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Kanadoje® įvedama verstinas 
kareiviavimas

• M. Skobelev, darbo minis
teris.

i M. černov, agrikultūros j 
ministeris.

M. Pieščehonov, ištekliaus 
ministeris.

Iš kitų partijų:
N. V. Nekrasov, ministe

ris be portfelio. /
M. Tereščenko, užsienio 

reikalų ministeris.
J. N. Efremov, justicijos 

^ministeris.

RUSAI APLEIDO STA- 
NISLAU’Ą.

Traukiasi atgal 155 mylių 
fronte; padėjimas be vil- 

i tis; vokiečiams teko daug 
belaisvių ir įvairių karės

* pabūklų.

PETROGRADAS, liepos 
25. — Oficialis Petrogrado 
pranešimas sako, kad vakar 
rusų armijos apleidę dar vie
ną svarbų Austrijos miestą, 
beje, Bukovinos sostinę Sta- 
nislau’ą. %

Nežiūrint didelių karinės 
vyriausybės ir ištikimų jai 
pulkų pastangų, rusų armi
joje vieši pilnutėlė betvarkė: 
nepalankioji kariuomenės 
dalis visur užleidžia priešui 
ytin svarbias ir tvirtai įren
gtas pozicijas.

Londono pranešimai sako, 
kad rusai traukiasi 155 my
lių fronte. Karės reikalų 

rendžia, kad, jeigu 
sutvarkyta ru

sų armija, bėgiu kelių seka
mų dienų vokiečiai lengvai 
išvysią rusus iš rytinės Ga
licijos.
kad taip ir įvyks: rusų ar
mijos padėjimas tame fron-

K

su-

Viso pirmieji karės metai
Suv. Valstijoms atsieis 
virš keturiolikos miliardų 
dolerių.

REIKALAUJA DAR 
MILIARDŲ DOLERIŲ.

Bėgiu pastarųjų keturių 
dienų rusai neteko nemaža 
kareivių ir didelės daugybės 
karės pabūklų. Netikėtai 
skubus traukimąsi nedavė 
jiems progos pasimti tai su 
savim. Kas dar spėta — su
naikinta. Kita — pateko a-

Londono pranešimas, be 
to, sako, kad Tarnopolis, ku
rį užvakar apleido besitrau
kianti tusų armija, randasi 
liepsnose. Vokiečiai nei ne
bandą gesinti degantį mies
tą, kadangi turi pilnas ran
kas darbo su besitraukian
čiais rusais. Jie, sako, bijo
si, kad rusai nesunaikintų ir 
turtinguosius rytinės Galici
jos javų laukus.

Iš Petrogrado pranešama, 
kad rusų pulkai, kur užva
kar išvijo vokiečius iš tvir
tai įrengtų pozicijųj dviejų 
mylių plotyj, Vilniasu-Krevo 
fronte, ir suėmė virš 1,000 
vokiečių belaisvių, vakar 
liuosanoriai apleidę užimtą
sias pozicijas, vadinasi 
grįžo į savo apkasus.

•WASHINGTON, lieps 25 
‘— Suv. Valstijų iždo minis
teris McAdoo vakar parei
kalavo senato fin. kom. pa- 
oirtw; /lor nenkiQ ($5,000,000,

000) miliardus dolerių karės 
vedimo reikalams.

Iždo ministerio reikalavi
mas, sako, didžiai nustebi
nęs senato komisiją. Tuo 
labiau, kad valdžia iki šiol 
nieko neminėjusi apie tokį 
savo sumanymą ir kad ka
rės reikalų vedimui jau esą 
paskirta virš devyni miliar- 
dai dolerių.

Senatorius Smoot užreiš- 
kė, kad jeigu šitas valdžios 
reikalavimas taps pripažin
tas, pirmieji karės metai Su
vienytoms Valstijome atsi

leis $14,226,000,000. Ir tai, 
neturint pienuojamos armi- 

ka suma bus išleista tik pri
sirengimo darbui. O kas 

skirtosios sumos valdžia da
li paskolino talkininkams.

suvartojama tiems prisiren
gimo reikalams.

Iš kur- turėtų but sudary
ta valdžios reikalaujamoji 
suma — naujų mokesčių (a- 
kcizų) ar paskolos keliu —

KANADOJ ĮVEDAMA
VERSTINAS KAREI

VIAVIMAS.

Kanados atstovu butas tre- £
čiu kartu priėmė konskri- 
pcijos bilių.

OTTAW 
25.

m ė

Kanada, liepos
— Kanados atstovų bu

tas vakar trečiu kartu priė- 
t.v. verstino kareiviavi

mo-konskripcijos bilių. Bi- 
lius priimta 102 balsais prieš 
44. Valdžios šalininkai, va
dinasi, laimėjo 58 balsų di
džiuma.

Konskripcijos klausimas 
nebus leidžiama visuotinam 
ž m o n i u balsavimu i - re fe r e n - c

dumui, nors to ir reikalavo 
daugelis atstovų buto narių 
ir skaitlingi darbininkų su
sirinkimai įvairiuose Kana
dos miestuose.

NAUJAS KERENSKIO 
KABINETAS.

Kabinetan įeina penki soci
alistų ir penki kitų parti
jų atstovai.

PETROGRADAS, liepos 
25r — Naujasai ministerių 
k ab i ne to p i r m in i n k as, Ke
renskis, jau galutinai suor
ganizavo savo kabinetą. Pe- 
organizuotan kabinetan įei
na penki socialistų ir tiek 
jau kitų partijų atstovai.

Socialistams priskaitomi 
sekami ministerial:

A. F. Kerenskis, prerhie- 
ras ir karės bei laivyno mi
nisteris.

M. Ceretelli, pačto ir tele
grafo ministeris.'
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N. Lvov, šventojo sinodo 
prokuratorius.

M. Godncv, valstybės kon
trolierius.

Vaizbos ir 
departamento galva paskir
ta progresistas M. Prokopo- 
vič. A. A. Barisnikov, Mas
kvos pirklys, viešosios page- 
Ibos departamento galva. z

Beje, pranešama, kad lai
kinosios valdžios raštinė ta
pusi perkelta iš Marinski pa- 
Jociaus į Žieminį palocių.

RUSIJOS DARBININKŲ" 
ATSTOVAI ANGLIJOJ.

Aplankę Angliją vyks 
Francijon.

l LONDONAS, liepos 25.— 
Iš Londono pranešama, kad 
^Darbininkų ir Kareivių At
stovų Tarybos delegacija 
jau Anglijoje. Pasiviešėjus 
ir painformavus Anglijos 
darbini-nkuS' apie revoliuci
nės Rusų demokratijos rei
kalavimus bei jos uždavi
nius, komisija vyksianti į 
Franciją — tokiais jau tik-

REVOLIUCIJA EKUA- 
DORE.

Revoliucija kilusi iš meilės 
prie talkininkų.

PANAMA, liepos 25. — 
Čia gauta patikėtinų žinių, 
kad centralinėje Amerikos 
respublikėlėje, Ekuadore, 
kilusi revoliucija.—Revoliu
cinis judėjimas prasidėjęs 
Monabi provincijoje ir grū
mojąs dideliu pavojumi tos 
respublikos prezidentui, Dr. 
Banqueriso Moren’ui, kuris, 
sakoma, nuo galvos iki kojų 
ęsąs “pro german.”

Jeigu tikėt atėjusiai tele
gramai, tai Ekuadoro revo-

prie... talkininkų.

ATMUŠA ANGLŲ UŽ
PUOLIMUS PALESTINOJ

KONSTANTINOPOLIS, 
liepos 23. — Oficialis turkų 
valdžioj pranešimas ' sako, 
kad anglų pulkai pagalios ir 
vėl atnaujino užpuolimus 
Palestinos fronte. Pereitą 
ketvergą anglų kariuome
nė - atkartotinai atakavusi 
turkų pozicijas ties Gaza ir 
kitose vietose. Užpuolimai 
betgi esą atmušti “su dide
liais nuostoliais priešui.”

