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Vokiečiai nuvyti už Vesle upes
Francuzai jau per 

ėjo Vesle upę

| Vokiečių priešinimasis silpn 
ja kairiajame talkininkų veri 
mos sparne, kuomet jis daro 
atkaklesniu ir desperatiškesn 
dešiniajame sparne, kur voki 
čiai vis dar laikosi dešiniojo k 
auto Vesle upės tarp Champi 
ny ir Jonchery, į šiaurvakarii 
nuo Rheims.

Dienos Nuostoliai 
S. V. Armijos, 

į Francijaj

Laimėjo ant Avre
True translntion filcd with the po 
master at Chicago, Augusi 5, 19 
as rcųuired by the act of Oct. G, lt
TALKININKAI STUMIA VOK

ČIUS TIKS MONTDIDIER.
-fr— 

Vokiečiai traukiasi už Avre
upes

Amerikiečiai suėmė 8,400 
belaisvių

Suimta daug belaisvių

SU PRANCŪZŲ ARMIJA FR 
ANC1JOJ, rugp. 4. — Vokiečiu 
traukiasi kairiajame krante Av 
re upės, tarp Bourges ir Braches 
į šiaurvakarius nuo Montdidier 
penkių mylių ilgio fronte.

I'alkininkų pa troliai yra n 
bitiniame susirėmime su prie 
su.

True Irnnslation filcd with thc post- 
nuister at Chicago, Aumist 5, 1918, 

rcųuired by thc act df Oct. G, 1917. 
NjVASHlNGTON, rugpj. 4. —

Visi Suv. Valstijų armijos nuos
toliai yra sekami:

Užmušta karės lauke įskai
tant 291 žuvusius jurose 2,373

Mirė nuo žaizdų.............. 907
Mirė nuo ligų................ 1,514
Mirė nuo šiaip atsitikimų 616
Sužeista ..................... 7,044
Prapuolė kares lauke įskai

tant belaisvius .................... 710
-----o---------- I

Viso 13,161

Vesle ir kariauja vien smarkiu 
reagardo veikimu, besitraukda
mas linkui Aisne.

Francuzų kareiviai jau pasie
kė Aisne tarp Soissons ir Venizel 
ir dabar grųsjina augštumonn 
šiaurvakariniame gale Chemis 
dės Daines.

True translntion filcd with thc post 
master at Chicago, August 5, 1918 
as rcųuired by the act of Oct. G, 1917, 
NŪŠOVfi 15 AUSTRŲ AEROP

LANŲ,

LONDONAS, rugp. 4. — šian
die savaitiniame pranešime a- 
pie veikimų italų fronte', nušau
ta pereitų savaitę Italijoj per an
glų Aviatorius, veikiančius su i- 
talų aviatoriais. Anglai neaplai- 
ke jokių orinių nuostolių.

True translntion filcd with the post-inastcr at Chicago, August 5, 1918 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917. *

Draftuos nuo 18
iki 45 metu

Talkininkai Archangelske
Rusijoj nebus intervencijos

Vokiečiai traukiasi iki Aisne upės 
Talkininkai juos visur spaudžia

line translntion filed with thc post 
masgcr at Chicago, Augusi 5, 1918 
as rBųuięcd by Ihc act of Oct. 6, 1917
BLOGA VOKIEČIAMS IR PIC 

ARDI KARKS LAUKE.
True translation filed wilh the posl- 
masier at Chicago, Augusi 5, 1918, 
M rcųuired by thc act of Oct. 6, 191*7.
TALKININKAI SUĖMĖ DAUG

BELAISVIŲ

Daug vokiečių žuvo persikeliant 
per Vesle upę.

didžiausių nuostolių pasirodė ne 
galinčiu sulai- yli užpuolimo 

musų kareivių, kariaujančių už 
laisvę šule francuzų, anglų, ir i- 
talų veteranų. Veikime 8,400 
belaisvių ir 133 kanuolės tapo 
paimti vien musų kareiviais.“

Vokiečiai pasitraukė atgal 10 
mylių fronte.

l’ruc IrniLslalion filrel \Vilh the post- 
nasler at Chicago, August 5, 1918, 
is Tcųiiircd by ihc act oi Oct. 6,1917, 

WASIL1NGTON, rugpj. 4. — 
\rmijos nuostolių sąrašas pa- 
hie>da sekamus unoslolius:

Užmušta karės lauke .... 
Mirė nuo žaizdų...............

Mirė nuo aeroplanų........
Mirė“ nuo šiaip atsilikimų 
Sunikai sužeistu............. 130

1 
31

True translntion filcd with thc post 
master at Chicago, August 5, 1918 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917.

AMERIKIEČIAI FISMES 
MIESTE.

91 Talkininkai eina priekyn
8 mylių fronte.

Lengvai sužeistų . . 
Suže isti nežinia kaip 
•Prapuolė karės lauke

Manoma imti kariuomenėn nuo 
18 iki 48 m. amžiaus

PARYŽIUS, rugp. 4. — Skai
čių* talkininkų suimtų laike dv
iejų pastarųjų dienų nudžiugįs 
visų talkininkų pasaulį, kada jis 
bus paskelbtas. Vesle upė, ku
ri buvo patvinusi nuo dabarti
nių lietų, sutrukdė vokiečių re- 
agardą, kuris negalėjo persikel
ti per upę ir turėjo kariauti už 
savo gyvastis. Didžiuma tų vo
kiečių tapo užmušta, o kiti ta
po paimti belaisvėm Oficialio 
paskelbimo apie skaičių belais
vių nekantriai laukiama.

... -i----- ----------------------------
True translntion filcd with the post- 
master at Chicago, August 5, 1918, 
as rcųpircd by the act of Oct. 6,1917.
VOKIEČIAI PASITRAUKĖ Už

VESLE UPĖS.

Talkininkai vejasi sumuštus 
vokiečius.1

True translntion filcd with the post, 
rnaster ai Chicago, Augusi 5, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. G, 1917
TALKININKAI PERĖJO VES-

LONDONAS, rugp. 4. — Pa
sak šiandie čia gautos žinios, vo
kiečiai pasitraukė į šiaurinį kran 
tą Vesk' upės ir francuzai perė
jo upę keturiose vietose.

Vokiečiai priešinasi atkakliai, 
smarkiai veikdami reagardu.

True tninslation iiied with the post- 
master at Chicago, August 5, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917.
VIEN AMERIKIEČIAI SUĖMĖ 

8,400 BELAISVIŲ.

Taipjau atėmė iš vokiečių 
kanuoles.

133

WASH1NGTON, rugpj. 4.

Šimas sako:
Sekcija A. — Pilni vaisiai per

galės kontr-ofensive, taip gar
bingai pradėtame franeuzų-a-

PARYŽIUS, r. 4.—Pasirodo kad 
abu sparnu vokiečių sparnų tarp 
Rheiins ir Soissons tapo atstum
ti atgal. Francuzai perėjo Vesle 
upę į vakarus nuo Bheims.

Fismes yra pilnai apsuptas a- 
merikiečių kareivių. Vokiečiai 
laikosi tik pačioj šiaurnėj dalyj 
mesto, kur eina mūšiai namus 

* nuo namo.
Puikiausi Prūsijos pulkai da

ro desperatiškiausį priešinimąsi 
amerikiečiams.

Pranešama, kad atvyksta vo- 
| kiečiu sustiprinimai iš šiaurės į 
Soissons sektorų.

Talkininkai, sulig vėliausių 
pranešimų, tebeina priekin, nors 
atsargos rubežiuose.

I'alkininkų kairysis sparnas ė- 
jo priekyn greičiau, negu deši
nysis ir tolimesnis progresas 
Soissons apygardoj gali atida
ryti jį priešo kontr-atakoms.

Besivejančios vokiečius tal- 
kininkųspėkos perėjo per tik
rus lavonnamius padengtus ka
rės laužais. Lavonai žmonių ir 
arklių kūnai susimaišę su sulau
žytais ratais palei milžiniškus 
amunicijos sandėlius, niekurius 
dalinai išsprogdintus, kitus gi 
nepaliestus.

Vokiečių lavonai rasti krūvo
mis už talkininkų artilerijos ap
šaudytų vietų parodo, kad dide-

LONDONAS, rugp. 4. An
glų fronte vokiečiai pasitraukė 
tarp Montdidier ir Moreuille, 10 
mylių atstume.

Francuzai laiko šlaitų iki va
karinės pusės Avre upės.

Situacija apie Avre yra kiek 
neaiški, bet anglai artimai sekė 
priešų ir dabar gali būt, kad vo
kiečiai evakavo rytinį krantų Av 
re upės.

Hamel ir Dernancourt mies
teliai yra talkininkų rankose.

Situacija skaitoma labai už
ganėdinanti ir darosi vis aiškiau, 
kad vokiečiai nemano toliau į 
pietus pastoviai laikyties ant Ai
sne, bet kad jie trauksis iki Che- 
min dės Danies augštumos, kuri 
yra viena iš stipriausių vielų 

Francijoj ir per lulų laikų ban
dys laikyti franeuzus, krausty- 
damies su dideliais amunicijos 
sandėliais. ,■

Talkininkai kartų paėmė Che- 
min dės Daines ir galbūt vėl tai

Viso 283 
šiame surašė’ paduodamos se

niuos lietuviškai skambančios 
avardės:
WALTER GLOWACKI, Cle- 

veland, O., užmuštas karės lau
ke. i

MARIAN STANKOWICZ, 45- 
16 So. Paulina St., Chicago, už
muštas karės lauke.

Rugp. 3 d. surašė:
MARON MARTUSIEWICZ, 

Detroit, Mieli., užmuštas kares 
lauke.

JOSEP1I ANAWESKI, Bay 
Shore, Mid., mirė nuo ligos.

VVILLIAM S. NEVIUS, High- 
lands. N. J., sunkiai sužeistas.

True translntion jiico witb thc post- 
inasler at Chicago, August 5, 1918, 
as rcųuired by thc act of Oct. G, 1917.

VOKIEČIAI TRAUKIASI 
IKI AISNE UPĖS.

liepos 18 dienų tapo nus
kinti šiandie, kada priešas, ku
ris susilaukė antro savo sumuši
mo ant Marne, tapo nustumtas 
sumišime už Vesle linijos.

‘Priešas nežiūrint aplaigymo Soissons ir Venizel.

pusi traukimas vokiečių tarp 
Montdidier ir Moreuill yra vidu
tiniškai 10’ mylių. Pietinėj pu
sėj šio fronto per niekurį laika 
stovėjo amerikiečių pulkai.

True translntion filcd with thc post- 
inasler at Chicago, August 5, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917.

Vokiečiai prisipažįsta prie 
pralaimėjimų.

BERLINA6, rugp. 4. - Vo
kiečių oficialis pranešimas’ apie 
vakarikščius reikimus anglų fr
onte sako: *

“Abejose pusėse Albort mes 
pasiraukėme į rytinį krantų An- 
cre upės.“'

SU PRANCŪZAIS AISNE- 
MARNE FRONTE, rugp. 3. — 
Kronprinco armija tebetęsia pil- 
niausį pasitraukimų.

Vokiečiai nebevarloja vdki
ni e sunkiosios artilerijos. Jie 
matomai pamatė, kad jų pozici
jos neišlaikomos.

Vokiečių nuostoliai buvo di-

Vokiečių dešinysis sparnas 
ant šiaurinio kranto Aisne upes 
yra pavojingame padėjime iš 

priežasties francuzų paėjimo iki 
Pommiers, į šiaurvakarius nuo 
Soissons ir tikimųsi, kad jie ne
galės išlaikyti dabartinių 
pozicijų.

Fismes, didelė vokiečių 
centrb linijos dabar yra po

savo

baza 
atlie

SU AMERIKOS ARMIJA AL 
SNE-MARNE FRONTE, rugp. 
3. — Amerikiečių kareiviai įėjo 

į pietinę dalį Fismes miesto 
šiandie, kuomet talkininkų spė
kos laiko pietinius krantus Ai
sne ir Vesle upių nuo Soissons 
iki Fismes. Bylų link eina be
veik tiesi, linija per Courville, 
Branscourt, Courcelles ir Cba- 
nligny. •

Visa armija eina priekyn 
veik 45 mylių fronte.

l’ruc translntion filed with the post- 
inaster ai Chicago, August 5, 1918, 
as rcųuired by thc act of Oct. G, 1917
IMS KARIUOMENĖN NUO

18 IKI 45 M. AMŽIAUS.

Tas duos dar 16,$$$ kareivių.

bc-

True translntion filcd with thc post 
mastei at Chicago, August 5, 1918. 
as rcųuired by the act of Oct. G, 1917.

KARĖS STOVIS KIJEVE.

Miliukov ir 500 kitų žmonių 
areštuota.

LONIMINAS, rugp. 3.

richo sako:
“Telegramos iš Krokuvos sa

kė, kad po nužudymui Kijeve 
field-maršalo von Eicbhorn, 590 
žmonių tapo areštuota, jų tar
pe buvęs prenjieras Vinecink, se 
kretorius Mihikov ir daug kade
tų partijos narių.

“Karės stovis tapo paskelb
tas visoj Kijevo gubernijoj.

“Vokiečių sustiprinimai tebe
iti vyksta Varsa von.

“10 vokiečių kareivių rasta 
užmuštais įvairiose Kijevo da
lyse ir tebeina žinios apie suki
limus tarp Ukrainos valstiečių“.

