutvėriinas, o Džianas 
atidavė jį j “dėdės” rankas.

Taip buvo vakar, o šiandie* 
Jonas jau žino, kad “ruginė” ne- 
besiduoda bonkomis, o tik stik- 

prie. baro. Jonas betgi ne
rugoja, kad ir stikleliu, by tik

šią gerklę.

CICERO
KALT1NA MAJ.
THOMPSONA.

šis ir tas.

LDLD. 92 kp. per metus laiko
Kad gaso baronams pasisekė

Utilities komisijos leidimą padi
dini gaso kainas, už tai daugiau
sia kaili maj. I’bompsonas ir jo 
sėbrai, kur sėdi atsakomosiose 
miesto įstaigose. Taip vakar už-

da bylą prieš gaso kompaniją. 
Jie, pasak Ricbbergo, iki šiol da-

dami užvestąją bylą. Ir dabar, 
iiomel gaso kompanija išnaujo

reikalų komisijos išimti indžion 
kšeną prieš public Utilities kotu.

virtinius teisme

GATVEKARIŲ DARBININKŲ 
LAIMĖJIMAS.

važinėjimas kainas.

ninkai laimėjo.

tional \Var Labor Board sutikęs 
išpildyt ją reikalavimus — pa
didini algas.

Nors tikru žinią dar nėra pas-

mas, bet spėjama, kad mažiau
sia alga dabar businti 38 centai

buvo mokama nuo 32 i i 39 cen
tą i vai., o elevatoi’ią darbinin
kams nuo 28 iki lt cento į 
valanda, c

kad taip greit, kaip bus padidin
ta darbininkams algos, kompani 
jos bus p r įverstos 
nustatyt n a u j u s važinėji- 
mos kainas. Kitaip jos turė
tu “daryti biznį su nuostoliu."

MUŠTYNĖS EKZAM1NAVIMO 
BORDE.

Apie G00 negru vakar suren
gė dideles muštynes ekzaminavi-

šešios Areštuota

muštynių.

BERŪKYDAMAS PATS 
SUDEGĖ.

Albert Rieke,

su mirėia.

vą ir vėliau visą kambarį, taip 
kad atbėgę ugnagesiai lik dide
liu vargu ištraukė juodu iš kam
bario.

DUOK BONKĄ RUGINĖS”.

Sei, Džinu, duok vieną bon-

Noscr atkirto Džianas.
Nu ko mandravoji? Manai, 

kad aš neturiu pinigų —- piktai

ėiaus tame
nutarė savo

no mėnesio.

susirinkime tvirtai 
susirinkimus laiky- 
nedėldienį kiekvie-

antrasis nedėldienis praėjo be 
susirinkimo. Kaip bus su rug
pjūčio antruoju nedėldieniu?

riuKimai iaip pat pakrikę — ne
išpildomi. Kas do t rūbelis su 
tais susirinkimais, kad jie taip 
sunkiai vykdomi?

Užtai Liet. Laisvamaniu Fed.

energingi. Jiems sekas visame 
kame. Turbūt todėl, kad jie yra 
kovos lauke prieš klerikalus. 
Mat, jie turi budėti, kad apsigy
nus nuo klerikalų užpuolimų.

Kartu su laisvamaniais smar
kiai pasirengusi kovoti prieš kle-

svamaniu bylos, vedamos prieš

Įskaitant pelną išvažiavimo, su- 
r nglo tam pačiam tikslui Jcff- 
(rson giriose.

mokiniai lietuvių kalbos grama
tikos, bet iki šiol dar nei vienos 
merginų neatsišaukė. Kodėl? Ro-

toj užsibaigia. — Ex-Vytis.

BRIDGt?!PORT
Vaiką Dieninės Globos 

išvažiavimas.