Chicagoj ir apielinkėje.— 
Šiandie giedra; truputį šil
čiau.

FRANCUZAJ ATSIGRIE
BIA.

1 ‘t

■ ..........-

Stumia atgal kronprinco 
■> - armiją.

PARYžIUp, liepos 35. — 

Vokiečių atakos Verduno 
fronte nesiliauja. Nepai- 

tsant pasibaisėtinų nuostolių, 
kronprinco į pulkai vienas 
paskui kitą įvejami francu- 
zų artilerijos1 ir kulkosvai-
džių ugnin. Vakar vokiečiai 
atkartotinai ^atakavo fran- 
euzų pozicijas ties Braye- 
Laonnois, Cejrny ir Craonne.

agrikulturos [Bandymas betgi nedavė vo- ■
kiečiams lauktų pasekmių: džiaga. 
užpuolimailatipušta su di- Holandija veikiausia nebe

galėjo ištesėti duoto Vokie
tijai pažadėjimo, ir pastaro
ji nutarė atsimokėti — ne- 
besiunčiant Holandijai ang
lių. f

deliais nuostoliais priešui”— 
sako Paryžiaus pranešimas. 
Negana to, prancūzai—kaip 
isako oficialis jų pranešimas 

—stipria kontrataka išvijo 
vokiečius is^ tvirtų pozicijų 
ir ties Casementas, kurias 
vokiečiai buvo atėmę iš Pra
ncūzų pora .‘dienų atgal.

ŠVEDIJA NETEKO 136

Danijos nuostoliai dar 
didesni.

LONDONAS, liepos 25.- 
Jš Copenhageno pranešama, 
būtent, kad nuo pradžios da
bartinės karės Švedija nete
kusi viso 136 pirklybinhj 
laivų —125,000 tonų įtalpos. 
Tai vokiečh^ submarinų au
kos.

1 Tas pats pranešimas, be
je, sako, kad mažytės Dani
jos nuostoliai esą dar dides
ni. Vokiečių submarines 
^pasiuntę jurų dugnan net 
180 tos valstybėlės laivų.

KIEK ANGLIJAI LĖŠUO- 
JA VIENA KARĖS 

DIENA?

. LONDONAS, liepos 25.— 
J Anglijos iždo ministeris, A- 
ndrew Bonar Law, vakar 
pranešė atstovų bute, kad 
viena karės diena dabar A- 

svarų arba apie 33,975,000 
dol. skaitant šios šalies pini
gais.

Kas nors puikiai naudoja
si dabartine kare.

REZIGNAVO CHILE MI- 
NISTERIŲ KABINETAS.

Norėjęs karės su Vokietija.

; SANTIAGO, Chile, liepos 
25. — Associated Press pra
neša, kad vakair rezignavęs 
Chile respublikos ministerių 
kabinetas. Rezignavimo 
priežasčių telegrama nepa
duoda. Spėjama tečiaus, 
kad jisai rezignavo delei 
nesusitaikymo su parlamen
tu, kuris, nežiūrint kabine
to pastangų įvelti tą respu
bliką karėn su Vokietija, 
iki šiol priešinasi jo pastan
goms.

WASHINGTON, liepos 25 
— Prezidentas Wilsonas va
kar pasirašė po t.v. aviaci
jos biliumi, kuriuo skiriama 
orlaivių statymo darbui 640 
milionų dolerių.

VOKIETIJA NEDUODA 
HOLANDIJAI ANGLIŲ.

Santykiai {tempti.

■AMSTERDAM, liepos 25 
— Vokietija pagaliso susta
bdė anglių siuntimą Holan- 
dijon. Visi anglių siunti
niai, kurie jau buvo kelyj į 
Holandiją, vakar tapo sula
ikyti.

Sulaikymo priežasčių ne-
paduodama. Žinoma tik . 
tiek, kad už gaunamas iš 
Vokietijos anglis Holandija 
iki šiol atsiteisdavo jai bul
vėmis ir šiaip žaliąja me-

, Manoma todėl, kad

NEW YORK, liepos 25.— 
Moterų rūbų siuvėjų strei
kas neišvengiamas. Samdy
tojai griežtai atsisako padi
dinti darbininkams algas — 
20 nuoš. Samdytojai teisi
nasi tuo, kad toks darbinin
kų reikalavimas galįs išva
ryti juos iš biznio. Darbi
ninkai tečiaus supranta, kad 
tie ponai veidmainiauja. Ir 
rengiasi streikam Organi-, 
zuotų moterų rūbų siuvėjų 
New Yorke yra 60,000.

SMAUGIA DENVERIO 
STREIKININKUS.

Policija atėjo talkon Swift 
ir Packing skerdyklų 

savininkams.
DENVER, Colo., liepos 

25. — Šiomis dienomis čia 
kilo skerdyklų darbininkų 
streikas. Darbininkai reika
lauja truputį didesnį algų ir 
darbo sąlygų pagerinimo. 
Didieji patriotai, Swift ir 
Packing and Provision sker
dyklų savininkai, tečiaus 
pastatė prie savo dirbtuvių 
policiją ir pasakė: norite — 

nos kas daryti.

KANADOS ARMIJOS 
STOVYKLA FRANCIJOJ, 
liepos 25. — Oficialiai pra
nešama, kad Kanados prlai- 
vininkai pereitą nedėldienį 
sunaikinę naują vokiečių ka- 
nuolę, kurios iššauta kulka 
lekia 20 mylių už priešo lini
jos. Nežiūrint vokiečių ar
tilerijos veikimo, kanadie
čiams pavyko surasti kanuo-, 
lės slėptuvę, ir jie sunaiki
no ją numestomis iš orlai
viu bombomis.

BERKLEY, Cal., liepos 
25. — Kalifornijos universi- 
tatės profesorius, R. N. Ad
ams, proponuoja tos valsti
jos valdžiai pravesti visuoti
ną darbininkų mobilizaciją 
verstinam darbui ant ūkių. 
Jisai tvirtina, kad toje val
stijoje esą didele stoka ūkio 
darbininkų ir kad neprave- 
dus verstino darbo įstatymą 

i turėtų likti nenuvalyta dau
gelio ūkininkų laukai.

PARYŽIUS, liepos 25. — 
Pranešama, kad vokiečių ar- 

i tilerija atkartotinu Rheim- 
so bombardavimu visai bai
gia naikiriti istoringąją to 

\ miesto katedrą.
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Kas dedasi Rusijoje t   »     ■ ■;■ i* 

“Kraujo Ir geležies diktatūra”
................. ...  —-

Naujas anglų ofensivas Belgijoje?

‘ KRAUJO IR GELEŽIES 
DIKTATŪRA” RUSIJOJE.

Dalykų stovis fronte pavo
jingas — sako Kerenskis; 
“mirtis maištininkams ir 
išdavikais!”

PETROGRADAS, liepos 
25. — Esant reikalui, bus 
įvesta “kraujo ir geležies 
diktatūra”, idant išgelbėjus 
Rusiją nuo gręsiančio jai 
pavojaus — taip vakar už- 
reiškė naujasai Rusijos pre- 
mieras-diktatorius, A. F. 
Kerenskis.

“Pasitikėdama piliečių ir 
armijos ištvarumu, laikinoji 
valdžai pasiryžusi gelbėti 
Rusiją ir jos cielybę krauju 
ir geležimi, jeigu pasirodys, 
kad argumentai, išmintis, 
garbė ir sąžinė nieko jau ne
gelbsti.