True translation filcd wilh thc po.<rf- 
master at Chicago, Augusi 5, 1918, 
as rcųuired by thc act of Oct. G,1917,

Pakėlė algas geležinkelių 
darbininkams.

tarp talkininku spėkų jų judė-

True translntion filed with ttic post- 
niaster at Chicago, August 5, 1918, 
as rcųuired by thc act of Oct. 6. 1917.

Prieš Archangelską

WASIIJNGT()N, rugp. 3.
Naujas žmonių spėkos bilius, 
prirengtas karės sekretoriaus 

Baker ir generalio štabo nusta
tys rubežius drafto amžiaus nuo 
18 iki 45 metų. Tas duos dar 
16,000tpp0< drafto registrantų.

Tas paskelbimas padaryta šia
ndie po konferencijos tarp se
kretoriaus Baker ir pirminin
kų senato ir atstovų buto kari
nių reikalų komitetų ir yra pra
nešimu visam pasauliui, kad A- 
merika mano pavartoti kiek

vienų turimų jos žmonių spė
tų uncijų karei.

Jįs taipgi reiškia, kad su pe
rėjimu bitinus Suv. Valstijos be- 
veik tikrai bus pastatytos po sis- 
ema visuotino karinio lavini

mus mažiausia karės karės lai
ke.

Bilus įgalios prezidentų draf- 
uoli žmonės tarp 18 ir 45 me- 
ų amžiaus, kurie gali pripulti 
cariuen tarnybon “tokioj eilėj 
metų ir lokiu laiku ar laikais, 

Sekretorius Baker sakė, kad 
tokius jis paskirs“.
nėra noru šaukti kariuomenėn 
aunuolius tarp 18 ir 19 m. iki 
lebus kitos klesos išsemtos. Jis 

sakė, kad ta taktika nuspręsta, 
tad davus jaunuoliams suaug
ti pirm negu jie įstos į armija.

True translntion filed with thc post- 
inastcr ai Chicago, August 5, 1918, 
as rcųuired by thc act of Oct. 6,1917.

ARCHANGELSKAS SUKILO 
PRIEŠ BOLŠEVIKUS

AMSTERDAMU rugp. 3. ,
Beri i no Vossische Zeitung iš

spausdino sekamų žinių iš Stock 
holmo:

Sovieto valdžia dabar yra tik 
nuduodama spėka. Talkininkų 
spėkos.; užėmė Solovecki salas, 
įėjime į Onegos užlajų, kaipo 
bazų veikimui prieš Archangel
sku. Stiprios talkininkų sau
sumos ir jurų spėkos eina lin-

Tino translation filcd with thc post- 
master ai Chicago, Augusi 5, 1918, 
us rcųuired by the act of Oct. 6, 1917.
AMERIKA GELBĖS RUSIJAI

Nedarys ginkluotos intervenci
jos, bet teiks ekonominę pagelbų

WASHINGTON, rugp. 3.
Japonijos ambasadorius viskon- 
tas Ishii šiandie įteikė veikian
čiam valstybės sekretoriui Polk v
formalį Japonijos valdžios atsa-

ndro Japonijos, talkininkų vals
tybių ir Suv. Valstijų veikimo 
Siberijoj.

Tada Suv. Valst. valdžia šią
nakt išleido pranešimų apie savo 
tikslus ir siekinius Rusijoj, vy
riausiais dėsniais kurių yra:

Karinė intervencija dtidelėj 
skalėj tik prisidėtų prie sumiši
mų Rusijoj.

Amerika ir Japonija pasiųs 
mažų spėkų užimti Vladivostoku 
ir saugoti teritorijų užpakalyj 
čecho-slovakų.

Japonija priima Amerikos pa- 
siulimų pagelbėti slovakams pri-Bolševikai pabėgo iš miesto

washington, D. c. Ge
ležinkelių administracija nusta
to algas darbininkams, dirban
tiems dirbtuvėse. Išlavinti ama- 
tninkai, kurie sausio 1 d. 1918, 
gavo į valandų 55 centus, dabai’ 
gaus 68 centus. Antro skyriaus, 
kurie gavo mažiau kaip 45 cen
tus, dabar gaus .58 centus. į va
landų. šitie darbininkai yra iš
lavinti kaipo mechanikai; tas 
niokesties pakėlimas liečia 500,

—Koresp.

Komisijai bus pasiųsta pagel
bėti Rusijai ekonominiai atsibu- 
davoli.

KANDALAKŠA, Rusijos Lap- 
l.mdija, rugp. 3. — Revoliucija 
prieš bolševikus ir pritarimui 
talkininkus iškilo Archangelske. 
Sovieto' kareiviai pabėgo iš mie
sto.

Sukilimui ištikus talki
ninkų pulkas lapo išsodintas Ar
changelske, užimdamas geležin
kelių stotį ir telegrafo ofisų be 
žymaus pasijiriešinimo.

Matomai nebuvo nuostolių skirta.

True translntion filcd with the post- 
inaster at Chicago, August 5, 1918, 
as rcųuired by thc act or Oct. G, 1917.

Pershing gavo kryžių 
PARYŽIUS,, rugp. 3. --

ms buvo padaryti francuzų, ame j cijos valdžia šiandie suteikė A- Talkininkų kareiviai paėmė 
.. . • merikos ekspedicinių spėkų vy- kelias brastas per Vesle upės ir

riausiam komanęluotojui gen.Į tuojaus pradėjo mesti kareivius
Aisne' upę keliose vietose tarp John J. Pcrshing didįjį Garbes’per upę. Vokiečiai matomai ne-

Legiono kryžių. teko visos vilties atsilaikyti ant 000 darbininkų.

| Gaisrus galima inatyti Fismes 
iBroisncs ir tuzine kitų mieste-

rikiečių ir anglų aviatoriais.
Talkininkų kareiviai perėjo

'talkininkų kareiviai paėmė

IPERFECT IN ORIGINAL I

True translation filcd wilh the post- 
master ai Chicago, Augusi 5, 1918, 
as rcųuired by thc act of Oct. 6, 1917

PEKINAS, liepos 30. — Chi- 
nijos valdžia šiandie paskiro 

$100,000 aprūpinimui pasiunti
mų cbinų pulko į Vladivostoką. 
Diena išvažiavimui pulko nepa-



NAUJIENOS, Chicago, I Panedėlis, Rugpj. 5, 1918.

Telephoęe Canal 1506

Skaitytoją Pastabėlės,

kos vaisiais.

LAISVĖJE radau tokį paskel-| .j . i Kartojimai. rimuojantis ama lai
sveikatos okyrius pūvantis appendicitis prasideda I bimą:

t................. .....-—■——------- —r' urnai ir yra aštrus. Pradžioje;

APPEND1CITIS.

mu

V • čia.

1840 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

$6.00
3.60
1.85
1.45

. .75

kta, prūsų junkeriai, 
magnatai ir rumunų bajorai

Naujienos nurodo jų klaidas 
mandagiai, o jie, neturėdami ką 
rimta atsakyti, išsiplūsta, ir at
liktas kriukis. —G. Z

stybių įsteigta rytuose, visur tu- 
! pasekmę, 

kad tipsaugoja ponų nuosavybę 
nuo kaimiečių sukilimų.

Tas yra svarbiausiu dalyku

RaSytojy ir korespondentų prašome ' tikslu tam tyčia nustatytam įi ..i
jdiinėiaiims išspausdinihiui laikraš-;, ., A_____ ?__ ,_____H■menuli,
lyj rankraščius 
Naujienų Rcdak 
riaus vardu.
sės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti. •

ccntraliųĮ pendixo uždegimas ir sykiu pu-1 dėt karštus kompresus toj vie- 
! įlavintas aplinkui esančios plė- toj, kur appcndixas, reikia mis-

"" 4 1 • VI* «

65.00
3.00
1.65
1.25

. .65
7.00

.. 8.00

Tokia rytuose, padiktuota
Rug-jplis gyvenime tečiaus gali-'l^lui reikšmė prijungimo (Ang- valstybių kardu.

Rytinės taikos sutartįs, žino-

I -A ( ! I zijos ir mįnisterių pirminiu-] Pasekmingai ginti princi-’Mvo valdymą paremti
Lloyd George’o. Rng _

mc uithuanian daily news pjyčį0 į d, Anglijos valdžios)ina, tfktai susivienijus j (lai-,lied(rung), Kuršo ir Lyvų prie 
Published Daily except Sunday by galva laikė kalbą ĮirieŠ Fab- ktą žmonėms, kurie juos iš- l’nisų; jis apsaugoja šalį nuo mth tmi ne tik šitą vieną relkš-
tbe Lithuanian Newa Pub. Co., Ine. rj^an^ Unijos atstovus pažįsta, t. y. SUsiorganiza- užsikrėliųio žemės reVoliucija mę<

toje kalboje pagrūmojo Va- vus į partiją. “Progresyvu-, ir apsaugoja stambiųjų savinin- kareivių,
kietijai ekonominėmis rep- mas” todėl neprivalo naiki n-, kų žemę nuo kaimiečių pasisa- -•......
resijomis po karės, sakyda-’ti partyvunią. Be to, kad vi-l vinimo. . 
mas: “Juo ilgiaus karė tęsis, suomenė yra pasidalinusi j j T“V5' . 
tuo aštresnes ekonomines “progresyvę..........

drovi, 1840 S. Halstcd St., Chicago, salygas mes turėsime uždėti 
UI. — Telefonas: Canal 1506. 1 . v r i j

Užsisakomoji Kaina:
Chicago je—pačtu:

Metams .............................
Pusei meto'........................
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam .............
Vienam mėnesiui..............

Chicagoje—per nešiotojus:
Viena kopija......................
Savaitei ...............................
Mėnesiui .........................

Suvienytose Valstijose, ąe Chicagoj, 
pačiu:

Metams ......................
Pusei meto ................
Trims mėnesiams «..
Dviem mėnesiam .,.
Vienam mėnesiui ....

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

Pinigus reikia siųsti Pačio Money 
. Orderiu, kartu su užsakymu.

ant priešo”. Šitą Lloyd Ge- 
j orge’o grūmojimą liberalų

Vienas liberalų laikraštis 
ILondone sako: “Mes labai a- 
i bejojame, ar tai yra tokia 
nuomonė, kokios laikosi šia
me klausime prezidentas 
Wilsonas. Bet tikrai tai yra 
ne Amerikos nuomone ap
skritai. Amerikiečiai prjpa- 
tžįsta daug svarbos ekonomi
niam ginklui, kurį talkinin
kai, veikdami išvien, galėtų 
pavartoti, bet amerikiečiai 
negeidžia vartoti jį keršto

Redakcijos
I 'Sfcnupsnuu

True translation filed wilh the nost- 
master at Chicago, Augusi 5, 191 S, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Vokiečių 
ūpas keičiasi.

siunčianms išspausdinimui tarnui nn kūrės” Kititvj rankraščius adresuoti tiestai. LUKO tarpui po Kart b . iviu 
. Jaujienų Redakcijai, o ne Redakto- I laikraščiai ir politikos vei- 
aiškiai ir ant vienos popieros pu- kojai mato grūmojime pavo

jų tautos lygos idėjai.
’ Tai yra geri ženklai. To je 

Lloyd George’o grūmojimų 
kritikoje kalba išmintis. E- 
konominė karė, kuria jisai 
grasina Vokietijai, reikštų 
rengimąsi prie naujos ka
rės; o grasinimai ekonomi
ne kare, stiprina dabartinį 
Vokietijos užsikirtimą ir už
tęsia dabartinę karę. *

Pasauliui reikia pastovios 
taikos, o ne mūšių pertrau
kimo. Tokios-gi taikos at
siek imu i reikia kovot prieš 
visokias pastangas paaštrin
ti skirtumus tarpe valstybių, 
oAie didinti juos. t

Tokiu pat bildu Lietuvoje vo- 
neprogre- kiečių kareivis saugoja lenkų 

šlėktos žemę nuo lietuvių ir bai
li’ taip-pah 

dvarininkas jieško 
apgynimo pas centrales valsty-

i” ir “ 
syvę” dalis, ji dar turi ir par
tijų; ir ją įtekmė visuome- irusių kaimiečių; 
nes judėjime tolyn įgįja vis Lenkijoje 
dauginus reikšmės.

Socialistams šitoks dalykų bes nuo kaimiečių, kurie labai 
stovis yra visai ne blogas. Jų! lengvai gali užsikrėsti rusų nuo- 
partija atstovauja darbiniu-j dais... Tvarka, ccntralinių val
ku klesos reikalus, o musų < . “. ;
progresyvė visuomenė kone ri tą svarbią socialę 
išimtinai susideda iš darbi
ninkų. Todėl, veikdami to
je visuomenėje ir kartu su
ja, jie gali tuiėti pilną josios (.C|Uraiinį»|jiS valstybėms, visų 
paramą. i gi labiausiai Rusams. Net prieš

Kas kita butų, jeigu mtisų karę agrarinė konstitucija nuo 
“progresyvėje visuomenėje” t Elbos į rytus vis smarkiaus ir 
viešpatautų buržuaziniai e-j smarkiaus buvo užpuolama.