Vaikų Dieninės Globos drau
gija rengia gražų išvažiavimą, 
taip vadinamą besket-pikniką. 
Išvažiavimas bus nedėlioj, rug
pjūčio I, kaip 10 vai. ryto į Be-

Vaikų Dieninė Globa yra lab-

ją visuomenės užuojautos.

vietoj išvažiavimo viskas bus 
surengia Fellovvship house sve
tainėje, 831 W. 33-rd st. —Rep.

Laisvamaniai veikia.

kuopos susirinkimas Aušros sve
tainėje. Susirinkime dalyvavo 
apie du trečdaliu visų kuopos 
narių. Tatai rodo, kad laisva
maniai rūpinasi savaisiais reika-

valdybos raporto patyriau, kad

žymųfs laisvamanių kalbėtojai. 
Tas duos naujos pramogos, ben- 
drams-laisvamaniams, o juodie- 
msiems atgaleiviams — baimes.

Belo, kuopos atstovas d. M. 
soblickas, išdavė gana ilgą ra
portą iš centro valdybos susirin
kimo. Paaiškėjo, kad LLF. spar 
čiai auga ir nartais ir turtu. Be
je, pranešta, kad nuo 10 šio m. 
mėnesinis juokų laikraštis “Kar
das” pereina Federacijos nuosa
vybėn ir pasidaro rimtu mok
slišku žurnalu.

— Ką gersi? -
Džianas.

Sakau, duok man vieną bon Į piką
ką ruginės, ru-gi-nės!.. r t’ r-u- (Lauksime, lauksime.
gi-n-ė-s!!! Jonas pradėjo šauk- — J. Plačiukas.

plenuoja surengti milžinišką pik 
bendromis spėkomis”

. I/SJIa 1-ihoh kuopon mėnesiniH au- 
Pranaoimai 'sirinkimas įvyks subatoj, rugpjučio 1 ranCollIlcil 3, 8:00 v. vak. Aušros svet., 3001 S.

- ----------- --------------------- Halsted gt. Visi nariai ir narės ma
lonėkite

Rockford, III. — Liet. Soc. Jauni-1 
mo Batelio mėnesinis susirinkimas 
įvyks seredoje, rugpjučio 7 <1., 7:30 
vai. vakare, Vega Hali, 9th st. ir l.» 
avė. Draugai, malonėkite atsilankyti 
visi, nes turim laug svarbių reikalų 
aptarti. Ypatingai artinanties žiemai 

i turėsime apkalbėti apie lavinimosi, 
kaip gerinus sutvarkius lavinimosi 
darbų. • Bašt. B. I’. DiHunan.

PUIKU8 IŠVAŽIAVIMAS j Jeffer
son girias NOBTH SlDfiS PROGBE-I 
ŠYVIU' DBAUGIJU įvyks nedėlioję, mus Įvyks sekančių nedėlių, 
rugpjūčio I dienų, su programų. Bei 
gia Chicagos Liet. Draugija S. I ., 
Kriaučių Kliubas S. P., Pirmyn miš
rus choras ir LMPS. 2!) kuopa. Kal
bės Naujienų redaktorius P. Grigai
tis, skaitys referatų J. Žemaitė; dar 
Ims dainos ir deklamacijos.

Kviečia KOMITETAS.

M'est Pulbąan, IJl. -r- LBLl). 38 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks pane- 
dėlyje, rugp. 5 d., \V. Pullman Tur- 
ner Hali, 12001 So. Halsted st. Pra
džia 7:30 vai. vakare.—Draugai ir 
draugės, malonėkite atsilankyti, nes 
turim labai daug reikalų.

Bašt. S. Tilvikas.

REIKIA DARBININKŲ NAMAI-žEME

atvykti laiku.
—Valdyba.

North 
bendras 
rių įvyks nedėlioj, rugpjūčio 4 d. 
Bus puikus programas, dainos, pra
kalbos ir šiaip įvairumų. Bengia: 
Pirm. Mišrus Choras, Chic. Liet. De
ja, S.P. Liet. Kriaučių Kliubas, S. 
P. ir I.MPS. 29 kp. —Komitetas.