“Padėjimas fronte darosi 
labai pavojingu ir reikalau
ja milžiniškų pastangų jo 
pataisymui.” Vis dėlto, Ke
renskis tikisi, kad iš dabar- 
.tinio kriziso Rusija išeisian
ti sveika ir dar drūčiau su
sivienijusi — kovai prieš vi-

Kerenskis rūsčiai pagrū
moja visiems tiems, ką drį- 
sia kalbėti ar veikti naudai c. .

kontrrevoliucijos, kuri, kaip 
i žinia, sugrąžintų ant sosto 
. kruvinąjį Mikę. Prieš to
kius asmenis busią stveria- 
masi juogriežčiausių prie
monių. — “Mirtis maištinin- c

kams ir išdavikams!” —

Kerenskis kares fronte
Telegramos praneša, kad 

šiandie Kerenskis išvažiuo
jąs (kitos žinios sako, kad 
jau išvaižavęs) karės fron
tan. Jisai buk kviesiąs visą 
ištikimąją kariuomenės da- 

ir kurstytojus karės fronte. 
“Jokio pasigailėjimo niek
šams!” — sako Kerenskis.

Petrogradas turįs vilties, 
kad Kerenskis dar sykį “pa
darys stebuklą karės fron
te” — sutvarkys pakriku
sią ir sudemoralizuotą tusų 
armiją Galicijoje.

Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Tarybos 

Atsišaukimas.
Darbininkų ir Kareivių 

Atstovų Tarybos ir Kaimie
čių Sąjungos pildomieji ko
mitetai vakaiį išleido ilgą 
atsišaukimą į kariuomenę, 
kur aštriai smerkiama sui
ručių rengėjai armijoje ir 

mas.

kėjimą laikinąja valdžia re
voliucija sako:

“Gana žodžiu! Atėjo lai- 
kas, kuomet reikia veikti be gen. 
'atidėliojimo. Tatai jau pa-j admirolas Lacaze.

deras Lloyd George, vyriau* | IK
sias Italijos armijų vadas 1 

Cadarna ir Francijos i

No. 176.

sakyta laikinąja! valdžiai;.. 
Mes suteikėme jai neapribo
tos galios.' Josios įsakymas 
taigi' turi but įstatymu. Visi 
tie, ką nepildys jos įsakymų 
karės lauke, bus skaitomi 
kaipo maištininkai. O lin
kui maištininkų ir niekšų nė 
gali but jokio pasigailėjimo.

“Draugai kareiviai fron
te ! Tegul nesiranda jūsų ta
rpe maištininkų ir bailių- 
niekšų. Tegul nei vienas iš 
jūsų nesitraukia nei vieno 
žingsnio atgal prieš Rusijos 
priešą. Tegul bunie jums at
daras tik vienas kelias — 
pirmyn!”
tik^vienas kebas—pirmyn!”

Telegramos sako, kad 
Darbininkų ir Kareivių At
stovų Taryba ir laikinoji 
valdžia aplaiko daugybę te
legramų iš įvairių Rusijos 
vietų, kur žadama daryti vi- 
sa, kad padėjus valdžiai pra
šalinti įsigalėjusią netvarką.

NAUJAS ANGLŲ OFEN
SIVAS BELGIJOJE?

su Belgijos pajūriu eina 
atkakli artilerijos kova;

kiečių kariuomenės gabe
nimą Rusijos frontan.

LONDONAS, liepos 25.— 
Atsiųstas šiąnakt iš Londo
no neoficialis pranešimas 
sako, kad anglų kariuome
nė pradėjusi naują didelį už
puolimą Belgijos fronte. Vi
su frontu, pradedant nuo Y- 
pres iki šiaurinės juros, ei
na pasibaisėtina artilerijos 
kova, po kurios bile valandą 
gali sekt pėstininkų atakos.

Telegramos sako, kad an
glai rengiasi visu sunkumu 
užgulti vokiečius vakarihia- ■ 
me fronte, kad nedavus jiem’ 
progos išsiųsti daugiau sa- . 
vo kareivių rytinin karės 
frontan ir tuo budu išgelbė
jus savo talkininkę, kuri at
sidūrė nemenkan pavojun.

Oficialio anglų valdžios 
pranešimo kol kas dar sto-

TALKININKŲ KONFE
RENCIJA PARYŽIUJE-

Svarstoma Balkanų 
klausimas.

WASHINGTON, liepos 25 
— Francijos sostinėje, Pa
ryžiuje, vakar prasidėjo 
kininkų diplomatų ir karve
džių konferencija. Sulig pi
rmųjų telegramų, svarbiau
sias tos konferencijos užda
vinys esąs — išrišti Balka
nų, ypačiai Graikijos, klau
simą. Kol kas visa laikoma

Konferencijoj tarp kitų



Lietuviškas Piknik
Pabraižos (Feljetonėlis)

Prabaštelis
CHICAGO, ILLINOIS

Telephone Canal 1506
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Skaitytoju Balsai
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Persekioja liaudies 
Tarybos veikėjus.

Miesto Ofisas:
127 N. Burtam St

111118 Unity BMf.
T«l. Central 4411

“Diktatūra 
Rusijoje.

,r nepaskyrė 
į pasitraukti

Liaudies Tarybos 
veikimas.

Socialistų skaičius 
vis auga.

vėliaus paly
buvo visai kito

sužinoti, k|i!
”, kuris Na u

Kas palaimins, jeigu busit 
Toli nuo dangaus?
Be bažnyčios tuo pražūsi!, 
Dievas nepriglaus.

ŽMONĖS IR NE 
ŽMONĖS.

Revoliucinės kovos pasek
mėje galios centras iki šiol 
vis labiaus slinkosi nuo deši
nės į kairę, nuo viešpatavu
siųjų pirma klesų linkui bu
vusios pavergime liaudies. 
Bet ar jisai jau atėjo į tą 
vietą, kur jam lemta sustot, 
ar jisai slinksi's dar toliau, 
ar grįš atgal, — tai yra di
dis šios valandos klausimas.

nežinia tečiaus, koks buvo 
tos demonstracijos pasise
kimas.

Turėtų ir lietuviai darbi
ninkai subrust, kad greičiau 
suorganizavus savo Darbini
nkų Tarybą ir pradėjus vei

ktu! baltvei- 
ipsigynimui savo 
įkus apsigynimas 
įtvirtina, kad lie- 
I, 250 organizuo-

paskui 
pikniką.

Prakalbinti ji 
rodė perdiideliai 
kažin ką valgė -

Tik staigu 
ausis nuo alaus 

vienam vyrui 
Iš pastarojo galvos

Perdaug dažnai užmiršta
ma, kad revoliucija yra pro
duktyvių visuomenės jiegų 
plėtojimosi pasekmė. Tos 
produktyvės jiegos ant tam 
tikro savo plėtojimosi laips
nio priverčia persikeisti po
litinius, socialius ir kitokius 
santykius visuomenėje. Ši
tie santykiai, išvesti iš lyg
svaros, toliai mainosi, toliai 
juda šian ir ten, kol jie prisi
taiko prie išdirbystės stovio. 
Tuomet revoliucija pasibai-

ugnies ištruko — vy- 
vaikutis', buvo 

šautuvais ir 
atgal į ugnį.

Vieni spėja, kad spėkų ly
gsvaros punktas Rusijoje 
bus tarpe smulkiosios bur
žuazijos ir ūkininkų; kiti 
mano, kad jisai bus tarpe 
ūkininkų ir darbininkų; tre
ti — kad dar toliau, būtent: 
idarbininkų klesoje. O kaip 
bus tikrai, tai tik ateitis ga
li parodyt.

ver, Mo.? Ten 
muse ateivius, 
čionai negrus, ii 
džiuma 
m a is — 
“protestuotojai” 
ra i čionai sulaužę 
organizacijas. J 
prasti darbiniu! 
dirba 
nizuoli ir nežinau kiek jie jų ga
lėjo sulaužyti. Bet aš galiu už
tikrinti, kad tie darbininkai, ku 
ric ištikrųjų rūpinasi darbinin
kų organizacijomis, neprisidėjo 
prie skerdimo negrų. Kiek aš 
galėjau pastebėti, liepos 2 d. apie 
pusiaudienį, pradėjo bandyti 
pasigaudami po vieną negrą tie, 
kuriuos galima matyli kasdieną 
trinant saliunų kampus ir kada 
policija visišk 
sulaikyti 
kurie iš 
vo nemažai n 
dą aug 
darė p!