Tuomet josios I Galingos srovūs Vokietijos žmo- 
kleslniai reikalai butų nesu-'nių tarpe reikalavo “vidujinio 
taikomi su socialistų princi-'kolonizavimo” a|>skricinose nuo 
’)ais. Draugavimas SU “pro-j Elbos į rytus. Tie apskričiai 
gresyve visuomene” tuonjet piažnc visiškai priklausė junke- 
galėtų būt net pavojingas! riams. Šitos srovūs, be abejo, 
socialistams. ' |butų neapgalimos, jei visur ry-

_ . . . . • tinėje Europoje didelės nuosa-Progresyvia. protaująs fs )(u| iS((11|i, ()S
darbininkas yra ant pusiau- N(. |jk (|d, kn(|
kėlės prie socializmo. Sočia- . , . .' ..i., i • • i 1 tokio perversmo pavyzdys suza-listas, kuris toki darbininką1 
niekintų ir stumtų nuo sa-1 
ivęs, butų tikras žioplys.

vės; 4 appendixo uždegimas ir.tot visai valgyt arba gert tik 
syvus ir 
Nereikia 

stengtis paliuosuot vidurius nie
kuo stipriu ir reikia būt gata
vam eit ant*operacijos, nes Bi
jos gyvastis rizikuojama.

Dr. A. Montvidas.

generalis visos vidurių organų pieno išrūgas, mūsos 
plėvės uždegimas; 5 atsikurto-* panašius valgius.
jautis arba chroninis appcndi- 
citis, kuris užeina tai mėnesių, 
lai metų protarpiuose. Klesifi- 
kuoti galima pagal bak
terijas ir kitaip, bet užteks vie
no klasifikavimo.

Jos paliuosavo daugybe 
, kurie dabar kerta

'skaudžius smūgius Anglijai va
karuose. Jos pavedė į cenlralių 
valstybių rankas dideles terito
rijas, kurios aprūpins mus (t. 
centrales valstybes “N.” Red.) 
maistu ir žalia medžiaga ir iš
pirks musų pramonijos išdirbi- s 
nius. Bet jos taipgi tiri dide
lės socialūs svarbos. Jos nelci->
do rusų žemės revoliucijai išsi
plėtoti pasienio tautų teritorijo
se ir tokiu budu sulaikė gręsia- 
mą pavojų žemes savininkams 
Vokietijoje ir Austro-Vengrijo
je. Jos supylė dambį prieš kai- 
meičių reikalavimus. Jei taika 
kuomet atliko kontr-rcvoliucinę p, 
veikmę, tai ją atliko šita laika.
Pabaltjurio baronai ir lenkų šie- tuomet symptomai būna gos rašytojų ir tokių vyčių?
kta, prūsų junkeriai, vengiu kajp jr pjrma, tiktai jau karš- 

j lis pakįla apie iki 101 arba 102 
■ laipsnių pa g: d F.I pasidaro su- 
! kietėjimas appcndixo vietoj ir 
į po pasveikimo gali įvykti atsi- 
• kartojimai. Pūliuojantis arba

Kada vien tik appcndjxas už- 
• sidega ir nėra puliavimo, tuo- 
n|et symptomai maži. Skaudė
jimas užeina staigiai, yra degia-J 
utis, pasirodo protarpiais ir pa
prastai randasi appendixo vie
loj. Spaudžiant ten, kur yra 
appendixas, darosi skaudu. Lie
žuvis yra apsivėlęs, appetitas 
susigadina ir viduriai užkietėja. 
Karštis'gali pakilti arba ne. Ka

ti sykiu su appcndixo uždegi-!

[Jic palis už jas ir atsako].
j • _ ________ »

• KAD kartais man pasitaiko 
susiginčyti su kokiu nors vyčiu 
dėl kunigų ir jų “seserų” šven
tumo, ir aš jį įveikiu, tai pap
rastai vytis, nebeturėdamas ką 
sakyti, užsirinka:

f “Tylėk, bedievi, ba duosiu ( 
I snukį!”

| Koks skirtumas tarp Apžval-

True Iranslnlion filed svilti the post- 
nuislei* ai Chicago, Augusi ft, 191K, 
lis rcųuired hy the act oi’ Oct. (>, 1917 

Žemės klausimas ry
ty Europoje.

| dintų godumą Prūsų laukų dar-| 
bininke, bet, visųlabiausiai del-i 
|o, kad žemės revoliucija Lenki
joj, Kurše ir Baitgudijoj atim
tų prūsų junkeriui darbininkus, 
be kurių jis negali išsilaikyti, 
nes rytų Elbos Bittergutas (dva
ras) priklauso nuo rylų Euro
pos darbininkų išnaudojimo.

Laikraščiuose vis dažniau 
pasirodo žinių apie tai, kad 
Vokietijoje auga nepasiten
kinimas kariuomenės vy
riausybe. Tai yra nenuosta
bu po to, kaip talkininkai ir 
amerikiečiai ne tiktai sus
tabdė vokiečių ofensyvą ties 
Reimsu/o ir toli nuvijo juos 
nuo upės Marne. Šitie tal
kininkų ir amerikiečių lai
mėjimai reiškia, kad jau atė
jo arba artinasi galas vokie
čių pasisekimams dabarti
nėje karėje. Jeigu kaizerio 
pulkai tapo atmušti dabar, 
tai ko jie gali tikėties atei
tyje, kuomet Suv. Valstijos 
pastatys prieš juos visą sa
vo spėką?

Vokietijos žmonės prade
da atsipeikėti nuo to apsvai
gimo, kurin jie pateko po 
įtekme pergalių Rusijos ir 
•Italijos frontuose. Tą ima 
jausti ir kariškosios sferos 
kaizerio žemėje, nes girdėt, 
kad kariuomemės vyriausy
bė jau ima kaltinti vakari
nio fronto komanduotoją, 
von-Ludendorfą, už nepasi
sekimus Marne’os ir Reimso 
srityje — tą Ludendorfą, 
kuris nesenai skaitėsi galin
giausiu žmogum Vokietijo
je!

Ilgoko laiko dar gal rei
kės, kol Vokietijos žmonės 
visai atsikvošės ir atsikratys, 
nuo iliuzijos (įsivaizdini- 
mo), buk tiktai kaizerio 
“blizgantis kardas” tegalįs 
suteikti jiems garbingą tai
ką. Bet jų ūpas jau ėmė 
keisties, ir ateityje nematyt 
nieko, kas galėtų tą keitimą
si sulaikyt.

---- ;----- I
True translation filed with the posl- 
master at Chicago, August 5, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

. į., . ? j* f i 4 į r.; * / > : / > <

Nepritaria ekono
miniai karei.

Labai įdomus konfliktas 
nimas) įvyko Angli
ne liberalės buržua-1 
STjoje

“Išvažiavimas su prakalbo
mis. Puikus programas. Kal
bės Jukelis ir Grikštas”.

v ■

Graži pora. Abudu dideli 
♦‘radikalai”. Ką Grikštas gali

guli bul skaudėjimas bile kur 
ir ųcsijautinias gerai, bet vėliau 
skaudėjimas atsiranda dėžiniam 
šone, kur yra appehdixas, rau- 

! menįs ten sukietėja, spaudžiant 
skaudėjimas padidėja, už poros į kalbėt, visiems žinoma, ir stebe- 
ar trejetos dienų galima rastiI tina, kad LSS. 83 kuopa jį kvie- 
pulių įnašą apendixo vietoje. 
Paprastai ligonis laiko dešinę 
koją sulenkęs. Karštis pakįla 
iki 103 arba 104 laipsnių, pulsas 
plaka tankiai, kvėpuojant krū
tinė kilnojasi daugiau ir pilvas 
nesijudina. Vidurių užkiėtčjl- 
inas, apveltas liežuvis ič koktu
mas ir vėmimas yra papnoti 

staphylokokai yta symptomai. Appcndixas šioje 
streptokokai, džio- formoj arba perplyšta arba gan

grena jame įsimeta. Pūliai gali 
pasiekti dešinį inkstą arba gino 
žemyn; gali įvykti pilvo pratru
ki mas ir pūliai eina laukan; ga
li jie prakiurinti mėšlinę žarną 
arba gali pasiekt augščiau esan
čius orgapus. Šita forma 
pavojinga. Iš jos gali išsivys-

Appendicitis yra aklosios žar- 
nutės uždegimas. Pastaroji iš
eina iš didžiosios žarnos,. deši
nėj pusėj ir turi apie 4 colius il
gio ir apie ketvirtdalį colio sto
rio. Jeigu paimli vietą apie 2i./2 
colio j dešinę nuo bambos ir ei
ti 1)iskį žemyn, tai-bus tikroji 
appendixo vieta.

Kada pasidaro užgavimas ar
ba opos appendixe, tuomet į jį 
patenka bakterijos ir padaro 
uždegimą. Tankiausiai žarnų 
bacillai ir 
priežastimi 
vos bacilai ir tūlos kitos bakte
rijos retai tepadaro appendicitį. 
Bet pirma, negu appcndixas už
sidega, kas nors turi prirengti 
dirvą jame, kad jftl liktų silpnas. 
Priežastimis yra užblokavimas 
žarnutes vidaus, kas padaroma 
arba išpūtimu joje gleivines jįKs 
včs, arba įstrigimu mėšlo į ją, 
arba apsisukimu apie save pa
čios žarnutes, arba chronišku 
vidurių užkietėjimu; kariais ga- 

sachsengaeng- Ii patekti Į appendixą uogų bei 
vaisiu kauleliai ar kokie kili 

h'į kieti daiktai ir padaryti appen-| 
icilį, bet lai reti atsitikimai, ar kitoj appendicičio formoj

(Balandžio 5 d. Arbeiter Zei- 
lung”, Vieilnoje, išspausdino že
minus paduotą straipsnį untgal • 
vili “Socialu taikos reikšmė Ry
tuose”. Jis meta šviesą ant vei
ksnio nemažesnes svarbos kaip 
tautinis klausimas busimajame 
Rylų Edropos besivystyme). ’

Rušij revoliucija atėmė žemę 
iš stambiųjų savininkų, bažny
čių ir vienuolynų, bajorų ir ka
pitalistų ir apskelbė ją žmonių 
nuosavybe; tas yra jau padaryta 
visoj didėjej Rusijos žemėj. 
Koks likimas revoliucijos nebu- ♦ 
tu, žemės savininkai savo žemiu < v
neatgaus, jos pasiliks ūkininkų 
rankose... Kaip franeuzų reak
cija 1815 m. nedrįso atimti iš 
franeuzų kaimiečių žemes, kurią 
jie paėmė 1793.; kaip Austrijos 
kontrrevoliucija po 1818 metų 
neišdrįso Kaboto (baudžiavos), 
dešimtinių ir ponų teismų ai- 
steigti, taip ir jokia busimoji 
rusų valdžia negalės sugrąžinti 
ponams ir vyskupams jų buvu
sią nuosavybę. 

Jei Lyvai, Kuršas, Lietuva ir 
Lenkija nebūtų šiandien vokiu- 

Naujienos” Šitą dalyk:} ;<‘‘J karcivijos ūži...... tai rusu
žemės revoliucija šitose šalyje 
taipgi turčių galingą įtekmę. 
Pinuose dviejose kaimiečiais y- 
ra latviai ir estai, o savininkais 
vokiečiai. Kaimiečiai neturi 
žemės, bet nuoinuoja ją ir savi- 

j įlinkai vis dar tebesigėri tų kai-j 
piliečių nuoskauda, tomis teisė- 
J mis, kurios primena feodalizmo 
j aukso gadynę. Kokia ten baisi 
j neapykanta yra tarpe žemės sa- 
jvininkų ir kaimiečių, parodė 
j kruvini revoliucijos sukilimai 
11995 metais. Jei vokiečių ka
reivi jos ten nebūtų, tai rusų že
mes revoliucija, kaip bematai’, 
pasiektų Prūsų sienų... O jei 
kunigaikštinės Kuršo ir LyvųJ mbiesiems vengrams (tvariniu- 
k( pui ės tikrai susijungs su vo-^ kams 'ITansylvanijoj butų slin
kit čių ciesoriniu vainiku, laij ku apginti savo padėjimas, nes 
vokiečiai baronai ant visądos iš-1 jie sėdi rumunams kaimiečiams leidus čia svarbią dalį, turėsime 
gelbės savo žemes. Vokiečių jtnl spraudą. O šitas dvarinin- 
valdžia, be abejo, ras sau para iką papurtyjnas Galicijoje ii 
mos pas vokiečius baronus 
ne pas latvius ir estus kaimic-

Progresyvu visuo
mene ir partijos.

Niekas nesugalvojo pada
lint Amerikos lietuvius į 
"progresyvius” ir “neprog- 
resyvius”; šitas pasidalini
mas įvyko pats savaime.

Bet jisai yra, ir mėginti jo 
buvimą užginčyti butų nesą
monė. Su tuo faktu, kad 
musų visuomenė susideda iš 
pažangios ir atžagareiviškos 
bei konservatyviškos dalių, 
reikia skaityties, norint da
ryt įtekmę į ją.

Jeigu socialistai, pavyz
džiui, ketina daryt kokį- 
nors žingsnį, tai jie privalo 
atsižvelgti j tai, kaip tą žing
snį priims progresyvu musų 
visuomenė, kurios dalis jie 
yra, nes nuo jos pritarimo 
arba nepritarimo žymiai pri
klausys to žingsnio pasiseki
mas. p

a

visuomet turėdavo omenėje; 
ir tur-but niekas nepasakys, 
kad jos nėra atsiekusios la
bai didelių rezultatų. Todėl 
musų dienraščio stengimasi 
aiškiai skirti tąrpe progre
syvių ir atžagareivių ele
mentų visuomenėje nuolatos 
iššaukdavo didelio pasipikti
nimo priešų eilėse. Kiek pa
sityčiojimų ir kelionių tęko| 
už tai ‘‘Naujienoms” išklau-i 
syt iš klerikalų ir dešiniųjų1 
tautininkų. (Dabar, beje, j 
tas klerikalų ir tautininkų 
melodijas ima trukti iv tūli 
extra ‘‘kairieji”).