SidČH progresyvių draugijų 
išvažiavimas į Jefferson gi-

REIKIA moters prižiūrėti offiso 
rakandus.

THE HENRY SHEPABD CO..
632 Sherman st., Chieago

SLA, 36 kp. mėnesinis susirinki- 
. . . ___ ..r___ 1-,, rugpj.rugpjučio 4 dieną, su programų. Iten-' 4 Mildos svetainėje. Prašome skait- 

.,i.. i ;,.i n....,.,,;i,, < i> liūgai atsilankyti susirinkimai) ir
kičą vienas atsivesti po naujų narį. 
Pradžia lygiai 1 vai. po pietų.

SLA. 36 kp, pirmininkas.

We«t Pullman, III. — LSS. 235 kp. 
mėnesinis susirinkimus įvyks sere- 

< (loję, rtigpj. 7 <1., \Vest Pullman Tur- 
ner Hali, 12001 S. Ilaistei! st. Pra
džia 7:30 vai. vak. — Visi draugai 

1 atsilankykit būtinai, nes bus svars
toma daug svarbių dalykų.

Basi. S. Tilvikas.

Rockford, III. — LSD. Dr-stėa su
sirinkimas bus rugpjučio I d., 1:30 
vai. po pietų. Yra daug extra svar
stymo. Kviečia visus narius ir nares 
pribut. Basi. J. W. Raškevičius,

Vaikų Dieninės Globos draugija 
rengia gražų išvažiavimų I. v. bas
ke! piknikų Į Bevei ly llill giraitę ne
dėlioj, rugpjučio 4 dienų. Bus įvai
riu gražių pramogų. Visi kviečiama 
dalyvauti.

P. S. Jeigu diena butą lietinga, vis
kas surengia T’ellowship House sve
tainėje, 831 \V. 33rd PI. —Komitetas.

W. Pullman, III. — LIJLI) 38 kuo
pa rVngia didelį išvažiavimų į \V. 
l’ullmano girias ant 126 st. ir Michi- 
gnn avė., palei Calumet upę. Kalbės 
d. Kukutis. Bus ir puiki muzika, 
gros lieluviškj.i šokių. Kviečiame 
visus skaitlingai atsilankyti.

—Komitetas.

Ilarvoy, III. — LSS 228 kuopos mė 
nosinis susirinkimas bus nedėlioj, 
rugpjūčio 4 d., 9:30 vai. ryto, papra
stoj svetainėj. Draugai ir draugės, 
malonėkite visi atsilankyt: bus svar-

te atsivesti naujų narių. —Organiz

Melrosc Park, IILi-r- LSS. 43 kuo
pos susirinkimas Įvyks pėtnyčioj, 
rugpjūčio 2 d„ 7:30 v. v„ krank ir 
James svetainėje, 23 avė. ir Lake gt. 
Draugai, malonėkitei laiku susirinkti, 
nes turim daug svarbių dalykų ap
svarstyti. Katrie dar negavote kny
gos “Socializmas ir anarchizmas" ir 
“Dčilčs Šamo Civvehimns”, tai turi
te atsiimti. Oėg. A. J, Staškus.

LMPS 58 kuopos susirinkimas j- 
vvks nedėlioja rugpjučio 4 d., 1 yal. 
popietų, Davis S. parko svel., 4.) ir 
Paulina gatv,. ant antrų lubų. — Vi
sos narės malonėkite pribūti paskir
tu laiku, nes turim daug syarbių rei: 
kalų apsvarstvt ;beto turim išrinkti 
delegates į III Bajono konferencijų.

—Organizatorė.

Liet. Mot. Progr, Sus. III Rajono 
laikinio komiteto susirinkimas įvyks 
panedėlyj, rugpjūčio 5 d., 
ie, 291!) \V. Division str 
komiteto narės malonėkite 
pažymėtu laiku, nes turim svarbių 
reikalų apsvarstyti. — Laikinio ko
miteto sekretorė, J. Vasiliauskienė.