Mano mieli, susimilkit, 
Vengkite peklos.
Pinigus pas mane pilkit 
Nei lapė nelos.
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Dabar kunigai ne tik neliepi 
melslies už laiką, bet patįs km 
sto žmones, kad eitų muštis, i 
meldžias, kad karė ilgiau užsitę

mokinama;
ir tt.

tas ir tolygias 
paliečiančias

iš Texas universi- 
imena tokį-pat Penn- 

fjyTvanijos universiteto pasi
elgimą su prof. Scott Nea- 
ringu.

Šitokie atsitikimai nela
bai sutinka su ta buržuazi
nių klapčiukų pasaka, buk 
šiandie mokslas esąs laisvas.

u svetini 
pradėtų ban i lyti lietu 

kad keli jų skobavo

jei kur
kų draugijėlės yra 

tai del kokių priežas-

VAIKŲ DRAUGIJĖLIŲ 
REIKALU.

Dievo namas čyst sukliuręs 
Ar esat spangį?
Išnykimas į jus žiuri —

šalintasv

tas social-demokratu 
Ceretelli (kas yra labai ga
lima) 
muo,

Bet kas yra tie politiniai, 
socialiai ir kiti santykiai, 
kurių staigus keitimosi pro
cesas reiškia revoliuciją? 
Tai yra klesų santykiai. Ir 
keičiasi jie kovoje. Visuo
menės klesos (dalįs) kovoja 
vienos su kitomis, kad užė
mus tinkamą jų spėkai pa
dėjimą.

. Taigi ir dabartinis padė
jimas Rusijoj yra ne kas ki
ta, kaip neatėjusių į lygsva
rą klesų spėkų susirėmimai. 
Lenino, Trockio ir kitų tele
gramose minimų asmenų bei 
žmonių grupių darbai yra 
tik ant paviršiaus matomi 
tų susirėmimų • apsireiški
mai. Butų klaida mėgint 
šitais apsireiškimais išaiš
kint judėjimo prasmę.

Texas univer-
Lindley 

; Keletas sa- 
jisai lankėsi 
dalyvavo de- 
taikos konfe-

jos ėmė tas žinias iš 
, tada mūsiškių visa 
tilo, lyg muilą suval- 

butų norėję savo

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ruimu 902-904 National Lift BldSw 
29 So. La Salla St., Chicato. Hl. 

Tai. Central 8890-4891. Atdara: Utar- 
ninko. katraiwa ir subatoa vatoarai* nuo 

6 iki 8 vai. vakare, po nunerta: 
1184 MILWAUKW AVfc JDIMfe U

Dažnai mi- 
Trockio var

dai, “maksimalistai” (bolše
vikai), “vokiečių agentai” ir 
1.1. Bet visa tatai mažai te- 
išaiškina dalyką. Atskirų 
partijų arba asmenų pasiel
gimai gali turėti daugiaus 
arba mažiaus reikšmės ta
me revoliucijos sūkuryje, bet 
jie nėra pamatinė priežas-

Ne dėlto Rusijos revoliu
cija eina tuo arba kitu keliu, 
kad taip nori Leninas arba 
Kerenskis, “maksimalistai” 
arba jų priešai, o dėlto, kad 
tokios yra tos visuomenės 
jiegos, kurios kovoja už ga- 
Jią Rusijoje.

šitas' jiėgas reikėtų ir 
studijuot, ažuot kėlus į pa
danges tos arba kitos frak
cijos taktiką arba niekinus

tų apsiginklavusių negrų užpuo 
lė žudyti baltveidžius 
žiūrėkime į dalyką 
galėjo būti. Jeigu

ip-suks.
dėiva narnate, kap suks 

tap, by tik gera a p 
G a r b u k a s.

stulpo. Kada juoduk 
sunkumu nutraukė 
puolė ant 
“žmonėms” 
sugraudeno 
tą virvę pa 
jau visai mirštantį.

Tokiais ir tam panašiais bu 
dais išžudė dešimtimis Yr sužei 
dė šimtais negrų.

Musų rašytojai tatai ir patvir 
liną, bet jie sako 
džiai darę tai i 
gyvasties. Pu:
— ar ne? Jie

1 d., nakčl

užprotestavus prieš karei
vius ir jurininkus, kurie ke
letas savaičių atgal savivali
škai išardė taikos demon
strantų eiles ir išdraskė so
cialistų partijos ofisą. Dar

relis su parapijos 
kartu st reik lauži a vo 
mūsiškiai sakytu, je 
taučiai 
vius užtai
Girdėjote kas atsiliko Fiat Bi 

unerikonai’

nedėldienis. Saulė kai- 
pasi gailėjimo. Vejalis 
putė. Mieste žmonių 

Visi buvo kur

Amerikoje socialistai ir 
radikalai organizuoja Liau
dies Tarybą, kad suvienijus 
visas demokratines šalies 
jiegas kovai už taiką ir žmo
nių teises.

Vienas tos Tarybos orga
nizatorių yra •D v

si te to profesorius
Miller Keasbey 
vaičių ate 
Chicagoje 
mok ra t i jo 
rencijoje.

Už šitą jo veikimą Texas 
universitetas prašalino ji iš 
vietos.

Prof. Keasbey yra politiš
kųjų ir ekonomiškųjų mok
slų specialistas. Jisai jau 
senai yra pasižymėjęs, kai
po kovotojas už reformas ir 
liaudies draugas. Jisai pa
rašė keletą mokslinių vei
kalu ir nuolatos bendradar- c

Liauja moksliniuose žurna
luose.

Profesoriaus Keasbey pra
šalini 
teto i

nes jie negrų nevadi- 
monėmis) kaip kokie lau- 

tik dabar pa- 
kurie buvo daugiau 
- negrai ar jūsų va- 

Ncgrai, atga
bentus iš

Kunigai, atiduokite Dievui 
suaukotus jam žmonių pinigus! 
Per tūkstančius metų žmonės 
jam aukavo, o Dievas lig šiol dar 
negavo nė cento!

Iš pradžių tautininkai 
rikalais ėjo išvien, kai 
kad pal 
Fondui

Viskas ėjo gerai, kol jie ben
drai rinko aukas, bet kai surin
ko, lai ir susipjovė.

Dabar kunigai rėžia tautinin
kams:

i—A1 i d u ok i t e I) a d a u j a n t i cm s 
jų pinigus!

O tautininkai rėžia atgal:
—Koman, į kriminalą!
Gi bedievis Kardas užsispyrė

Užsisakomoji kaina:
Chlcagoje, nešiotojams kasdien pri
statant i namus, moka:

Savaitei .................... 12 centu
Mėnesiui ..................... 50 centų

Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa
siekia, dienraštis siunčiamas pačtu, 
ėmėjams išanksto užsimokėjus: Me
tams $6.00; pfisei metų $3.50.
Kitur, ne Chicago], metams $5.00; pu
tei metų $3.00; trims mėnesiams 
$1.75. Kanadoje metams $7.00. Vi
sor kitur užsieniuose $8.00 metams.

į :• į ; -Č‘ l1'
k ■ • $ v

gėrėsis
susilauksime jų. Musų 

), kad neg- 
darbininkų 

Nors čionai pa
kai, tarp kurių 

negrai yra mažai orga-

su kle- 
broliai, 

kenkus Lietuvos šelpimo

mis, nei
daktaras
kokiu pavidalu kelsis 
numirusių, o vienok 
na savo šein-katarinką

Visusi munsu laikraštiusi už c
tinku tokį žodį, kur kap ir klau
simu rekšlu:

Lietuvoj 
moka žulil 
dvidešimt 
pavogtus 
davo kun 
čia Ameril 
ši m t 
lerius, kad kas jų pačias suras 
tų. O juk moteriškė ne arklys 
burdingierius jos neišjoja; daž 
niausiu ji pati burdingicrių iš

Ta pastebėtinoji organi
zacija, kurią Amerikos de
mokratija ėmė steigt pagal 
Rusijos darbininkų tarybos 
pavyzdį, diena iš •dienos vis 
labiaus auga ir plėtoja savo 
veikimą. Pradėjusi tverties 
rytuose, New Yorke, ji iš
šaukė judėjimą visoje Ame
rikoje nuo Atlantiko iki 
Ramiojo vandenyno.