Skyrimas tarpe “progre
syvūs” ir “neprogresyvės” 
visuomenės, tiesa, nėra pas
kutinis išminties žodis. “Pro
gresyvumas” yra’ gana neap
ribotas dalykas; po juo gali 
slėpties labai mišrus ir įvai
rus turinys. “Naujienos” tą 
žino, ir jos augšČiaus, negu 
aplamą pritarimą “progre-

negalėjo gauti pakankamai vo
kiečių darbininkų Sau už vergus. 
Jis gali išsilaikyti tiktai ačiū 
tam, kad kasmet šimtai tūkstan
tių lenkų, lietuvių ib"baltrusių 
kaimiečių, grintclninkų ir dar- 

j bionikų eina Vokietijon ir ap
dirbinėju junkerio laukus už 
menių; algą. Kol Lenkijos ir 
Lietuvos kaimiečiai turi tiek 
mažai žemes, kad jie negali iš
misti iš jos vaisių, tai prūsų 
junkeris visuomet randa tinka
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Palauksime, begu nepamaty
sime panašaus paskelbimo iš 
Pliilados: “Puikios prakalbos. 
Kalbės Šukys ir Geležėlė”...

Harvey, III
Vietos lietuviai buvo nutarę 

daryli. .ap vaikšto j imą Liepos 4 
d.‘ ir ifjiirflkščidjftiMift *bhvo su
rengtas. LSS. 228 kuopa ofici
aliai apvaikščiojime nedalyva
vo, todėl dabar A. L. P. Kliubas 
savo susirinkime liepos 28 die
ną nutarė nedalyvauti tos kuo
pos rengiamąjame baliuje dagi 
po bausme dviejų dolerių. Be

uždegimu ir mirtis urba pūliai) (o Illlt.,rla krci()lies į ch L D
gali patekti į kraują ir vėl gali 
sekti mirtis. Retcsniuosc atsi
tikimuose ligo gali pereiti, tik 
pūline masa pasiliks ir ji darys 
skirtingus symptomus. Vienoj

rpe šilų keliaujančių darbinin
kų, vadinamų !
er’iąis. Bet jei Lenkijoj ir Lie
tuvoj 'žemė butų išdalinla 
kaimiečiai galėtų išsimaityli iš 
to, ką jie užaugina, tai darbini-Į Pasilaiko, kad dėl tūlų žinomų kaip greitai įvyksta 

neateina į arba appendixas pi;
atsiranda perilonitis, tai yra plė
vių uždegimas, kurios dengia 
žarnas, skilvį ir tt. Tuomet de
šinysis šųpas lieka opus, pilvas 
išsipučia, lieka kietas ir neju
dinamas, karštis žymiai pakįla, 
bet paskui puola ir prieš mirtį 
gali likti subnormaliu. Vėmi
mas, koktumas ir kiti sympto
mai paprastai yra. Kadangi ke
lios kitos ligos yra panašios Į 
appendicitį savo syniptomais,

nkų plaukimas apsistotų... Ril-’ priežasčių kraujas 
tergut’ai (dvarai) tuojaus turė-l 
tų'būti išparceliuoti, o paskui ir 
visa rytine Vokietija; kur šian
dien valdo junkeris, ten atsiras
tų eilė kaimiečių sodybų... Ir 
su junkerio žemės valdymu din
gtų ir junkerio viešpatavimas, i 
Tuo bųdu mes galime suprasli, 
kokį reikalą junkeris tuėifjo, at- 
skirdanutsJLenkiją ir Lietuva 
nuo RusijosYiių apsaugodamas 
jas nuo užsikrėtimo rusų liga. 
Apsaugodamas šlėktos nuosavy
bę, jis apsaugoja savo nuosavy
bę ir savo viešpatavimą. Tokia

{tai Bresto laikos reikšme.

pačią reikšmę Austrijai ir Ven
grijai, kaip ir Rusams. Įsivaiz
dinkime rusų žemės revoliuciją 
išsiplatinusią po Lenkiją; tuo
met, suprantama, lenkų šlėktų 
nuosavybė sunku butų išlaikyti 
visoje Galicijoje. Sakysime, 
Rumunijoj kaimiečiai .pasidali
na bajorų žeme; aišku, kad sla-

gangrena

žarnutę ir tuomet vęl gailina 
laukt uždegimo. Kaip matote, 
apsisaugo! nuo apendieičio nėra 
kaip, nejaugi tik vengiant vidu
rių užkietėjimo ir neryjant ne
suvirškinamų daiktų. Gal ne
bloga butų žinoti, kad chroninis 
arba užsisenėjęs appcndiciiis 
gali virsti staigiu, nes chroninis 
uždegimas nusilpnina jį.

Čia reikėtų skaitytoją supa
žindinti su permainom, kokios 
darosi appendixe, kuomet jis

gelis butų apsipažinę su histo-

nimas butų nesuprantam’as, kas 
verčia mane apleisti šį dalyką. 
Nuo bakterijų rūšies ir priežas
ties, kuri privedė appendixą 
prie uždegimo, priklauso žymiai 
ir permainos, kokios darosi ap-

ma, symptomai. Supratus vir- 
šminėtus dalykus, galima butų 
suprasti, kokiuose atsitikimuose 
kokių symptomų galime laukti, 
kokie pavojai gręsia ir kokik 
turi būti gydymo būdas. Pra-

ją, kuris atras tikrąją ligą.

Dabar skaitytojas nori žinoti, 
ar galiniu pasveikt iš appendici
čio be operacijos. Reikia atsa
kyt, kad ir operacija kartais ne- 
išgelbsti, jeigu pasivėlinama. 
Pasveikimus kiekvienoj appen- 
diciČio formoj visada yra abejo
tinas, nes iš vienos formos gali 
išsivystyti kita. Ypač pasveiki
mas abejotinas, kada nėra su
kietėjimo dešinėj pusėj, kada 
karštis tęsiasi augštam laipsny j 
arba kada pulsas yra greitas, o

negaus, tai atsimesti nuo Tary- 
Jjos. (Ch. L. D. T. juk negali 
kišties, ir nesikiša, į vielos drau
gijų tarpusavinius santykius. 
Red.). Šitie nutarimai buvo pa
daryti remia n ties Naujienų ir 
Keleivio korespondencijomis.

—Mažaižinas.(k

Po re inkų liaus Atlaidai!

Buzynsko, klebono , Šv. Petro 
Apaštalo Katalikiškos Bažny
čios, 4538-40 S. Marsbfield avė., 
Chicago, III. Pereitą pelnyčių, 
rugpj. 2, atsibuvo didžiausi at
laida}. Ant atlaidų dalyvavo Jo 
Mylis ta Arcivyskupas C. H. Car- 
foęa, I). I)., ir daugiau kitų ku
nigų; žmonių buvo pilna bažny
čia; po pamaldų Jo Mylis,ta Ar-

davė Generalną Absoliutią. Po 
tam kini. S. K. Bužynskas pasa
kė dailų pamokslą, ant kurio vi
si žmonės net apsiverkė.

Parapijonas Grigaitis.
(Apgarsinamas).

pasitenkinti ženklais ir synipto
mais, kurie įvyksta appendici- 

o Transylvauijoje taipgi pastaty-' tyj. Jie skiriasi pagal a^ipcndi^ 
tų į keblų padėjimą feodalinę eičio rųšį, todėl paminėt verta 

čius, kurie po šimtmečių luomi- Vokų bajoriją,
nio valdymo, yra pilni neapyA tus ir didelius paąaulinius bei appendixo paties be kliudynno 

syvėms idėjoms”, stato tamĮkaptos vokiečiams. Taigi Vo-tdvasiškius žemės savininkus vi-(aplinkinių plėvių; 2 appendixo 
tikrus, aiškiai nustatytus kietija negales atimti nuosavybę'soj Austrijoj ir Vengrijoj. Jiems uždegimas ir sykiu uždegimas 
principus. iš tos klesos, kuria viena ji gali taipgi turi gerą reikšmę tvarka aplink esančios plėvės; f

j imas yra, kada pilvas lieka iš
pustas, žymus vidurių užkietėji
mas ir vėmimas. Didelis žak-

RUSIŠKI DAKTARAI
1335 S. Halsfed St. ..Tel. Canal 4346 
Mes gydom chroniškas ir kitas ligas 
vaistais ir medikutom Karšto Oro ir 

Garo maudynėmis.
Masažas ir Elektrikiniai Gydymai.

. Mokestis prieinamos.
Vai.: 9 ryto iki 8 vak. Ncd. 9—12 d.

vangrų magna- Jos yra: 1. Uždegimas

aplamai kada ligonis jaučiasi 
blogai, galima laukti prastų pa
sekmių. Todėl neprotinga yra 
appendicityj laukt ir gydyties 
k i tais budais, jei išrodo, jog tik
rai appendicičio esama. Tuoj 

3. ap- reikia eit ir gulėt lovoj,, galima

Kazimieras Gugis

Veda vUokiuoreikaįąs, kaip triminalikk uote 
taip ir civiltikuoae teismuose. Daro 

visokiu* dokumentas ir jop teras.

, Namų Ofisas:
1121 I. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Minuto Ofisas 1
H? N. Dearbora SI. 

lirUMiyBMt.
Tel. Central 14U
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pirma angliškai, o paskui lietu 
viškni. Kalba jo buvo įdomi 
pasakojo apie tai, kokių baise

NAUJIENOS, Chicago, Iii.

Waterbury,Conn. nykių ir kentėjimų turi pakelti

..iii II

Todėl mes, elintoniškiai, sten- 
gkimčs kai|) nors sumanytų,jį 
darbų vykinti. Musų , kuopų 
skaičius yru ncpiažas. Jos, aš 
manau, nealsisakys nę viena re
mti ir prisidėti prie darbo! Kiek
vienas žinome, kad tai darbas 
nėra lengvas ir ne vieno asmens; 
arba dagi vienos kuopos nuvei
kiamas. l)et jeigu visos kuo-

Lietuvos žmonės, įjo to, kai vo
kiečiai jų užvaldė. 

Be to kalbėjo dar ir J. Stri
maitis iš Bostono. «

Priimtoj rezoliucijoj sakoma:
‘‘Nutarta, kad meti pavartosi-1

priimi^ i'i'žoliueijos,JSreiškian- “"' vis,l s,,v" enerMiji| ir pustau- 1«>H ir draugijos, kurių čia yra 
ėios lietuvių ijtikimylię Suv.'«‘,s; i^t prezidento .................... .....--------
.Valstijoms ir pritarimų jų pozi- 
cijaLdrl mažųjų ir pavergtųjų 
fantu. Susirinkime dalyvavo’ 
apie tūkstantis lietuvių. Kalbė
jo keletas kalbėtoji kurie ra-, 
gino I 
ma Suvienytąsias Valstijas, pir
kti laisvės bondsus, karės li
pomuosius ženklelius ir aukoti 
Baudonajam Kryžiui, 
rijos, kurios buvo pasiųstos 
prezidentui Wilsonui„ buvo su
taisytos kadeto F. J. Bagočiaus, 
esančios dabar Harvardo rezer- Tclų 1—n — j-

....... . . i nėra nė joki žmonių valios iš-vo oficicnų lavinamoj kempej,! J *
ir J. O. Sirvydo. I ir/o.kl mes. kiek esu-

• nie tuo uzuiteresuotj, nepripa- 
Pirmininkavo susirinkimui;žįstame nė jokių sutartų tų as- 

K. Dielininkas. Pirmutinį kal-pncnŲ padarytų su dabartiniųja 
bėt jis pristatė adv. James A.I Vokiečių militaristine valdžia 
Peasley, kurs papasakojo apie ! Lietuvos valdžios klausiniu”.

Masinis Lietuvių Mitingas.

virtos lietuviui laikė didelį susi
rinkimą Slrand teatre; buvo t

i Wilsono 
paskelbti principai if kates tiks
lai pataptų, principais ir karės 
tikslais lietuvių, kurie dabar 
patrypti vokiečių^plėšikų batu 
kenčia nelaimingoj Lietuvoj, ir 

lietuvius remti kiek gali-' *a,PJ‘,u
I Nutarta, kad visi tie asmens 
| Lietuvoj, kurie, ar tik patįs sa- 
’ve atstovaudami, arba tariamai 
I reprezentuojantjs žmones, mei- 
llina&i Vokietijos autokratijai iri 
dagi maldauja jos, kad duotų 
Lietuvai karalių kokį-nors vo-

Bezoliu-

tai, kokios svarbos turi Suv. 
Valstijos tokioms pavertoms 
tautoms kaip Lietuva. Kiti an
glų kalbėtojai buvo adv. Mau- 
rice P. Wren ir Eugene Kerner. 
Pastarasis yra vietos Raudono
jo Kryžiaus skyriaus viršinin- 
kasi Jis trumpai papasakojo 
apie darbų, kurį skyrius atlieka 
čia pat, namie. Jo kalbos pa
baigoj buvo padaryta Raudono
jo Kryžiaus naudai kolekla, da
vusi 198 dolerius su ccptais. Iš 
to sumos bus padengtos betgi ir 
to susirinkimo išlaidos.

Sekamas . kalbėjo Bagočius,

Prie išsinarinimo ir jsipjovimui
Tuojau jtrink D-r» ^Icbter’io

PAIN-EXPELLER
INuo 50 metų nesu vadžioj antis ir letuv- 

nikų numylėtas naminis būdas
Tikras tiktai su pažymėta marka 

“ĮKĄRĄ”
35e. ir 65c. buteliukM ▼!•<>•« spthkoM arba 

•taėial nuo
P. AD. RICHTBR & CO.