10 vai. ry-
■ Visos 
atvykti

Pirmyn Choro išvažiavimas įvyks 
nedėlioję, rugpjučio 4 d., Jefferson 
giriose. — Jeigu butų lietinga diena, 
tai išvažiavimas bus Liuosybės sve
tainėje, 1824 \Vabansia avė. Kvie
čia visus Komitetas.

Cicero Lietuvių Kooperacijos šė- 
rininkų susirinkimas Įvyks panedė- 
lį, rugpjūčio 5 d., 7:30 vai. vakare, 
S. Zvibo svetainėje, 1347 So. 50 Avė., 
Cicero, III. Malonėsite visi atsilan
kyti. Bus renkami darbininkai ant 
pikniko, kuris bus 25 rugpjūčio Cher 
naucko darže. Sek r. W, Stankus.

East Chieago, Ind. — SLA. 89 kp. 
mėnesinis susirinkimas Įvyks rug
pjūčio 4 d., nedėlioj, 9 vai, išryto, K. 
Grikšo svetainė. Visi nariai malo
nėsite susirinkt paskirtu laiku: turi
me daug svarbiu reikalų, kas link 
rengiamojo išvažiavimo. Norinčius 
prisirašyl prie šios kuopos taipgi 
meldžiame ateiti.

—M. R. Ketvirtienė, fili. rašl.

Grand Rapids, Mich. —LSS. 51 kp. 
susirinkimas bus kas pirmų pandėlĮ 
kiekvieno mėnesio. Susirinkimai 
bus laikomi Simono Daukanto sve
tainėje, kaip 7:30 vai. vakaro.

.—S. Matijošaitis.

269 Skyriaus nepaprastas susirin
kimas bus pėtnyčioj. rugpjūčio 2 d., 
Unijos Svetainėje, 1579 Mihvaukee 
Avė. Visi, nariai yra kviečiami at
silankyt, nes čia bus svarstoma daug 
svarbiu reikalų. Klausymas atleidi
mo atstovo ar susivienijimas su 39- 
lu skyrium, per tai kiekvieno parei
ga yra būti. Kviečia —Valdyba.

LSJL. 1 kuopa rengia draugišką 
išvažiavimų j VVillimelle, III., rug
pjūčio 4 dienų, 10 vai. ryto. Bet jei
gu oras tų dienų dėl maudymosi im
tų peršaltas, tuomet išvažiavimas į- 
vyks į Jefferson miškus.

Visus kviečia Komitetas.

Rockford, III. — SLA. 139 kp. mė
nesinis susirinkimas bus subatoj, 
rugpjūčio 3 d., 7:30 vai. vakare, So
cialistų svetainėj, 11100 Michigan 
avė. — įėjimas nuo 111-tos gatvės, 
anl liečiu lubų. Visi draugai ir 
draugės malonėkite atsilankyti.

Užr. Hušt. K. Kalnietis.

Roseland, III. — SLA. 139 kp. drau
giškas išvažiavimas į Washington 
parkų įvyks nedėlioj, rugpjūčio 11 
d. Vielinių draugijų meldžiame ne
rengti panašių išvažiavimų tų dienų.

ASMENŲ J I EŠKOJIMAI
Pąjic.škau savo pusbrolių, Kazi

miero, Klemenso ir Vincento Bum- 
bauckų, Kauno gub., Šiaulių pav. 
Pašvitinio valsčiaus, Joniškio pa- 
prap., Verškulių sodžiaus.

Pilypas' Bumbauckas, 
1513 So. 48 et., Cicero, III.