Nesenai Liaudies Tarv- 
bos tapo įkurtos eilėje stam
besniųjų miestų viduriniuo
se vakaruose^ Dabar ji tik- 
ką susiorganizavo Los An-

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Verta visokius reikalus, kaip kriminntiikuose 
taip ir civiliokuose teismuose, Daro 

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
1122 S. Halstad St

Ant trečių lubų
Tel, Drover 1310

kininkų Tarybų pildomasis 
komitetas d 
naujų žmonių
šiųjų buržuazinių ministerių 
vietas. Kolkas jų pareigas 
atlieka likusieji ministerijo
je socialistų atstovai. Tary
bų pildomasis komitetas dar 
abejoja, ar butų geriau vi
sas ministerių vietas užpil
džius socialistais, ar davus 
keletą vietų vyriausybėje ir 
buržuazijos atstovams.

Šitą klausimą turės išrišt 
nepaprastas visos Rusijos 
Darbininku, Kareiviu ir U- 
kininkų Tarybų suvažiavi
mas, kuris turi įvykti už ke
leto dienu. Tame suvažia
vime revoliucinė Rusijos 
liaudis nuspręs, ar ji turi 
pakankamai jiegų viena val
dyt šalį, ar ne.
Spauda savo komentaruose 
(aiškinimuose) prie dabar
tinių sujudimų Rusijoje la
bai daug kalba apie atskirų 
veikiančių joje partijų ir as
menų taktiką, 
nima Lenino ii

ri tęsėsi dvi dienas, 
tina įsikurt da ir San 
Cisco j e ir kitur. *

Bostone, kaip jau 
rašyta, susitvėrė panaši Ta- 
Yyba vien iš darbininkiškų 
organizacijų; todėl ji ir pa
sivadino Darbininkų Tary
ba. Organizacijos, prisidė
jusios prie jos, priskaito į 
20,000 suviršum narių. Bos
tono Darbininkų Taryba ka
rtu su socialistų partija bu
vo nutarę daryt pereitą ne

vyra i ir trįs mer- 
Jie kalbasi lietuviškai.

manau
juosn v

Svarbiausi dalykai, apie ku 
riuos norėčiau ypač sužinoti, tai 
užlaikymas; kas užlaiko; lavini 
mo būdas; laikas paskirtas lavi 
nimui; $<o 
amžiaus vaikai

Už visas
macijas 
draugijėles busiu labai (lėkiu 
gas. J. I). Kvedaras
249 Cardoni avė., Detroit, Mich

P. S. -— Meldžiu kilų laikraš 
čių šį mano atsišaukimą per
spausdinti. — J. D. K.

Buvo 
tino be 
tik-tik 
mažai tesimatė 
tai pasirengę važiuoti.

Prieinu prie vieno kampo, kur 
gatvekariai sustoja. Nemažas 
žmonių būrys laukia gatvekario. 
Jie rengiasi važiuoti piknikam

Dairaus ir klausaus.
Stovi tr 

gi uos

Bet pa- 
- ar taip 
ištikrųjų 

butų buvę 250 organizuotų ap
siginklavusių, tai jie butų galė
ję išpjauti šimtus ramiai mie
gančių baltveidžių. Bet kaip 
faktas parodo, kad jie tik nu
vijo nuo savęs policistus ir į bė
gančius automobiliu j policistus 
negrai paleido kelis šūvius už
mušdami vieną ir sužeizdami 
tris policistus. Daugiau jokios 
bledies nepadarė. Tas parodo, 
kad vietoj 250, buvo keliolika 
karštuolių negrų, pasiiyžusių 
atkeršyti baltveidžiams ir poli- 
cistams 
jiems 
prieš lai, 
negrai per 
mušami, j 
narna ir negrai turėjo bėgli iš *■ 
miesto, palikdami savo namus 
ir turtą, nežiūrint kad daugu
mas jų buvo visai nekalti. Ball- 
veidžiai daugiausia čia įširdo 
ant negrų užtai, kad pastarieji, 
pargabenti iš pietinių valstijų, 
strciklaužiavo Aluminum Ore 
kompanijoj ir tuom prisidėjo 
prie sulaužymo streiko. Bet ar 
baltveidžiai neprisidėjo? Prisi
dėjo ir jie. Net ir lietuvių bu- 

kasierium

Socialistų partijos ofici
aliame organe, “American 
Socialist,” paskelbta, kiek 
naujų narių, įstojusių Chi- 
cagoje į partiją birželio mė
nesyje. Iš to paskelbimo 
matyt, kad bėgiu tik vieno 
to mėnesio Chicagos socia
listų skaičius padidėjo 983.

Iš šitos skaitlinės 55 nau
jų narių išpuola ant angliš
kųjų skyrių ir 428 ant sveti
mų kalbų federacijų 
pe šitų federacijų pirmą 
vietą užimą šį kartą žydų 
skyrius; į jį įsirašė 220 nau
jų narių. Po žydų seka lie
tuviai, kurie birželio mėne
syje įgijo 98 naujus narius. 
Toliaus eina skandinavai — 
27 nauji nariai; vokiečiai — 
25; rusai — 12, ir 11.

Kada bus paskelbta liepos 
pranešimas, tai ne
veikiausia bus dar 
kadangi ypatingai 
diena davė labai 

naujų narių socialistų 
Kaikurios 

socialistų kuopos 
j tą dieną gavo nau-

MOKYK18 KIRPIMO IR DESIGNING
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRRDALŲ

Musų Rinterna ir y patukas mokinimą IMP 
darys jus iinovu | trumpą laiką.

Mes turime didiinusius ir fferiausiua kirpt* 
mo-designing ir siuvimo skyrius, kur m«B su
teiksime praktišką patyrimą kuomet jųr mo
kysitės.

Kl>ktra varomos mašinos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate uikviečlaml aplankyti ir pam 
tyti musų mokyklą bile laiku — dionp ir va
karais ir gauti specialiikai pigią kalną.

Patrono* daromos pagal Justi miorą —> Mte 
stailte ari ------

už pinniaus padarytas 
skriaudas. Nes mėnuo 

gegužio 28, 29 ir 30, 
' baltveidžius buvo

Kunigai savo organe aiškina 
aiškina, ir niekaip negali išaiš
kinti, kokiu pavidalu kelsis žmo
nės iš numirusių.

Keleivis dėlto sarkastiškai nu
sišypso, kad nė vyriausi kunigai 
profesoriai ir metodologai ne
žino savo mokslo.

Nei kunigas profeso- 
kunigas metodologijos 
nežino, kokiu budu ir 

žmonės iš 
barški- 
r gana, 
e r i s.

arba kuo kitu. As- 
kad ir dar taip stam- 
nelošia tokios rolės, 
įsivaizdina buržuazi

niai publicistai.
Bet ministerių kabineto 

galia yra dagi ir ne jo paties 
įsigyta, o suteiktą. ’ Ją su
teikė Darbininkų, Kareivių 
ir Ūkininkų Atstovų Tarybų 
pildomasis komitetas. Tai
gi faktiškas diktatorius Ru
sijoje dabar yra Darbininkų 
Kareivių ir Ūkininkų Atsto
vų Tarybos.

Visa valdžios galia tuo bu
du šiandie randasi organi
zuotosios revoliucinės liau
dies rankose.

Tos galios dalis yra laiki
nai pavesta Kerenskio kabi
netui. Bet šis kabinetas dar 
nėra pilnai sutvarkytas.

Gerbiami Skaitytojai: — Del 
stokos žinojimo ir patyrimo, 
kaip steigti ir išlaikyti vaikų 
ratelius-draiigiįęKs, kreipiuos į 
jus, geri), skaitytojai, šiuo 
mu: Jei kas turite gero 
manymo ir patyrimo tais 
kais, bukite taip malonus 
reikiamų nurodymų steigimo ir 
išlaikymo panašių įstaigų klau
simu.