74-«O wa«blngton Street, [New York, N. K

sį mitingų rengė aštuonioli
ka vielos lietuvių draugijų^

—W. R.

Clinton, Ind.
Siame miestelyje lietuvių ju

dėjimas menkas. Daugumas tikę 
josi, kad kai bus panaikinta 
svaiginamieji gėrymai, tuomet 
ir žmonos ims kų nors naudin
gesnio veikli. . Bet visai to nė
ra, nops šiandie jau svaiginamie
ji gėųrymai panaikinjti.

i Ticfiih buvo pradėję, pRgani- 
zuoli lietuvių knygynų. Nežį-

nebegirdėti apie jį; gal jau mi-

• Butų didelė gėda,’jei butų ažA 
mesiąs toks puikus sumanymas. 
Šiandieniniame gyvenime kny^ 
gynas yra neapsakomai svarbi 
įstaiga,Jcur žmonės Semiasi mo- 
kšlb'žinių ir tuo budu šviečiasi.

• »-'-•r-’/iz/ 't ■ p: > ».'*.! J
» j
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D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W Madison st. 2225 So. I>esvttt St.
Suite 600-blJ Kampas 22ud pi.

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki 8 vakaro
Phone Haymarket 2563 ' Phone Canal 4626

Nedėldieniais tik pagal sutarti
Rezidencijos Telephone Albany 5546

Akių, Ausų, Nosies 
Gerklės ir Plaučių 

SPECIALISTAS
Gyiliui kreivas akis vienu sykiu i kėlės minutes. 
Be skausmo ir nesmagumo. Apaugę vokai, opti- 
škos nervų ligos, silpnos, ašarotos, užbliuškę a- 
kjs, neaiškus matymas, arba kitokis anorniulis 
akių stovis greit dingsta po mano gydymo.

NOSIES. GERKLĖS IR PLAUČIŲ KATARA 
gydau greičiausiu moksliniu budu, užtikrinda
mas užganėdinančias pasekmes. Kiek plaučių 
džiovos atsitikimų ne išsivystymų, kada kataras 
būt tinkamai gydytus, tų pat galima lyginai pa
sakyt, kas link kurtumo, kilusio iš priežasties 
kataro. Vasara yra geriausias laikas gydymui 
viršminčtų ligų. PATARIMAS DYKAI

UŽTIKRINU GERA AKINIU PRIR1NK1MA 
Valandon: 9 iki . 219 S. Dearborn
8-tai. Nedėlio- M LflVVhdrL M.D.st- Chicago, III mia 10 iki l-ma| TT ’ 1Tle ” uv,l> prje§ pa&ą

MOTOR ROSS I
Chicagos Specialistas !

Gydo Užsenėjusias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių, !
Kepenų, Inkstų, Pūsles, šlapymo ir Visas Į 

Privatiškas Negales. (
35 So. Dearborn St. kampas Monroe, IRr R M DRCC chk/go, ilunoIsUi. D. !▼!• llVvV Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 1 

elevatorių iki Penkto augšto. ’
V.ilaniltm: Kitądien 9 iki 4. Nedėldieniąis 10 iki L Taipgi Panedč- i 
lyj. ridoje, Pčtnyčioje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai. ■

3 PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
■ ant Durą, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero
■ SPECIALIAI: Mateva malevojimui atubų išvldaus, po $1.19 ai
į CARR ĘROS. WRECKING CO.
į S003-3039 8. Halsted 8L, CMesfo, III.

su jais, nepadaro taip, kaip 
valkos; jos ijegirdo vyrų ru
džiu ir neprašo jų, kad jie eitų 
kam skriaudos daryti. Taigi 
Žmonos per imas klinhiečių y- 
ra lik joms pagyrimas.

—A. K-wer.

Iš Kewanee

ĮWWĮR".yin|liui m W jii|iii|iii ij 
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rTai buvo 1877 metais
’ Vs. Garsino pasakojimas

(Tąsa).

ne mažas skaičius, susiorgani
zuotų į vienų didelę spėkų, ir 
darbų galėtume lengvai atlikti, 
štai kų sako lietuvių poetas:

Kai dus stos,
Visados
Dauginus jiadarys.
Viens pradės, 
Kits padės 
Ir toliau varys.

tų klausimų savo susirinkimuo
se svarstyti. Nes, kiek man te
ko girdėti, randasi tokių drau-

gymi i dykai.

Liepos 26, 27, 28, buvo paren
gtos prakalbos drg. Kučinskui. 
Prakalbas rengė penkios drau
gijos bendrai. Drg. Kučinskas 
pirmų vakarų kalbėjo iš Ame- 
ri os istorijos, antrų vakarų iš 
Lietuvos istorijos; taipjau rodė 
paveikslus iš inkvizicijos. Buvo 
renkama aukos Laisvamanių 
Apsigynimo Fondui. Surinkta 
$18.00. Tapo suorganizuota 
laisvamanių kuopų iš septynio- 

' likos narių. Paskutinį vakarų 
kalbėjo apie astronomijų; rodė 
ir tam tinkamų paveikslų. Tas 
vakaras buvo įdomiausias už vi
sus. l ik gaila, kad publikos ma
žai lankėsi. Aplamai paėmus, 
įuekvienų vakarų buvo po sep
tynias dešimtis žpionių.

; V I t f

Nežiniai ko musų jaunimas 
laukia, nieko neveikdamas. Gal
būt tikisi, kad kada nors dievu
lis jiems iš dangaus kų-nors get
rų išmes. Taip, jaunuoliai, lau
kite, laukite, tik nesigailėkite, 
kai bus pervėlu. «—Alb. Rasa.

Chicago Heights, III
Draugo nuni. 176 radau ko

respondencijų iš Chicago Heigts, 
kurioje rašytoja Žmona rašo a- 
pie vietos kolonijos moterų dra
ugijas. Ji pasakoja, kad Moterų 
Politiškas Kliubas nieko nevei
kius ir prie “cicilikų” peikiau- 
sus, o Ražancavos ir Šv. Onos 
draugijos daug veikiančios “tau
tos ir bažnyčios labui’”. '

Kad jos darbuojasi, tai tiesa, 
bet nauda iš tokio darbavimosi 
nekokia. Tos draugijos laiko 
lik tokias “darbščias” nares, ku
rios kasdien į bažnyčių eina ir 
“švenčiausių” ima, o išėjusios iš 
bažnyčios liežuviais kiekvienų 
įplaka ir apkalbas į Draugų rasi- 

M •neja.
Toji Žmonų taip ptd sako, kad 

Politiškojo Kliubo mpters nes
kaito katalikiškųjų laikraščių, o 
tik bedieviškus. Jei jos ištikro 
taip daro, tai jos, turbūt, laik
raščių vertę supranta geriaus, 
negu Ražanavos ir Šv. Onos dra
ugijų moters.

Toljatis ji sako, kad Politiška
sis Kliubas neprisidėjo prie vi
suotino seimo New Yorke. Ar 
tai yra nusidėjimas, nežinau; 
jei jos nedalyvavo, tai, matyt, 
turpjo tam pamato. Ar tas pa
matas geras, tai reikia jų pa- Nubaudimas Mares GarČlenės. 
klausti, o ne kaltinti jas? Visos | Uepos 29 dienų teisėjas Kim- 
lautiškos Chicago Heights drau-1 bąli pasmerkė Marę Garčienę 

.......:. ‘ užsiiuokčli 3 dolerius pabaudos 
jr teismo išlaidas, o jei tatai ne
padarytų, tai butų pasiųsta ap
skričio kalėjimai! vienai dienai. 
Ji tapo nubausta už tai, kad |)e 
išvadiuimo negražiais žodžiais

Liepos 29 <1. Amerikos Darbo 
Federacijos unija išnešė prote
sto rezoliucijų prieš unijos va
do Tarno Mooney korimų. Vie
nam socialistui tų rezoliucijų 
pers ainius, maniau, kad kuni
gų Draugo skaitytojai pasiprie
šins jos priėmimui, nes Drau
ge buvo rašyta, kad T. Mooney 
esąs socialistų banditas ir užsi
pelnąs bausmės. Bet kunigų 

Draugo balsas buvo praleistas 
pro ausis: visi katalikai, ir Dra
ugo skaitytojai, rezoliucijų pri
ėmė ir užtarė nekaltų žmogų, 
kurį kunigų Draugas juodino 
socialistų bandito vardu. Vyrai 
katalikai; verti pagyrimo už tai.

Darbininkų vienybė unijoj y- 
ra pagirtinas dalykas; visokių 
tautų darbininkai organizuojasi 
unijon ir kalbina mažiaus susi
pratusius darbininkus spiestis 
visiems į didelę gtdingų Ameri
kos Darbo Federacijų.

Bet Walworth Co. šunes ne
miega; .jie dirba, kiek galėdami,
kad ant savo pastačius. Bet Į ^e* 

darbininkai jau ne mulkiai; jie 
jau pradeda busti iš nežinios 
miego ir kompanijai nėra taip 
lengva darbininkus apgaudinė-

. .'.II".!1 !

skystimas, greičiau galimas pa
vadinti dumblu, negu vandeniu. 
Kada nepritckiluvo ne to, žino- 

viename
musų batulijoiic krito piikeliuj

M?

Neužsitikčkit savo regėjimo pir- j 
mujajn by kokiam neprityrusiam < 
aptlekoriui ,autoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes Jie su- ' 
teiks jus akim? tik daugiau blogo, i 

Aš turiu 15 metų patyrimą I- 
$aliu ištyrt jus akis Ir pririnkti I 
jums akinius tikrai. Darbą atiteku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reikalin- H, mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETONA

«AK,U SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avė. Chicar

>-čios lubos, virš Platt’o aptiek*
, Tėmykita j mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto Un 
8 vai. vakaro. Nedalioje nuo 8 
vaL ryto iki 12 valandai dienų. 
-r?-r.

Aš atidaviau jam .kareivišką 
garbę ir nusėlinau į savo šėtrų, nes krito. Tų dienų 
Man buvo skaudu ir biauru.

(gojo; bet po valandėlės po to, Trjs mirė nuo saules užgavimo.
Palyginant su kitais, uš tas 

kankynes pakenčiau lengvai. 
Gali bu t dėlto, kad musų pul
kas susidėjo didesnėj dalyje iš 
šiauriečių, o aš iš mažens pri
pratau prie pietinių stopų kait
rų; o gali būt čia veikė ir kito
kios priežastįs. Man teko pas
tebėti, kad paprasti kareiviai 
apskritai fiziškus kentėjimus la
biau širdin ima, negu kareiviai 
Lš taip vadinamų privilegiruotų 
klesų (kalbu vien apie, Inos, 
kurie savu noru ėjo karėn).

tjįs greta manęs, tylomis paklau
sė;

~ Micbailič, miegate jau?
— Ne, nemiegu.
— Su Venceliu vaikšlinėjote?
— Taip, su juo.
— Kaip jis su tamsta, ramus?
—Nioko, ramus; dagi meilus.
—Tai tu matyk!... Kų tai rei

škia savas.brolis ponas! Ne taip, 
kaip su mumis.

-y() kų? Labai piktas?
— Kų čia kalbėti!... Antroj

šaulių'rotoj kaukolės braškėto*Jiems, paprastiems kareiviams, 
braška... Žvėris! fiziški skausmai buvo didžiau*

juos tužbon ir aplamai kaukiukaipo atsakymų kitan savo kla
usiinan išgirdau tik jo lygų ir Ii jų dvasių. Tie gi žmonės, k u 
ramų kvėpavimų.

Aš geriau susivyniojau ploš- 
čįuipi; galvoj visa susipynė ir, 
pagalios, išnyko kietame inie-

Liepos 30 d. buvo vėl kom
panijos surengtos prakalbos. 
Kalbėjo iš Anglijos atvažiavęs 
ponas. Po prakalbai kaž-koks 
kompanijos šų'l^s, saiki no dar
biniu us išlikimai dirbti visas 
šešias savaitės dienas ir viršlai
kius. Vadinas, dirbti 10 valan- 
dų dienoj maža; kompanija pri- 
saikino ir viršlaikius dirbti. Gė- 

dt> tiems darbinikams, kurie 
kėlė rankas ir sieke. Kompani
ja turi pirma unijų pripažinti su 
8 val.z darbo diena, ir laiku ir 
puse už viršlaikį, tąsyk galės rei
kalauti, kad viršlaikio dirbtų. 
Governoras atsiuntė Nelsonų ta
ikyti darbiniu .us su kompanija.

— Unijistas.

Westernport, Md
Liepos 17 dienų, apie 10 vai. 

vakare, nusižudė čia Elzbieta 
Alekscziene. Išėjo laukan ir 
niekam nematant apsipylė ga
zolinu ir užsidegė. Pamatę kai
mynai jų degančių subėgo gel
bėti, bet ji jau buvo mirtinai 
apdegusi. Pašauktas gydytojas 
nieko nebegalėjo padaryti ir ant 
rytojaus, 5 vai. vakaro, ji pasi
mirė. Priežastis nusižudymo, 
kaip daktaras liudija, buvo pro
to sumišimas.

Velione keletas melų atgal 
taipgi buvo proto ligom sergan
čiųjų ligoninėj. Nabašninkč 
paliko vyrų ir dvi dukriki, kurių 
mažiausia lik 11 mėnesių.