Pajie.škau savo moters Onos Kon- 
rod, iš namų .lasiuliukė, 5 pėdų au- 
gščio, rauplėto veido, išsivežė sū
nų 19 mėnesių, šviesiais plaukais, 
Girdėjau, kad išvažiavo anl farmos. 
Kas jų žinote kur randasi, praneški
te. Kas pirmas praneš, gaus $25 do
vanų. Alba ji pati tegul atsišaukia 
bus viskas pataisyta, kad galėtumėt 
gyventi ir kad nereikėtų nuo manęs 
kavoties, arba atsiųskite laiškų, gal 
ko trūksta, bus viskas prisiųsta ir 
kad negirdėčiau nuo žmonių jokios 
kalbos ir kad mano sūnaus neužvar- 
gvlum; aš irgi greitai išvažiuosiu iš 
C.hicagos.

\Vm. Konrod,
715 \V. 161h SI., Chieago, III.

Pajieškau savo moteries, Julijo
nos Šimkienės, 5 pėdų ir 6 colių aug- 
ščio, 40 metų amžiaus, geltonų plau
kų, priešai reti dantis. Išvažiavo ge
guži') Iii šių metų. Man draugai pra
nešė, kad ji apsistojo kur apielinkėj 
Chieago, III. Meldžiu jos pačios, ar 
kas apie ją žino, atsišaukti.

Pranas Šimkus, 
Box 120, Bentleyville, Pa.

Aš, Vincas Bagdonas, pajieškau 
savo broliu Juozapo Bagdono ir Vi- 
terino Bagdono. Paeina iš Kauno gu
bernijos, Telšių pav., Telšių parap., 
Paežerių kaimo. Meldžiu pranešti 

kas žinot šiuo adresu:
Vincas Bagdonas,

806 \V. I.ombard si., Baltimore, Md.

JIEŠKO darbo
PA.IIEŠKAU darbo į bučernę. |<s- 

mi atsakantis tame darbe.
Adolfas Ramanauskas, 

6253 S. Slate st.

J IEŠKO KAMBARIŲ
vienasPA.IIEŠKAU kambario 

vaikinas su valgiu, tarp 32-ros, 33- 
čios ir 34-tos, ir Emerald arba Uni
on ir Lowe avė. Kas turite prašau 
pranešti laišku arba telefonu.

Louis Z., 
3248 So. Halsted st., Chieago, III.

I‘hone Drover 2840.

BEIKALAUJAMF: finišerių prie 
moteriškų kautų, mokančių tų dar . 
bų Gera mokestis. Kas mokate vy
riškų darbų, galite ateiti, mes išmo
kinsime ir moteriškų darbų Į porų 
dienų ir uždirbsite gerus pinigus. 
Taipgi reikalinga guzikų įsiuvėjų.

A. Bntcbunas,
1575 Ogden avė., netoli Madison si. 
2-ras augštas, ] Chieago, III.

REIKALINGA stiprių vyrų prie 
švaraus šapos darbo. Gera olces- 
tis. 
900 W. 18th st. Chieago

BElklA beisterių, fellerių guzikų 
{siuvėjų ir sijonų finišerių prie mo
terišku švarkų ir siutų.

Percival B. Palmer Co., 
367 W. Adams st., Chieago

i
BEI KALINGA ledų traukėjų ir 

darbininku į ledų svirnus, 40c. j va
landų, 10 ir II vai. darbas.

Consuniers Co., 
35th si. and Normai avė., Chieago

BEIKALINGAS atsakantis bučeris, 
kuris galėtų užimti pirmų vietų. Ge
ram vyrui — gera mokestis. Atsi
šaukite laišku į Naiijenų ofisų, pa-

BEI KALINGAS darbininkas prie 
taisymo čeverykų. Darbas ant vi
sados. Gera užmokestis. Darbas <8 
* ai. Į dienų. Atsišaukite greitai.

\V. Sabaliauskas, 
2337 So, Leavitl si., Chieago, III.

BEIKALINGAS bučeris — atsa
kančiai mokantis savo darbų. Atsi
šaukite greitai.

.loseph yVaidžiunas, 
1967 Canalport avė., Chieago

BIJKALINGA leiberiai j įmuilo 
dirbtuvę; !)'X> vai. į dienų, $21.00 j 
savaitę. Duodama laiko užvalgyt :\v- 
e ir po piel. 1322 \V 32nd Plaee.