Žinios butų labai naudingos 
ne vien iš jau esamųjų lietuvių 
draugijėlių, bet ir svetimtaučių 
progresyvių spėkų vedamų ir už
laikomų.

Svarbu butų žinoti 
panašios vai 
mirusios

Pet
rograde, naujoji valdžia pa
ėmė tvirčiau į savo rankas 
šalies vadeles. Padarė ji ta
tai sulig Darbininkų ii 
reivių Atstovų Tarybo 
tarimu.

* Naujasis ministerių 
mininkas Kerensky, į 
telegramų pranešimų, pata
pęs Rusijos “diktatorium” 
ir ketinąs daryt šalyje tvar
ką “krauju ir geležim”.

Kokią reikšmę turi šita 
<“diktatūra”? Ar ji reiškia, 
vkad Rusijon sugrįžus auto- 
.kratija, panaši į tą, kuri ne
senai buvo tenai nuver
sta? Kapitalistų laikraš
čiai taip ir stengiasi persta- 
tyt dalyką. Jie jau skelbia 
Kerenskį esant “autokratu 
ant 187 milionų žmonių”.

Bet autokratija yra neap
ribota vieno asmens galia. 
Kerenskis tokios galios ne
turi. “Diktatoriška”- galia 
priklauso ne jam vienam, o 
visam ministerių kabinetui, 
kuriame Kerenskis yra tik- 
!tai pirmininku.

Ministerių pirmininkas, 
žinoma, gali but sprendžia
mu asmenim vyriausybėje, 
bet jisai visgi nesudaro vy
riausybės pats vienas. Tą 
parodo kunigaikščio Lvovo 
likimas. Iki Lvovo puolimo 
buržuazinė spauda piešė jį, 
kaipo tokį didelį autoritetą, 
be kurio nebūtų galima ir 
suorganizuot valdžią:. O 
betgi šiandie Lvovas yra pa
rsitraukęs iš ministerių pir
mininko vietos, ir į tą faktą 
niekas neatkreipė jokios y- 
patingos domos. Buvo ir 
nėra.

Taip pat išeitų ir su Ke- 
renskiu, jeigu jisai butų pra

šau — aš seksiu 
t

nuvažiuosiu į

būdavo, ūkininkai 
m s po dešimt ir po 

rublių, kad surastų 
rklius. Kiti vėl duo- 

įgains ant mišių. O 
oj vyrai moka po de

po dvidešimt penkis do-

NaujienuW. 165 tilpo protes
tas su 13 “biznierių” parašais. 
Mat Naujienos tuo laiku buvo 
parašiusios į porų numerių po 
biskulį karčios teisybės baltvci- 
džiams apie jų pasielgimų su 
negrais. Taigi mūsiškiai ir pro- 
testuoja už talpinimų Naujieno
se “kokio bepročio” paduotas 
žinias. Bet kai| 
riau jų tikslas 
kis. Jie norėjo 
buvo tas “beprotis 
j ienoms tas žinias suteikė 
galėjus jam “atlyginti”, ] 
negru “užtarėjui.” Bet 
Naujienos kitame numeryje pra 
nešė, jog 
telegramų, 
trylika nu 
s»ę. Jeigu jie 
protestu atitaisyti Naujienose 
tilpusias žinias, jie nebūtų rašę 
jame tokių ncsųmonių 
ko, kad koihpanijtj 
iš pietinių valstijų negrai, elgė 
si su žmonėmis (suprask su balt 
veidžiais 
na 
kiniai žverįs 
žiūrėkime 
laukiniais 
dinami žmonės? 
bent i per kompanijų 
tolimų valstijų, čionai streiklau 
žiavo, bet ir tai nevisi. O balt

nuo senai apsigyvenusių negrų 
namus, ir kada jie bi 
gančių savo namų ir i
kas maldavo minios susimylėji- 
mo, tai baltveidžiai to nepaisė ir 
kas. til 
ras, moteris
mušami plytomis, 
grūdami pusgyviai
Kitur pasigavę senelį negrų, pa
plukusį kraujuose, užnėrę jam 
virvutę ant kaklo tempė jį prie 

kūno 
virvutę ir 

akmenų, tai musų 
vistiek širdžių ne
neš jie susiradę ki- 

korė juodukų, nors

čia suvaikysi. Matai, 
kaip kipšai...
iš pikniko, kai 

zuikis. Ir džiaugiaus, jogei visi 
šlunkai sveiki.

Parvažiavęs namo tariau pats 
sau:

—Broliuk, never 
viškus piknikus...

A. Garbukas,

žiūriu, iš kur tai išlindo apie 
10 metu senumo moteris. Ras- c

kažni! Mažiausia galėjo sverti 
250 svarų. Ir loji pasigriebusi 
Džckį nubėgo šoklit

Nuėjau ir as į šokaųiųją vie
tų. Ten net grindis linksta.

• • • MMuzikantai sustojo griežę. Šo
kėjai kvapų gaudydami išsis
klaidė po daržų, šlapi visi, kai 
iš markos ištraukti. Merginos 
viena ranka laiko veidrodėlį, o 
kita siekia į pančiakų “paride
no,” kad “pašainijus” feisą.

Apėjau aplinkui visų daržų. 
Kur lik nepažvelgi — visur sta
lai. Ant stalų riogso alukas ir 
degtinė. Gi tuščios bonkos sto
vi po stalu.

Palaukiau valandėlę. Vaka
rop nekurie vyrai ėmė svyruoti 
tai į vienų pusę, tai j kitų. Sto
viu prie medžio 
prazvimbė pi 
bonka ir užlupę 
ant galvos 
pasipylė' kraujas. . ‘

Na, manau sau, dar, ko gera, 
nei iš šio nei iš to, ir man gali 
tekti pakaušiu. O kų blogas 
įdės, to ir geras neišims.

Leidaus toliau.
Eidamas pro šalį nugirdau 

vienos merginos kalba:
Fui, ar tik ne Maleikai 
Labunas pramušė gal-

nedrįsau. At
spurtais. Jie

- kramtė visų 
laika. Turbūt, kų nors kietų, 
nes niekaip negalėjo nuryti.

Tvliu, kai žemė, ir klausaus.
Vienas vaikinas ir sako kitam:
—Ju, gademful, sakiau, kad 

eikim greičiau. Būtume jau se
nai karų gavę. O dabar Jauk, 
kad nori.*

Jeigu nori nelauk. Velnias 
čia tavęs prašo...

— šaraj), kreiziai! — įsimaišė 
viena mergina. — Pats kaltas. 
Juk nenorėjai eiti iš kambario, 
neužbaigęs alų.

Kaltasis atsiliepė:
—A co ra i t, da man namie a- 

laus neužteko. Piknike bus 
daugiau...

Tuo tarpu atėjo karas. Su
lipome. Aš neatsilieku nuo tau
tiečiu. c

Nuvažiavome i darža. Žmo- Z c
niu daugvbė. Visi lietuviai.

Užgriežė muzikantai. Iš visų 
kampų, kaij) svirpliai, ėmė bėg
ti šokėjai. Visi bėga į šokią

nesistengė to 
pradėjo prisidėti nc- 

rekrutų, kurių čion bu
tą ip vis kas valan- 

o banda didyn. Ji pa?H- 
lenus ir atėjus vakarui 

sulošė tų baisių tragedijų, ko
kios dar nebuvo Amerikos is
torijoj. Musų “protestantai” 
turi parašę ir daugiau nesąmo
nių. Bet į jas atsakinėti: gaila 
laikraštyje vietos. Šiam kariui 
užteks. — Darbininkas.

geresni, 
4 liepos 
clau
organizacijai 
lietuviu t-
Chicago 
jų narių keletą dešimčių

To neveizint, kaikurie 1 
voliucionieriai 
Istijose nesiliauja 
kad Chicagos socialistai 
noruoją “savo firmą.”