—M. L. Baltthonas.

Truc (ranslalion filcd with thc post- 
masler ai Chicago, Augusi 5, 1918, 
as reųuircd by the art of Qet. 6, 1917 

Mason City, la.

gijos prieš klerikalų seimų pro
testavo. Protestavo prieš jį 
Moterų Kliubas, Ukėsų Kliubas, 
Dramatiškas Batelis, Daininin
kų MužP ališkas Kliubas ir LSS. 
kuopa. Taigi, kaip matome, 
nusikalto tame ne ta viena dra
ugija. x •

f r' ■ -į.. •
Toliau Žmona išmetinėdama 

sako, kad moters su “cicilikais” 
sėbrauja. ,

Čia taipgi blogumo negalima 
matyti, nes jos draugaujamos

, III.

tų laikų mes išėjome iš vieške
lio, kur sunku buvo išvilkti ko
jas iš suskydusios žemės, ir pa
sukome į plentų, einantį nuo Ja- 
ssų į Bucharestų. Pirmoji musų 
pereilis plentu nuo Tekučio į 
Berladų, amžinai pasitiks at
mintyje tų, kurie joje dalyva
vo. Buvo 35 laipsniai karščio 
pavėsyje; pereities ilgis buvo 
kcliiriasdeštynls astuoni verstai. 
Buvo tylu; smulkios kalkinės 
dulkės, sukeltos keliolikos tūk
stančių kojų, debesiu stpvejo 
ant plento; jos lindo į nosį, į 
burnų, apgulo. plaukus, taip kad 
nebegalėjai pažinti nė jų spalvų; 
susimaišiusios su prakaitu jos* 
dengė visų veidus purvu ir vi
sus pavertė negrais. Nežinia, ko
dėl tai mes tuomet ėjome ne 
marškono bliuzomis, bet niun- 
dieromis. Saulė kaitino juoda 
gelumbę, per juodas kepures 
nepakenčiamai kepino galvas; 
kojos per čebatų padus jautė į- 
kaitintų plento žvirgždų. Žmo
nės trokšte-troško. Dar nelai
me: šuliniai buvo retai kur le- 
užeinami, be to, didžiuma jų 
buvo taip maža vandens, kad 
musų koliumnos galva (ėjo vi
sa divizija) išsemdavo visų van
denį, o mums, iio baisaus besi- 
grudimo ir stumdymosi apie šu
linius, tekdavo vien purvinas

rie pilna sąmone ėjo į karę, 
nors, žinoma, fiziškai kentėjo 
ne mažiau, bet dar daugiau ne
gu kareiviai iš prastų žmonių 
delei savo išlepinto auklėjimo, 
palyginamo kūniško silpnumo 
clc. — dvasia jie vienok buvo 
ramesni. Jų dvasios ramumas 
negalėjo būti sunaikintas pri
plaktomis iki kraujo kojomis, 
nepakenčiamu karščiu ir visiš-, 
ku nuovargiu. Niekados aš ne-

ramumo, laikos su savim-pat ir 
romaus alsinešimo gyvenimo 
link, kaip kad tuomet, !kada 
kentėjau visų tų negerumų, ir e- 
jau prieš kulkas užmušinėti 
žmonių. Visu tatai gali atrody
ti kcista ir nuožmu, bet aš rašau 
vien tiesų.

f JOSEPH C. WOL0N

I
 LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Sdlle St.
Telephone Central 6390

Vakarais:2911 W. 22nd Street.Telephone Rockwell 6999

a v.

Naujienų agentas Rosclandc, Ken- 
singtone
Pranas Grybas,

125 East 104th st.

Tel. Amiitage 6580

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egaamhmoja Dykai 
\ JUK Gyvenimas yra 
VbBl tuščias, kada pra 

uyksta regfijirns. 
Mes vartojame 

IT pagerintą Oph- 
ĮĮįT- ~ gj tbalinomeler. Y- 

-JAr patinga doma at- 
. • “ kreipiama i vai
kus. Vi !Į: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčld: dn. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kam p. 47 at 

Telephone Yards 4817 
Binilevard 6487.

Praktikuoja 27 melai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan Si., kerte 32 st.
n Chicago. Ilk
,' ftPECIALfSTAS 

Moteriškų, Vyrišku ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

OFISO VALANDOS:
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

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

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

VALANDOS: «-» ryto, tiktai.

SAKIU
EXPERTA$

k Kreivos Akys 
Atitaisomos

vienu atsilankymu. Be chlorofor- 
mos. Virš 800 išgydytų ant rekordo.

Ateikite ir ypatiškai persitikrinkite 
baigusi mokslų ir registruotų gydy
tojo Chicago, specialiai studijavusio 
galvos liga. Specialiai gydome

AKUT, AUSŲ, NOSIES 
GERKLĖS LIGAS.
Pasitarimai dykai.

Silpnos ... 
Skaudamos 
Raudonos . 
Kreivos .. 
Kurčios .. 
Tekančios 
Ūžiančios , 
Užkimštos 
Skaudanti

AKUŠERĖ
A. M. KAĮTIENB

Sugablal ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip įvairio
se moter* ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
nomis bei moterims.
1436 N. Ashland Avė., Chicago

Reztd. 983 S. Ashland Blvd. Chicagf 
T«i«phon« Ha/marRet 2544 

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 S. Halsted SU Chicagi 
Telephone Drover 04W 

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—• p>ptot«
7—4i enk are Ne«I4lion>i» 10—12 dieną.

Kreiva .
Ūžklrinisisavo švogerį', Antanų Gardų, dai 

buk pasakius, kad ji tikintis!
jog kaip jis nuvažiuosiąs į Fraii^CulaMiai 
cijų, tai pirma vokiečiu kulipka 
jį užniušiipdi
Gardas yra pašauktas karinome 
nen.

~—i ■ i n»—imu    »!■-,

Milda Teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

Vodevilians Perniuiif'
Panedelyj, Ketverge ir Subatąj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c, 
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1d ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVĖS

>r į , »,«, 'Į,,... jį., n i ,T )■>. . ■■ •

Vyriškų Drapanų Barbenai
Nauji, neatimti, daryti aut užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotr

Visai ma 
kotai, vertu,...... .............. .................
$5 ir augščiau; Kelnes nuo $1.50 iki | 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50. ' ”

Atdara kasdieną* nedaliomis ir va
karais.

. ~ 8. G O R D O N
NOSIS 1415 $ ęjjfteą 8|- ,ęhte.»o. III.

I Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted SU Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 6—9 va- 
kare. Tel. Canal 4367.

v

IR

AKYS 
AKYS 
AKYS 
AKYS 

AUSYS 
AUSYS 
AUSYS 
AUSYS 
NOSIS 
NOSIS 
NOSIS

GERKLĖ
GERKLĖ
GERKLĖUžtunki

120 So. State st., Chięagę, III
Valandos: 9 iki 7. Nedėlio- 
mis 10—12.

/r—--------- " "--------- ;
Tel Yards 3654.

u.
dai vartoti siutai ir over- 
čs nuo $25 iki $85, dabar f

AKU6ERKA

Mrs.A. VIDIKAS 
luigusl Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktikai* 
vual Dennsylvanijos 
hospitalčse ir Phila- 
delphijoj. Pasekmin
gai patarnauju prie 
gimdymo. Duodu rodą 
visokiose ligose mote
rims ir merginom*. 
3113 So. Halsted Str. 

(Ant dntrų lubų) 
Chicago.

Nuo 6 iki 9 ryte, ir 7 iki včlo vak.
■ i .A ■ n

įP5«Rs*"****"i**'*,*"*-*"’““"*‘—Jl,'

A

M > Į.

Į Toj. Pullman 342'
H Dr. J. Bagočius, M.D. I 
I LIETUVIS GYDYTOJAS IK I 
j CHIRURGAS

10731 S6. Michigan Ar*.
Roseland, TU. v

Tt?lq)hone ¥ards 583^.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 I 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 viH. vak. I 
3325 So. Halsted St., Chicago. J
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Luthardt — antrasai 
policijos superintendentas

ko vilties atgauti savo džiabą. 
Veikiantysis • policijos viršinin
kas Alcock, Civil Service komi
sijos patariamas, antruoju po
licijos superintendentu ir mo
ralybės reikalų inspektorių pas
kyrė savo sekretorių, VVilliam 
H. Luthardl’ą. Delei “visa ko“ 
Luthardl’as paskirta tik “60 
.dienų”, bet, manoma, kad ji
sai paliks “ant visados.“

Socialistai tečiaus turėtų da
ryti visa, idant balsuotojai išti
krųjų suprastų, būtent, kad tie 
demokratiški ir republikoniški 
politikieriai yra ne jų draugai, 
bet priešai. t /

dabar turįs užmokėt jiems 5,000 
dolerių.

Dar neišmoka.
. Miesto iždininkas Pike vis 

dar neišmoka algų adv. Rich- 
bergo pagelbininkams. Surado 
kitų priežasčių: jie turį prista
tyt tam tikrų “rasyčių” už ką ir 
kiek jiems priklauso etc.

Naujas “shake up’*. /
Veikiantysis ]X)licijos Yirši- 

ninkas Alcock padalė naują 
shake up — penkių dislriktų ka-f 
pitonus perkėlė į kitas vietas 
kartu su visu jų štabu, apie 7(1 
žmonių.

Ištruko keturi bepročiai.
Iš valstijos bepročių ligoni

nės, lAmninge, užvakar, ištru
ko keturi bepročiai —- John Mc 
Carthy, John Kandy, Charles 

Moncic’.i ir George Crubas 
(Krubas?). Policija jieško

Banditų žygiai, f /

pa-

Ą. Lalis išvažiavo vaka- 
cijoms.

pa
dėjėjas, Antanas Lalis, subato- 
je išvažiavo,dviem savaitėm va- 
kacijų.

redaktoriaus

Republikonai 
pralaimėsią'.

Pašovė kasininką ir į f 
atėmė 1,700 dol. ?

Du nepažįstami banditai už
vakar vpkare užpuolė Gottfriedj 
Bre\ving kompanijos kasiniu- 

kų j— algų, išmokėtoji}, George 
Ncybert’ą, grįžtantį iš banko su; 
1,7(M) dol. Vienas banditų be 
jokio persergėjimo išsitraukė- 
revolverį ir paleido šūvį antra-i 
sai tuo tarpu pastvėrė pinigus; 
ir dingo. Užpuolimas turėjo 
vietos ties namu 329 W. 22 gat
vėj. Pašautasai nugabenta į: 
People’s ligoninę. Vargiai be- 
pasveiks. t

Peikia Richbergą.
Užvakarykščiame miesto ta

rybos posedyj aid. L. Ander- 
soni smarkiai užsipuolė ant adv. 
Richbergo, kuris dabar veda 
miesto bylą prieš gaso kompani
ją. Jisai tarp kita užreiškė, jo

gui vedamoji byla gali pasi
baigti tuo,* kad laimės tiktai 

miestas, kuriam reikia gaut at
gal 70 tūkstančių dolerių iš per
mokėtosios sumos. Gi virš 10 
niilionų dol., kuriuos permokė
jo Cbicagos gyventojai gali pa
šilki gaso baroilų kišeniuose. 
Byla* mat esą taip vedama, kad 
tarytum miestas reikalauja tik 
savo dalies užmiršdama apie vi
sus gastb naudojus.

Pateko bėdon.
Policija užvakar padar. vizi- 

ą pas “Dr.“ B. P. Mažą 7141 S. 
kaulina gatvėj. “Dr.” Mažas, bu
vęs stockjnrdų darbininkas, šau
niai įsitaisęs savo ofisą — pa
tįs dėdės džiaugęsi. Tik jie ap
gailavo, kad Mažas užmiršęs vie
ną menką dalykėlį, būtent gaut 
valstijos leidimą priitiidinėjimui 
pacientų. Užtai jie užrakino 

“Dr.” Mažo ofisą ir jį patį nusi
vedė “kur reikia“. Nors “Dr.“ 
Mažas teisinos, kad jisai yra 
“strait vyras“ — uždirba po 

1,500 dol. į mėnesį, bet “dėdės” 
užsispyrę jį išvest ir gana.

Šiandie jisai turės stoti prieš 
poną džiodžę.

ROSELAND
Išvažiavimas.

Vakar buvo LMD. “Aido” cho

Politikieriai nepasidalina 
džiabais.

Demokratiškieji “darbininkų 
draugai“ rankas trina ir džiau
giasi. Kaipgis, jie tikisi apsi- 
vainikuot pergalėtojų liaurais 
laike rudeninių rinkinių.b Mat, 
republikonų ^šeimynėlėj“ de

dasi dalykų, kurie primena pa
sakiškąjį Babelio bokštą. Juo 
arčiau rudeniniai rinkimai, tuo

“Busy” diena.

po

Pikta prisieka.
Louis Llither, 6747 So. Peo- 

ria gal., turi begalo piktą prisie
kę Marthą. Nesenai džiodžė 
Fisheris buvo padaręs su ją tū
lą “rokundą“ — paliuosavęs ją 
už 200 parankos. Prisieka Mar
tha žadėjus pasitaisyt ir nebe- 
mušt L o u i s ą . Užvakar tc- 
čiatis ji užmiršo savo prižadus

ti... Repnblikoniški politikie
riai nebeišmano, kuris čia jų y- 
ra geresniš “darbininkų drau
gas“. Tribuniniai džingos rė
kia, kad tik jie gali būt verti 
“draugų balsuotojų” užutike- 

jiino. Tuo tarpu Thompsoniniai 
kiek drūti atakuoja savo plauko 
brolius ir Sako, kad tribuniniai 
meluoja ir nori nuplėšt jiems 
šlovę: “draugai balsuotojai” pri
valą susitelkt apie “vienintelį 

gerą ir pasišventusį žmogų” — 
William Hale Thompsoną ir jo 
sekėjus.