BEIKALAUJA darbininkų, geras 
darbas ir gera mokestis.

Hales A' Edvvards Co., 
4708 West 121h si., Chieago, III.

BEI KALINGAS atsakantis barbe
ns dirbti ant visada. Darbas pas
tovus. Gera užmokestis.

Joe. Mažeika.
856 \V. 33rd st., Tel. Drover

PARDAVIMUI

4796

PABSIDUODA “Green House’ 
(augmenų auginyčia) ir krautuvė

1719 Union st., Chieago

NOBIL' pirkti 
ne. Kas turite

bučeinę ir groser- 
parduoli, alsišimki-

Maka, 
ave„11820 Emerald

\Vesl Pullman. III.
Chieago

NEPAPBASTA proga lietuviui — 
ki iaučiui. — Parsiduoda kriaučių ša
pą—naujų darbų, taisymo, valymo ir 
prosijimo. Biznis labai gerai eina, 
randasi lietuviškoj apielinkėj, arli 

■t bažnyčios, išdirbtas jau per 10 me
lų. Būtinai parsiduoda iš priežas
ties stojimo kariuomenėn. Kreipki
tės laišku adresuodami: No. 31, Nau
jienos, 1810 S. Halsted St., Chieago.

PAJIEŠKAU kambario dėl dvie
jų vaikinų Northsidės apielinkėje. 
Meldžiu atsišaukti kiap greičiau.

M. G.
1711 \V. 46th si. Chieago

VEDUSI pora su I metų vaiku Įie
ško nusamdymui kambario be ra
kandų. Kas turite lokį kambarį — 
praneškite: J. Baldauskas, 
3342 Union avė., 2nd fl. Chieago

EXTRA. Anl pardavimo bučernė 
ir grosernė su visokiais įrankiais 
naujausios mados. Dviem elektriki- 
nčmis vogomis. Didelis easte regis- 
leris. Gali dirbti keliui darbinin
kai. Taipgi naujas aisboxis ir visi 
Įrankiai kuogeriausi. Biznis išdirb
tas per daug melų. Seniausia vieta 
lietuvių apgyventa. Pardavimo pric- 
žastis — partneriai turi du bizniu. 
Vienas turi išeiti Į kariuomenę.

M r. S. S.,
1824 \Vabansia Avė., Chieago.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAM KEIKIA kambario? Turiu 

du kambariu, kam reik, atsišaukite 
vakarais.

3139 So. l£merald avė., iš fronto

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PB1BODYMO B1UBAI 
(U. S. E'ree Employment Service). 
J ieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
843 S. VVABASII AVENUE. 

arba
N. DEABBORN ST. 

arba
SO, DEARBORN ST. 

arba
SO. JEFFERSON ST.

116-122

524-526
105-107 ________
Už darbo parupininių visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
pušies darbininkų —• į fabrikus, į ka
syklas, į ukius, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
ką, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

REIKALINGAS tuojaus geras bu
čeris, gerai patyręs tame darbe. Ge
ra mokestis, pastovus darbas. Malo
nėkite tuojaus kreipties šiuo adre
su: Naujienos No 34, 1840 So Hal- 

LSS. 4 kp. ir LSJL. 1 kp. bendras s(ed str., Chieago.
lavinimosi susirinkimas įvyks nede- 
lio'j, rugpj. 4 d., 9:30 vai. ryto, Auš
ros svet., 3001 So, Halsted st. lek
cija “Moteris praeityje” skaitys J. J. 
Citip. Visus draugus ir drauges 
kviečiu skaitlingai atsilankyti.

J, J. Jonuševičius.

PABSIDUODA puiki barzdaskuty- 
a. Gera proga lietuviui.