Korespondencijos Telefonas Canal 3737

MaišerkaROCKFORD, ILL

Registrant!! žiniai

Kalbėkite Aiškiai, kuomet
Naudojate Telefoną

Rusiškos ir turkiškos lianos

APTIEKA

SORŲ.

Drover 7042

daktarai
DR. W. YUSZKIEWICZ

APŽIŪRĖJIMAS
DYKAI

Tel. Canal 6417

Nusipirk MoSties

Holbrook, Mass

AKINIŲ

uaug iyvasoio razuvo
Daktaras

Seno Krajaus

Ją išdirba 
eisiant gult

lausiųjų Banku
PYMO SĄSKAITA CBICAGOJE.

yra
kad aš

pirmo 
ciojimų 
vakaro 
dramaturgo B r. Vargšo

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 
Nedėliomis pagal sutarimą.

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės,

Kostovska, Šiendie Pasirodau
Visai Publikai Akyse

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Den tįstas

12th St. Tel Kedzle 8902 
Paulina. Tel Western 19 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave- ir 1115-17 
So. Paulina St^ arti 12th 
St, Chicago. lit

išradėjai
Jeigu norite gaut patentą savo išradimui trumpam laike ir Ji 

Vadovo išradimą 
Bandymai ir 

Ofisas mu-

TK1B1NGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Prirenka visiems tinkamus akinius, 
nuoja ir patarimua duoda dykai. 
786-88 Milwaukee Ave. 
lubos. VALANDOS : 
rui. Nedeliomis nuo 9 išryto iki 2 po

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

Tel. Drover 7179.

173> 8. HALSTED ST., CHICAGO, 
Ant antrą Iubą.

8ALUTARA3 CHEMICAL INSTITUTION 
2o!«« nao viaakių blorumų.

P. J, BALTKENAH, PROF.

e««awd

, arti Chicajr* Ave. S-ot 
Nuo 9 išryto iki vak*

Tel. Haymarket 2484.

W. J. STANKŪNAS,
315 So. Ilalsted St., Chicago, III 

Telefonas Yards 1546.

Ateikite pas mus del susitaisymo 
dantų. Mes vartojame geriausią 
auksą ir padarysime jums darbą už 
mažą kainą.

TWIN CITY DENTISTS 
virš E. and W. Clothing Store, 

SIOUX CITY, IA.

Milda teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir 32-ra GATVE

V. F. MASHEK 
prez. Filsen Lumber Co<

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfff, Co.

OTTO KURIN
prez. Atlai 
rewing Co

PIRMA NEOU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS
Ant Durų* Lentų Ramų ir Stoginio Popieroa 

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Haleted St,, Chicafe, III

DEL pažinimo ir supratimo kalbamų 
garsų, nereikalinga, kad juos garsiai 

ištartumėte.

DR. A. L EPSTEIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas moterišką, vyrišką, Ir valką ligą. 
OfisHH.ir "Gyvenimass

3600 S. Ilalsted St., kampas 36 Str. 
Telephone Drover 4974*.

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

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

W. KASPAR 
prezidentas

JTTO KASPAR 
vice-prezidentfiS

WILLIAM GETTING 
prez. Getting Bros 

CHARLES KRUPKA 
vice-prezidentas

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS 

BBaOEŠEIHnB

Nedėldieniais ir
Šventadieniais nuo

10 ryto iki 2 po piet-

Gydymo Valandos: 
9 ryto iki 4 po piet 
Vakarais nuo 6 iki 8

tarė ateiti jiems į pagelbą. Ji 
išrinko kelis draugus, kurie su
teiks pa tarinių ir pagėlbes iš
pildyti affidavitus.

Visi, norintįs gauti patarimų, 
kreipkitės vakarais nuo 77 vai. į 
šias ypatas:

K. černauskas, 1528 S. Main 
St. ir J. Dubinas, 1025 So. Main 
Street. LSS. 75 Kp. Valdyba.

Del
gos turite 
žinoti jos 
miĮ. Mes 
vartojame 
toda

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St.. Chicago, HI.

kasierius
PERVIRŠIJA $6,600,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

Užlaikau geriausią mėsą ir groserk) 
lavoms Viskas užlaikoma švariai ir 
kainos daug žemesnės negu kitų. 
Geriausias patarnavimas atsilankiu
siems. ANTANAS DŽIAŽULSKIS 
4501 S. Paulina Si., arti 45-tos gal v.

Chicago

Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijoa Kolegiją; Hjc*l prak
tikavusi Pennsylvaniios HospltltlBM ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnaa- 
jn prie gimdymo. Uždyką duodu rodą 
visokiose ligose moterims ir margi
no ms. Kalbu lietuviškai, angliškai, ru
siškai, lenkiškai Ir slavokiŠkaL

Telephone Drover 969S

Or.. A... Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

SpecLdhtaa Moteriškų, Vyrišku, Valka 
ir viry chroniški! lio- ?

Valnndoa: 10—11 ryto, 4—5 po vietų, t—■ vt> 
kare. Nedėliomte 10—1 po pietų.
3354 S. HALSTED ST., arti 34 8T.

CHICAGO. ILL.

Kurie norite turėti paveikslus trečio, antro ir 
‘Naujienų” metinių sukaktuvių apvaikš- 

o taipgi Bulotų ir Žemaitės pasitikimo 
(Chicago)), ir žinomojo musų rašėjo — 

kreipkitės antrašu:

D a r o d y mi a s Gydymo
Kuomet jųsų kaimynas pasakys jums

X-RAY ir kitokios geriausios elektrikos mašinos, del 
pažinimo ir gydymo ligos yra po mano priežiūra. Pilnas 
peržiūrėjimas ir teisingas pažinimas ligos tankiai atranda 
ligas nepatėmytas kitų daktarų. Daug sergančių vyrų ir 
moterų mano, kad del jų nėra išsigydymo. AŠ noriu turėt 
progą gydyti tam tikras ligas.

Ar jus jaučiatės nuvargęs, nuilsęs, nusiminęs, stoką 
ambicijos? Ar jus turite skausmus viduriuose, galvos 
skaudėjimą, sąnarių drebėjimą, galvos svaigimą, širdies 
plakimą, nerviškumą, užkietėjimą vidurių, skausmus nu
garoje, reumatizmą, raudonąją gyslą, užnuodijimą kraujo,

Nesirūpinkite. Ateikite šiandien.
Pasitarimai' dykai. . t $

Priėmimo valandos: 9 ryto iki 8 vakare;
Nedėldienhiis nuo 9 iki 12 dieną. ,

skuros išbėrimu*, spuogus, 
slenka, išbėrimai ant lupų, 
ant liežuvio, pasinaudokite

Vienas gydymas suteikia

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

J. RIMKUS,

Didelis Išpardavimas
Žinomi užkviečiu gerbiamąją lie

tuviu visuomenę atsilankyti į mu
sų nepaprastai didelį išpardavimą, 
kuriame bus išpardavinėdama už la
bai nupigintas kainas visokie lavo
nai, kaip lai: žiedai, daimantai, laik- ! 
rodžiai, lakotai ir visokį kitokį auk
siniai bei sidabriniai daiktai.

kaipgi egzemi- 
nuojam akis

Kas turit silpnas akis ar trumpą re
gėjimą, arba 
laukite ilgai

AKIŲ SPECIALISTAS 
TP.MYKIT MANO UŽKASA.

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

Tel. Canal 5335

NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
užnuodijimą kraujo, 
nugaroje, kosėjimą, 

jus išgydyti, ateikite 
per daugelį metų ir

DR. L. T. Burgess
Vyrus

Km mane išgelbėjo nuo varginančių ligų T 
Salutara* Bitteris. AŠ per praeitus 4 metu* 
buvau vos tik gyva. Aš kentėjau nuo nevi- 
rinimo pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gurgimas vidurių. Dieg
liai suimdavo po krutinę, Šonuose ir strėnose. 
Niekur aš negavau pagelbos del savo sveikatos. 
Bet kada aš pradėjau reikalauti Salutara* Bit
teris ir Salutaraa., Regulaatria, del moterų, 
pradėjau gerai jaustiee, gerai valgyti ir dirbt, 
pasidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius *Š 
tavo paveiksią nebegaliu pažint ir palikau 
laiminga naudodama Salutaras Bitteria. Kal_ 
na $1.00. Galima gauti geresniuose saliunuo- 
lw ir aptiekose, o kur negali gaut, kreipki* 1:

Osmotiška spėka seniausių ir apart to mažiausiai suprantamų metodų gydymui 
ligų. Ji sulaikė mokytus per amžius. Ji yra tokia paslaptis kaip gyvybė ir mirtis.