Nors demokratų “šeimynėlėj“

Teisėjas Brothers pasirašė 
100 divorsų; vienas teko 
“latvių poeto” prisiekai.

Teisėjas Brothej-s užvakar tu
rėjo “busy“ dieną — reikėjo pa
sirašyti net po šimto,, Ąįįvorsų. 
Daligkuisia j|j laimėjo “nuskria
ustos moters“. Vyyąi, matyt, 
neturi malonės <lžiodžės Br<j- 
thers akyse. |t

Iš min 1(M) divorsų vieAą lai
mėjo ir “latvių poeto“ '(gdiln, 
kad apie jį težino... tik yankių 
Tribūne) Waldemano Pcebalgo 
(sk. Piebaigo) prisieka. — OJ- 
ga. Prisieka Olga pągąvusj .vie
ną “poeto” laišką, rašytą kitųi 
“sirds bcędrenei“ -r širdįps dra
ugei ir pristatė jo vertimą džio- 
džei Brothers’ui, kuris, tą jo
sios triūsą atlyginęs — divorsų.

gšas, turėjęs šauk ties pagelbon 
dėdes. Martha dabar uždaryta 
šaltojon ir galvoja, kaip čia pa
darius antrų “rokundą“ su džio- 
dže Fisheriu.

“Negeri hankieriai”.
P-ie Edna Hamilton užvakar 

borėjo gaut 7,000 dol. iš Union 
Trust banko. Banko kasinin
kas betgi tesutiko duoti jai tik

te tik tiek terodė. Edna pradė- 
įuš'Tiart “negerąjį bankierių“. 
Pašatikta policija, kuri nugabe
no ją į psychopatų ligoninę. Ed
na betgi spiriasi ir sako, kad an
kščiau ar yėliau “negeri ban
kininkai’* turės išpildyt jos rei-1 lė žaismių, 
kalavimą.

ketų būti, jie betgi tikisi, kad 
“draugai balsuotojai“'galų ga
le supras, kad tiesa yra jo, de
mokratų, pusėj — ir balsuos už 
“draugus demokratus“

Nuteisė 64 pabostas.
Teisėjas (Wells užvakar nu

teisė 64 pabustas nuo 30 iki 60 
dienų kalėjijno. Visi jie buvo a- 
reštuoti ant Madison gatvės 
kaijM) pabastos, neatlieką jokio 
“naudingo darbo“.

linkybėse, bet vistik neprivalo
me nusiminti; priešingai, turimi 
pašvęsti daugiau energijos, i- 
dant musų judėjimas atsistotų 
ant stipresnių pamatų. Prisi
dėjimas kuopų Rajonan yra bū
tinai reikalingas, viena, kad su
vienijus daugiau spėkų reikia
mai! darbui nuveikti; antra, va
rymui platesnės ir našesnės agi
tacijos tarpe nesusipratusių mo
terų darbininkių, organizavimui 
naujų kuopų ir stiprinimui silp
nesniųjų.

Kuopos, kurios negalėtų at
siųsti delegačių į konferenciją, o 
vienok norėtų prisidėti Rajonan 
ir turėtų kokių naudingų suma- 
nyipų Rajono ar Susivienijimo 
naudai, gali tai atsiusti 
sekretorei, kuri perduos 
rencijai.

Tikiuosi, ^ad nė viena
is valstijos kuopa nepasiliks ne- 
prisiimtus delegačių, į III Bajo-I lĮEI.KALAtUAME HniJeriu prie 
1 . ‘ J ųioterlškų kaulų, mokančių tą dar
nu pirmąją konferenciją. ba Gera mokestis. Kas mokate vy-

t tu i> • ... i i'jską dalbą, galite ateiti, mes išniOrLMI S. III Rajono Laikinojo |j|lsj)11c jr inoteriškq darbą j |Mirą
Komiteto sekretore J. Vasiliau- d»<‘.»V. ir .'iždirbsile gerus pinigus. , taipgi reikalinga guzikų įsiuvėjų.
skienė. Į A. Barchanas,

1575 Ogden avė., netoli Madison st. 
“ . Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI
(U, S. Free Employment Service)
Jieškuntieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
843 S. WABASH AVENUE. 

arba
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
524-526 SO. DEARBORN ST.

• arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.
Už darbo parupiniiną visuose tuo

se valdžios {steigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų ■— j fabrikus, i ka
syklas, j ukius, i šiaip įvairias Įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
ku, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

NAMAI-ŽEMfi
PARSIDUODA greitu laiku ui nu

žemintų kainų tinkamas dėl biznio 
mūrinis namas. Priežastis pardavi
mo — važiuoju ant fanuos. Atsišau
kite Šiuo adresu:
1442 So. 49th Ct.» Cicero, III.

PARSIDUODA šiltnamiai (grecn- 
house), dvieju gyvenimų namas, a- 
pie 7 lotai. Seniausia kvietkinyčia 
ant South Side, gyvuojanti 33 metai, 
daranti $20,000 metinės apyvartos. 
Lietuviškoj apielinkėj. Viskas ge
riausiame padėjime.

Joscph Vacha, 
2448-2454 W. 47tn Place, Chicago. 

Arti Wcstcrn avė.

laišku 
konfe-

Illino-

REIKALINGA kriaučių prie kos- 
Imnieriško vyriško darbo. Atsišau
kite greitai.

S. A lėk no, 
911 W. 33rd st., Tol. Drover 6836

REIKIA moters prižiūrėti offiso 
rakandus.

THE HENRY SHEPARD C().,»
632 Sherman st., Chicago

Ratelio išvažiavimas į Washing- 
ton Heights girią. Dalyvavo ga
na skaitlingas būrelis jaunuo
menės. Re įvairių linksmų žai
smių buvo taipjau dainų, dekla
macijų ir šiokia tokia prakalbė- 
lė. Dainavo LMD choras ir O. 
Dargiu tė su Kensta viriu te

MES garsiname tiktai bargenus. 
Naujas 5 kambarių medinis namas 
augsi u apatnamiu. Didelis frontinis 
purčius. Elektros šviesa. 4 lotai 
(rėžiai) 100x125. Kaip tik vieta au
ginimui vištų arba truck fann. Arti 
karų linijos ir Grand T runk Rail- 
road Station. Mokyklos, bažnyčios 
ir parankios sankrovos. 113-ta gat
vė ir Sawyer avė. Tiktai $2500.00. 
Mažas įmokčjimas grynais pinigais. 
Likusi taip kaip renda.

IGNATIUS CHAP 
31-ma ir VVallace sts. 
agentai.

& co., 
Vieninteliai

■"T

Pranešimai
9 2-ras augtyis,

(so- 
sma

giai praleido.

Kitą nedėldienį, rodos, toje 
pačioje vietoje bus SLA 139 kp. 
išvažiavimas. — B.

Draugijų pranešimus apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko hetgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Canal 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai iš- 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
P.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 
numery j.

R EI KALINGA ledų traukėjų ir 
z darbininkų i ledų svirnus, 40c. j va

rę landą, |U ir 11 vai. darbas.
I Consumers Co.,
35th st. and Normai avė., Chicago

2520 W. 38th St., 7 kambarių, mau
dynė, gazas, 2 lotai — 59x125, gat
vė visa išmokėta, $3200. Lengvi Iš
mokėjimai. Didelis bizniavus kam
pas. McDONNALD,
2630 W. 38th St. Chicago, III.

NORTH SIDE
Northsidiečių išvažiavimas.
Keturios Northsidės draugi

jos vakar buvo surengusias iš
važiavimą puikioį Jeffcrsou gi
rioj. Nors iš ryto lijo ir deki 
to daugelis pabijojo važiuoti iš 
miesto, vis dėlto, išvažiavimą 
reikia skaityt pilnai pavykusiu. 
Žmonių buvo upie penki šimtai.

Rengėjus ypač reikia pagirti 
už puikiiji suruoštą programą. 
Geriausią įspūdį į susirinkusius 
padarė d. P. Grigaičio kalba — 
apie einarnosios valandos klau
sinius. Girdėjau, daugelis pa
sakojo, kad “tai pirma tokia 
prakalba”...

L
Po programų pradėta visa ei- 

“Scniai“ gi, kur nc-
bepaslenka kartu su jaunaisiais, 

tenkinosi diskusijom. .Disku- 
Pavogė 65 automobilius. |suota aPie* •• visk,iir RR-kę* l)a~ 

I bar mat toks laikas, kad tūliems 
Polici ja vakar areštavo tris I niuSųdiskusantams nereikia nu 

17 19 metą vaikėzus. Įtariami Į osaikaus protavimo, bet tik 
pavogime 65 automobilių,, Vic- Į “pi*ukilnių jausmų“. Todėl lai 
nas jų, sako, jau prisipažinęs. I jr ga|įlna prieiti nuo visko prie 

I nieko.

REIKALINGA leiberiai j jinuilo 
dirbtuvę; 9’A vai. i dienų, $21.00 j 
savaitę. Duodama laiko užvalgyt ry
te ir po piet. 1322 W 32nd Place.

PARSIDUODA 4 kambarių cottage 
(medinis), gatvė ir šalygatvis ištai
syti ir išmokėta. Nėra jokių mokės, 
čių. Parsiduoda už keturiolika šim
tų, po nuin. 2932 W. 38th PI. Chicago

PARDAVIMUI kampinis lotas, 
25x147 pėdų. Kampas Gage ir 36 
gatvių, su 2 ankštų, 8 kambarių na
mu, už loto kainą. Graži vieta <lcl 
biznio ir užlaikymo k vai ieva n tų. 
$2600 ant išmokėjimo. Telefotfuo- 
kite Slewart 3781.

Chicago

išsiuvinėti ir
'mis dienomis

MASTER
118 N. La S>l

MOKYKLOS
I’aHiHiųk pati suknią.

Mes išmokinsime pa
sidaryti petrenus, su
kirpti ir pasiūti bi 
kokios slailės suknią 
trumpu laiku. Mažu 
ipokestis.

Speciętlis skyrius 
Mokiname rankomis 

siūti elektros mašino- 
> ir vakarais.
SEWING SC’HOOL, 
tie st., 4-ta augštas 
eš City Hali.

PARDAVIMUI

BE1KIA vyrų dirbti į malūną. Gei- 
ina prityrusių. Gera mokestis.

Pastovus darbas. Atsišaukite tuo-

Rockford, III. — Liet. Soc. Jauni-1 s f . (,
mo Ratelio mėnesinis susirinkimas ‘
įvyks seredoje, rugpjūčio 7 d., 7:30 " Chicago avė., (.hieago
vai. vakare, Vega Hali, 91h st. ir 1.) -....... ... .... . .............. — ■
aye. Draugai, malonėkite atsilanką Ii PEIKIA prityrusio žmogaus į junk 
visi, nes turim laug svarbių reikalų I ynV(|.. Gera mokestis ir pastovus 
aptarti. \ patingai iirlinanties žiemai ;|,n.|)as mylios nuo ('Jiicngps. 
turėsime apkalbėti apie lavinimosi, Ujšvkitc man angliškai dėl platesnių kaip gerinus sutvarkius lavinimosi 
darbą. Rast. B. P. Diliunas. Dixon Iron and Metai Co.,

---------  625 W. 2nd st., Dixoii/111.
West Pullman, III. y- LDtD. 38 kpj  ........ . . ... .. ....................——■ ■ --r...

mėnesinis susirinkimas įvyks pnue-l .
dėlvie, rugp. 5 (b, W. Pullman Tur- REIKIA moters arba metginos, 
nėr Hali, 12001 So. Halsted st. l’ra- pi;»rjnązos šeimynos apžiifrejimo. 
džia 7:30 vai. vakare.—Draugai ir Atsišaukite greiti!1 laiku, 
draugės, maionėkite atsilankyti, nesi . *>♦ Lirul,
turim labai daug reikalu. , |4152 brancisco avė.

Rašt. S. Tilvikas.
West Pullman, III, — LSS. 235 kp

mėnesinis susii inkimas įvyks 1 vi.'i> v i>nv lioinviuido>je, rugpj. 7 d., Wcst Pullman I ur- Al RASTA pi oga lietuviui 
nėr Hali 12001 S. Halsted s(. Pra- knatiėiuj. -- Parsiduocla kriaučių sli
džia 7:30 vai. vak. - Visi draugai pa-mmjų (larbų, taisynui valyino ir
atsilankvkit būtinai, nes Ims svar.s- P'‘isi.iimo. Biznis labai Ke, al 

inri d nm svarbiu d dvku randasi lietuviškoj apielinkėj, artiloma daug svmbi > a.. bažnyčios, išdirbtas jau per H) me-
* niviKas. |ų Bųlinai j)arsi(luoda iŠ prježtvi-

lies stojimo kariuomenėn. Kreipki- 
Liet. Mot. Progr, Sus. III Rajono tęs laišku adresuodami: No. 31; Nau- 

laikinio komiteto susirinkimas įvyks Hienos, 1840 S. Halsted SI., Chicago. 
panedėlvj, rugpjūčio 5 d., 10 vai. ry- t , u 
te, 2919 W. Division str. — Visos 
komiteto narės malonėkite atvykti 
pažymėtu laiku, nes turim svarbių EXTBA. 
reikalų apsvarstyti. — Laikinio ko- jr grosernė ......
miteto sekretorė, J. Vasiliauskienė. | naujausios mados.