PABSIDUODA du pečiai: virimui 
minkštomis anglimis ir žieminis — 
kietomis anglimis. Abudu geram sto
vyje. Parsiduoda už pigia kainų — 
$2.5 abudu. 2932 \V. 38 PI. Chieago

PABDAVIMUI bučernė piiziai. Da
ro gera biznį. Gera viela. Kampine 
sankrova. Geriausia proga lietu
viui bučeriui. Turiu priežastį par
duoti.
3001 S. \Vallace si., Chieago, III.

RAKANDAI

ATYDA—BABGENU JIESKOTO- 
JAMS

Sekanti 4 namai labai pigiai par
siduoda, nes jų savininkai yra pri
versti parduoti dėl nekuriu priežas
čių

Šilas 3 augštų mūrinis namas, 3 
Halų, po 4-ris kambarius. Su toile- 
las, baltom sinkom, labai geram slo- 
vyj. Bandasi tarpe 32 ir 33 gi. prie 
L nion avė. Bendos neša $360 į me
lus. Parsiduoda lik už $3200. Vienų 
tūkstantį Įmokėti, kilus kaip remtų. 
Savininkas apleidžia miestą, pertai 
laip pigiai parduoda.

Ant pardavimo — geras pirkinys. 
2 augštų mūrinis namas, 4-rių fia
lų po 4-ris kambarius, ir 5 kamba
rių eottage. 2953 Emerald avė. Ben
dos neša $650. Parsiduos už *5200; 
įmokėti $1000, kitus kaip rendų.

Pigiausias namas anl Halsted st. 
Beveik naujas, 2-jų augštų, mūrinis 
namas, 2 Halų, po šešis kambarius 
su maudynėmis ir visais įtaisymais; 
ir 2 augštų medinis namas, 2 flatai 
j)o 4 kambarius, 3333 So. Ikdsted st. 
Bendos neša $7(iK į metus. Parsi
duoda už $7800; įmokėti $1500, ki- 

Savininkas per sc- 
pas vaikus gyveidi.

Michael J. Kiras,
3331 So. Halsted si. Yards 6891

mis, išvažiuoja

PABDl ODŲ arba išmainau muri- 
nj namų ant dviejų pagyvenimų, po 
šešis ruimus. Penki metai kaip sta
tytas, pagal naujų madų, lietuvių ap
gyventoje apielinkėje. Mainau ant 
•olų arba ant klynštorio arba ant ki
tokio biznio. Meldžiu atsišaukti laiš
ku arba vpališkai 6:00 P. M iki 8-00 
P. M.

160!) N. Wo<hI si., Chieago, III.

PABDAVIMCI Tealras, namas, lo
tas ir Įtaisymas. Keturios geriausios 
progos. Gerai apsimokantis teatras, 
už mažų kaina. Savininkas išvažiuo
ja iš šio miestuko. Tikra aukso kasy
kla. B. B.,

Cicero, III.I8th Ct.,

PABDAVIMCI arba išmainymui 3 
augštų mūrinis namas, 2 sankrovi, 
28 kambariai, maudynės, gesas, ele
ktra, ištaisytos gatvės, geras ištai
somas. Bendos $120.00. Arti Crane 
dirbtuvių, Lengvi išmokėjimai. — 
*12,000.00. .1. McDonnelI and Co., 
2630 \V. 38ht St, Chieago.

PABSIDUODA tik už $2,400. Ne
toli .I.C.B.B. Co. vagonų dirbtuvės 
(Burnsidc) medinis, 2 augštų, na
mas, 5 ir 6 ruimų, maudynė, šiltas 
vanduo, geso šviesa. Gatvės, šaligat
viai ir suros — išmokėta. Bendos< 
per mėnesį $30.00. Atsišaukite pas

P. P.,* Savininkas, 
9361 Burnside avė., Chieago

MES garsiname tiktai bargenus. 
injas 5 kambarių medinis namas 

Didelis fronlinis 
4 lotai 

Kaip tik vieta au
ginimui vištų arba truck farm. Arli 
karų linijos ir Grand Trunk Bail- 
road Stalion. Mokyklos, bažnyčios 
ir parankios sankrovos. 113-la gat
vė ir Sawyer avė. Tiktai $2500.00. 
Mažas įmokčjimas grynais pinigais. 
Likusi laip kaip remia.

IGNATIUS CIIAP ACO., 
,31-ma ir \\allace sis. Vieninteliai

augšlu apatnamiu. 
purčius. Elektros šviesa, 
(rėžiai) 11)0x125.

agentai.

PARDAVIMUI kampinis lotas, 
25x147 pėdų. Kampas Gage ir 36 
gatvių, su 2 aukštų, 8 kambarių na
mu, už loto kainų. Graži vieta dėl 
biznio ir užlaikymo kvalieranlų. 
$2000 ant išmokėjimo. Telefonuo- 
kile Stesvart 3781.

PABSIDI'ODA greitu laiku už nu
žemintų kainų tinkamas dėl biznio 
'Priežastis pardavi- 
— važiuoju ant fanuos. Alsišau-

murinis namas, 
mo
kilę šiuo adresu:
1442 So. 49th Ct., Cicero, III.

7 kambarių, mau-
- 59x125, gat-

Lengvi iš-
Didelis bizniavas kam-

MeDONNALD,
2630 W. 381h Si. Chieago, III.

2520 \V. 381h S t 
dynė, guzas, 2 lotai 
vė visa išmokėta, $3200. 
mokėjimai, 
pas.

PABSIDUODA 4 kambarių eottage

svli ir išmokėta. Nėra jokiu mokes
čiu. Parsiduoda už keturiolika Šim
tų,’ po mim. 2932 \V. 381h PI. Chieago

MOKYKLOS
“Aušros” Mokykloje nuo gegužės 

28 dienos prasidėjo mokinimus ang
lų kalbos. Mokina p-lė P. Narmont, 
gabi ir patyrusi mokytoja. Visus no
rinčius mokintiea meldžiame pradėt 
tuojaus, nea taip — naudingiaua, 
kaip mokiniams taip ir mokykloj.

Eitos mokslo šakos išguldoma po 
senovei. 3001 S. Halsted Str.

Jauni ir seni vyrai, ir mer
ginos taipgi, gali mokyties 
čia barzdaskutystės amato.

Pilnas kursas $15.00. Daug 
mokiniu gali uždirbti nuo 
$12.00 iki $15.00 savaitėje 
mokindamiesi. Daug dar
bų. Ateikite ir pasimatyki- 
te su mumis tuojaus.
BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chieago.

PABDUODU beveik naują pianų 
už pigių kainų iki rugpjūčio 6 die
nai. Galima matyt kas vakaras a- 
parl nedėldieniu.

Mrs. J. Vasiliauskas,
181)0 So. Central Park Avė., Chieago
—--------------------------- “ ’ 771 f1 VALENTINE DRE8SMAKING

PABDUODU pigiai rakandus dėl 
(rijų kambarių ir gramofonų su Lo
mi. Kam reikia atsišaukite greitai.

Stasys Valaskas, 
1142 So. Troy st., Chieago, III.

AUTOMOBILIAI
Beikia MOTEBU ir MERGINU- 

prie lengvo dirbtuvės darbo. G F 
IUAUSIA MOKESTIS.
Balhborne, Hair and Ridgyvay Co„ Antanas Alrosk,
2279 S. Union Avė. Chieago. 1842 \V. 461h st., Chieago

PARDUODU motorcyklj “Dayton 
i už $85.

COLLEGES
6205 So. Halsted aL, 2407 W. Na- 

dison, 1850 N. Wella St.
137 Mokyklos Suv. Valstijos*. 

Siuvimas. Petrenų Kirpimas, Da- 
signing, dėl biznic ir namų. Vio
los duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti sukne* ui 
$1(1. Phone Seeley 1643

RARA PATEK. Pirminius t