Cicero Lietuvių Kooperacijos šė- 
rininkų susirinkimas įvyks panedū- 
l|» 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, kuf’is bus 25 rugpjūčio Cher 
naucko darže. Seki*. W, Stankus.

ENTRA. Ant pardavimo bučernė 
! su visokiais įrankiais 

, Dviem clektriki- 
nėmis vogomis. Didelis cash regis- 
teris. Gali dirbti keturi darbinin
kai. Taipgi naujas aisboxis ir visi 
įrankiai kuogeriausi. Biznis išdirb
tas per daug metų. Seniausia vieta 
lietuvių apgyventa. Pardavimo prie
žastis — partneriai turi du bizniu. 
Vienas turi išeiti į kariuomenę.

M r. S. S., 
1821 Wabansia Avė., Chicago.

“Aušros” Mokykloje nuo gegužės 
28 dienos prasidėjo mokinimas ang
lų kalbos. Mokina p-lė P. Narmont, 
gabi ir patyrusi mokytoja. Visus no
rinčius mokinties meldžiame pradėt 
tuojaus, nes taip — naudingiaus, 
kaip mokiniams taip ir mokykloj.

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

I Dominikas Pivaronas
Simus Bronislavos ir Doml- 

I niko Pivaronų, užbaigė savo 
gyvenimą ant šio pasaulio lie
pos 30 d., 11:30 vai. dieną. Ve
lionis pragyveno šiame pasau
lyje 9 metus ir 10 dienų. Liko» 
užkultas automobihaus tarp

■ 16 ir 47 gatvių, ant Marshfield 
I avė., Chicago, III. šermenis ąt-

Į sibuvo po nuin. 4622 So. Marsh
field avė. po globa jo numylė
tų gimdytojų. Buvo apdova
notas nuo savo giminių, drau-

■ gų ir pažįstamų puikiausiais* 
I gyvų gėlių vainikais, taippat ir

ašaromis. Buvo Išlydėtas iš 
namų rugpjūčio 2 d., 10:30 vai. 
ryto ant Lietuviškų Tautiškų 
kapinių. Lydėjo apie 40 ar 

I daugiau automobilių ir liūdnas
I maršas.

Dabar mes, velionio 
varde 'jo ir savo, širdingai dč- 

I kojam p. .1. Bagdžiunui už gra-
■ žią prakalbą prie velionio ka

po. Taipgi dėkojame ir tiems 
visiems, kurie apdovanojote 
gražiafš vainikais, ir savo bra-

I ilgiomis ašaromis ir jausmais 
I dėkojam visiems giminėms, 

draugams ir pažįstamiems, tai- 
I pgi ir pažįstamiems, katrie 
I atjautčte musų liūdną padėji- 
I mą.* Su pagarba,

R. ir D. PivaroniaL

Svarstys gatvekarių 
kompanijos reikalavimą.

Šią savaitę manoma sušaukt 
nepaprastą miesto tarybos posė
dį, kuriame butų svarstoma vien 
tik klausimas padidinimo važi- 
nėjimos kainų. Gatvekarių ir 
elevatorių kompanijų advoka
tai greitu laiku įteiksią tarybai 
reikalavimą — leisti joms imt 
po 6 centus nuo kiekvieno pasa- 
žieriaus. Tą savo žygį kompa
nijos teisina tuo, kad esą kituo
se miestuose, kaip pav. Bostone,! 
jau senai imama po 7 centiis nuo 
pasažierio. Bet kad kituose 
miestuose. yra nepalyginamai 
mažesnis nuošimtis pasažierių I

tą gatvekarių bąronai “už
miršta.”

tėvai,

Turįs užmokėt 5,000 dol. t ■
Harry G. Iloover ir jo prisies 

ka Lillian patraukė tieson Brad- 
ley viešbučio savininką. Reika
lauja 5,000 dol. už nuplėšimą 
šlovės.- Kartą viešbučio savi
ninkas užtiko juodu viename 
kambaryj ir tuoj paliepė išsi-i 
kraustyti. Negelbėjo aiškinimą? 
si, kad jie turį teisės būti viena
me kambaryje, nes — ženoti. 
Viešbučio savininkas pasirodęs 
esąs tikru Tamošium. Užtai

I Naujas suvaržymas parkų I
ir kabaretų langytojams. Apla.nai, išvažiavimas buvo 

Į “gyvas ii* smagus“. — Rep.
Miesto tarybai žadama pasiu-1 

I lyt naują sumanymą, būtent su-Į 
Į lig parkų, kabaretų ir visų kitų L.M.P.S. III Rajono Pirmoji 
Į “viešų pasilinksminimo vietų“. I Konferencija 
Į Norima mat, kad nuo 1 vai. nak-1 _____
Įlies nieks jose nebegautų “sau-1 LMPS. III Rajono pirmoji ko- 
gios pastogės“. Jeigu sumany- Į nferencija įvyks nedėlioj, 25 d. 
mas butų priimta, tai po 1 vai. Į rugpjūčio, š. m., kaip 10:30 vai. 
nakties policija turėtų pilnos I ryto, Mark White Sųuare gim- 
tiesos areštuoti visas “linksmas I mistikos svetainėj, prie 
poreles“, užtiktas kabaretuose, Įlfylslcd gatvių.
parkuose ir tl.. Jaunieji, šiuk- v. T11. . . ...

į J Visos Illinois valstijos
______ I pos kviečiamos dalyvauti

Įferencijoj, nežiūrint, ar jos jau 
I priklauso Rajonui ar ne. Tos, 
kurios dar nepriklauso, kaip tai 
Rockfordo, Springfieldo kuo
pos ir kitos esančios Illinois val
stijoj, galės įstoti konferencijos 
laiku. Naujai prisidėjusių kuo
pų delegatės turės lygų spren

džiamąjį balsą. Todėl draugės, 
sulaukusios susirinkimo arba 
sušaukusios “nepapratą“, malo
nėkite išrinkti delegačių tiek, 
kiek galima, lai yra, po vieną 
nuo kuopos ir po vieną nuo kie-l 
.vinos dešimties (10) pilnai] 

užsimokėjusių narių.
’ * I
Geistina, 1 kad kuopos parų-1

PLIENO TRUSTAS PAKĖLĖ 
ALGAS DARBININKAMS.

United States Stell Trust pa
kėlė algas savo darbininkams a- 
pie 10 nuošimčių. Tie, kurie 

Įgaudavo $4.60 į dieną dabar ga- 
I us $5.00 į dieną.

Šitas pakėlimas algų atsitiko, 
kaip reikia manyti, ne iš korpo
racijos geros valios, tik iš bai-j 
mės, nes darbininkai pradėjo or
ganizuotis. Seninus ir buvo 
bandyta suorganizuoti šito tru- 
sto darbininkai, bet be pasek, 
niių. —> Koresp. I

29 ir

kuo- 
kon-

Liet. Moterų Pr. Sus. III Rajono 
konferencija įvyks nedvlioj, rugpjū
čio 25 d. 10:30 vai. ryte Mark \Vldlc 
S. svetainėje (gimnastikų ruime), 29 
ir Halsted galvos. Visos kuopos ma
lonėkite išrinkti delegates artimiau
siame kuopos susirinkime.

LMPS III Raj. laikinė sekretorė, 
J. Vasiliauskienė.

PARSIDUODA du pečiai: virimui 
minkštomis anglimis ir žieminis — 
kietomis anglimis. Abudu geram sto
vyje. Parsiduoda už pigių kainų — 
$25 abudu. 2932 W. 38 PI. Chicago

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

Pilnas kursas $15.00. Daug 
mokinių gali uždirbti nuo 
$12.00 iki $15.00 savaitėje 
mokindamiesi. Daug dar
bų. Ateikite ir pasimatyki- 
te su mumis tuojaus.
BURKE BARBĖK SCHGOl
612 W. Madison St., Chicago.

............... .. r ................... ■ ■

Į ASMENŲ JIESKOJIMAI
Pajieškau savo moters Onos Kon- 

rod, iŠ namų Jasiuliukč, 5 pėdų au- 
gščio, rauplėto veido, išsivežė šu
nų 19 mėnesių, šviesiais plaukais. 
Girdėjau, kad išvažiavo ant fanuos. 
Kas ją žinote kur randasi, praneški
te. Kas pirmas praneš, gaus $25 do
vanų. Arba ji pati tegul atsišaukia 
tins viskas pataisyta, kad galėtumėt 
gyventi ir kad nereikėtų nuo manęs 
kavoties, arba atsiųskite laišką, gat 
ko trūksta, tins viskas prisiųsta ir 
kad negirdėčiau nuo žmonių jokios 
kalbos ir kad mano sumins neužvar- 
gvtuni; aš irgi greitai išvažiuosiu iš 
Chieagos.

Wm. Konrod,
715 W. 161b St„ Chicago, III.

Aš, Vincas Bagdonus, p'ajieškau 
savo broliu Juozapo Bagdono ir VI- 
Icrino Bagdono. Paeina iš Kauno gu
bernijos, Telšių pav., Telšių parap., 
Paežerių kaimo. Meldžiu pranešti 

kas žinot* šiuo adrėsu:
Vincas Bagdonas,,

806 W. Lombard st., Baltimore, Md.

Pajicšknu Onos ir Antaninos Va- 
laičiukės, girdėjau gyveno Detroite, 
Mich. Gal kas žinote, ar jų pačių 
prašau atsišaukti, turiu svarbų rei
kalų pasikalbėti.

P. .L,
3101 So. Halsted si., Chicago, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ
i.. tumiu «mmmv ’ l’AJIl'ŠKAU 1)111 <lo SU Vlllgtll PUS ių nois naujų sumany- jajsvus biidvius ir be vaikų žmones, 
10 ir Susivienijimo nau ’'letoli šapos Smith Forma Truck,

Policija jieško 18 metų nfer-1 pintųkoki
gėlės Carrie Sullivan. Bijomo- Imu Rajono ir Susivienijimo nau , CIe;iring; I|k praSoni 
si, kad bus patekus į kokį iš- dai. Nors mes daban ištikrųjų adresu: 
tvirkinto urvą. esame sunkiose^ gyveninio ap- s Halstedlsi.,R’

pranešti šiuo

Chicago, 111.

PARDUODU grosernę ir pieninę. 
Galima pirkti sykiu su namu. Išva
žiuoju j farmų.
817 W. 34th Place, Chicago

PARDAVIMUI bučernč pigiai. Da
ro gerų biznį. Gera viela. Kampinė 
sankrova. Geriausia proga lietu
viui bučeriui. Turiu priežastį par
duoti.
3001 S. VVallace st., Chicago, III.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted sL, 2407 W. Ma
dison, 1850 N. Welli St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea ai 
$10. Phonę Seeley 1643

SARA PATEK, PiradniaH

AUTOMOBILIAI

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typev/riting, pirklybos 
teisiu, Suv. Valstijų istorijos, abcl- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
’ nuo 7:30 iki 9:30 

Chicago. III.

PARSIDUODA 2 motorrykliai, In
diana 13 ir Excelsior, vienu cilinde- 
riu — pigiai.

J. M., \ .............. ..
2917 S. Lovve avę., Chicago I j^j 5 il0 pietų; vak. 1 
.... ..... . . ......... .......  1 1 ... 3106 So. Halsted St..

NAMAI-žEMft
PARDAVIMUI Teatras, namas, lo

tas ir Įtaisymas. Keturios geriausios 
progos. Gerai apsimokantis teatras, 
už mažų kainų. Savininkas išvažiuo
ja iš šio miestuko. Tikra aukso kasy
kla. R. B.,
1315 So. 18th Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI arba išmainymui 3 
augštų mūrinis namas, 2 sankrovi, 
28 kambariai, maudynės, igusas, cle- .. ___ ___ _
kirą, ištaisytos gatvės, geras ištai-1 <iary» žinovu j uumpą’laiką? 
symas. Rcndos $120.00. Arti Crane 
dirbtuvių, Lengvi išmokėjimai. — 
$12,000.00. J. McDonnell and Co., 
2630 W. 38ht St, Chicago.

PARSIDUODA tik už $2,400. Ne
toli J.C.R.R. Co. vagonų dirbtuvės 
(Barnside) medinis, 2 augštų, na
mas, 5 ir 6 ruimų, maudynė, šiltas 
vanduo, geso šviesa. Gatvės, šaligat
viai ir suros — išmokėta. Remtos 
per mėnesi $30.00. Atsišaukite pas 

P. P., Savininkas,
9361 Burnside avė., Chicago

MOKYKIS KIKPJMO IR nKSIC.NING 
VYRIAKŲ Ir MOTERIŠKŲ APRtDALU

Muku nintema ir , r-atitkus mokinimas pa

Men turimo di<lžiau«iu» Ir KerUualus kirpt 
mo-derignintr ir siuvimo skyrius, kur mm su 
teiksime praktiška patyrimą kuomet jų mo 
kysitės.

Elektra varomos mašinos musų siuvimo sky 
riuose.

Jus esat* utkviočiami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą bile laiku — dieną Ir va
karais ir gauti speeialitkai pigią kainą.

Patrenos daromos pagal Jūsų mitrą — bUą 
stailėa arba dydiio, u bile madų knygoe.

MASTER DE8IGN1NG 8CHOOL
J. F. Kaanicka, Perdštlai..

118 N. La Šalie gat., prieš City Hali
Atsišaukit ant 4-to augšto.