Musų stebėtinantis gydymas veikia kaipo magi kas atsitikime nervų ligos, krau
jo, konstrukcijos, Varieoces, Hydrocele, Žaizdų, Vočių, sutinimų kūno dalių, Vi*0 
šlapinimosi ir Prostatišky ligų, Pūslės, Inkstų, Kepenų ir Pilvo, Hemoroidų, Reu
matizmo, ir Kataro.

Užnuodijimas Kraujo ir 
Skuros Ligos Išgydoma
Vartojame naujausią gydymą pagelbT 

{čirškimo importuotų vokiškų vaistų : 
Prof. Ehrlich’o “914” Neo-Salvarsan, pa
gerintas “606’7 arba Salvarsan del spe
cialių Kraujo ligų ir skuros vyry ir mo
terų. Tai yra geriausias ir stebuklin
giausias gydymas panašiose ligose. Jie 
išgydė tuose atsitikimuose kuomet kiti 
vaistai negelbėjo.

Jeigu turite 
votis, plaukai 
gerklėje arba 
tuo gydymu, 
jums naudą.

LOCAL LOAN
COMPANY

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

Telephone Drover 2116.

Lietuviškas 
Ligon būtis

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

PASAUKITE GARFIELD 8150
3456 W. 12th St., Chicago, III.

Kadangi didžiuma lietuvių ne
žino verstino ėmimo kareivi j on 
islalvmiL tai LSS. 75 kuopa nu-

X PIRK SAU visas Plumbavojimui reik- A 
H men i s tiesiai už "wholesale” kainas. M 
X Mes parduosime visiems. X

t Levinthal Plumbing Supply Co., I 
į 1637 W. Division St., Chicago, 4 
■ Corner Marshfield Ave. g
' / Kalbama lietuviškai. W

aivos skaudėjimą, neį
dėt ateikite pas mane. 

Aš duosiu jums rodą ir pririnksiu 
akinius. Už savo darbą gvarantuo- 
ju arba sugrąžinu pinigus.

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

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

menesį 
mėnesį 
mėnesį 
mėnesį 

Po valstijos priežiūra 
3]/2% i mėnesį

Skoliname ant rakandų, 
Pianų, Sankrovos įren
gimu ir kitu užtikri-

Skoliname pagal įstaty 
mišką mokestį 

$25 .. 871/2c
50.........1.75
75 ...  2.621/2

100.........3.50

Vyrišky Drapanų Bargmi 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir 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, nedėliomis ir va* 
karais. ’ y

S. GORDON
1415 S. Halsted St., Chicago, III,

Bntabaw r««ptw* dldŠInutlM atyia, 
I MešiurlMt, er ti« r«cept»I Lietuve* ar

Amerike* daktarų. Tad vienatini lie
tuviška aptiekn Haatene ir Ala**acka- 

1 aette valatljoj. Gyduolių galit šaut ke- 
| kioa tik paaaulyj yra varlejamo*. Ga

lit reikalaut per laUkna, • i»Š prl*lų- 
oiu b>er eupreaų.

K. Sidlavx«kis
Aptfekorlun ir aavinlnkaiAi

SOUTH BOSTON, MASS.

Viena sa
ATIDARYKITE _ _ _ _________

waugloie ir tikroje Rankoje. .28 metus teisingai vedamoje Rankoje* 
j priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) deposi 

ir taupymo padėjimų,

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVE., kampaa 19 gatvės. 

WALENTY SZYMANSKI 
pirklys
H. E. OTTE 

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

Ic© Co. vice-prez. T. Wilce Co

Dr. Oakwood
1645 W. 47TH ST., NETOLI MARSHFIELD AV&, CHICAGO.

Ateikite Patirkit Teisybę 
Apie Savo Stovj 

pasekmingo gydymo kokios nore H- 
Žinoti būdą ir užsitęsimą joe, 
vardą, būdą, ir jos vaikšėioji- 
negydome vien apsireiškimų: 

tokias moksliškas gydymo nie
kaip bandymą kraujo, mikroskopi 
chemišką kraujo bandymų, Šlapi

mo .seilių ir tt. ir tokiu budu persitik
riname tikra priežasėia jųsų negalės. Už 
apžiurėjitną ir patarimą nfeko neimfcme 
ir nieku toliau nebusite kaltas.

Greita pagelha. Tikras Išgydymas Maža Mokestis. Ateikite pas 
mus tuojaus, jeigu reikalaujate gydymosi. Užsitęsimaa pavojinJtWB. 

Kiekviena liga nemiega.

Nedarykit Bandymų, Negaišinkit Laiko ir Pinigų 
Ateikite šiandien!

His. Iiill &■ Unless
422 So. State Gatve, Chicago, III. Prieš Siegel Cooper

Kurio Jus Reikalaujate, 
išgydžiau, tai jus žinosite, kad aš tai padariau.
S sulrukimą skuros, spuogus, rudas pigimas, žaizdas, išbė

rimą, subrinkusias gyslas, sulrukimą, išblyškimą, mažėji
mą svaros, slogas, kraujo bėgimą, skausmą krutinėję, akių, 
ausu, nosies ir gerklės ligas, arba kitokią užsisenėjusią, il
gai besitęsiančią ligą?

Nors aš esu labai užimtas daktaras del mano didelės 
praktikos, aš noidu kiekvieną sergantį vyrą ir moterį pa
kviesti į savo ofisą ir aš suteiksiu jiems savo geriausią 
nuomonę. Jeigu aš atrasiu jųsų ligą išgydoma, jus nusi
stebėsi!, kaip greit jus pajusit gydymo drebėjimą jųsų gy
slose. Jus vėl jausitės gerai, tvirtu ir sveiku.

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir iarnu, gtr- 
klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 
Šalčio galvoje, ect., ect., Sutai
somas išdirboju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per pusę šimtmečio—25c. 
už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš

< F. AI). RICHTER St UO.
14—ID Washligton Streot. New Tortu

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
EŽIURINT KAIP UfcHISENfiJUSIOS 
iališkai gydo ligaa pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, 
tas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus 
skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo 
ersitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja 
ūksiančius ligonių. Patarimas dykai.
SO VAI-ANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėliotus iki 12 dieną 

1^60 BLUE ISLAND AVE., kampa* 19-to* gat., viršuj Rankos. Tel. Canal ,3263

oro
UTAISYTAS iš fprmulos- 
recepto; suteikto išmintin 
gu Egypto zokoninku,

Specialistas ir Jo Vėliausios Europiškos Metodos
Jei kiti negali išgydyti, ateikit* pas 

msn*. Mano prietaisai, Radio-Soop* Ba*- 
gi-X ir pilno įrengimo Bacteriologiška la
boratorija ir Kraujo Egxaminacija ati
dengia man jūsų tikrų ligų ir jei ai ap^ 
slimsiu gydyti jųsų Kgų, sveikata ir 
•pėka bus Jums sugrąžinta. Ateikit pas 
tikrų specialistų ir ne prie imituotojų. 
Tikras specialistas neklaus jus, kur jums 
skauda ir kokių jų* ligų turit*, b*t Jbl 
jum* pasakys pats, po apžiūrėjimo.

Dr. C. H. HAIR 
Mentor Bldg.

Paimk elevatorį. Kambarys 122 
Prieš North American Cafe.

39 S. Stale St. St. Kampas Monroe 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 vai. po pietų. ,

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudamas arba silpnas akis, į* 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas mus

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

ivw» 9 rvto iki 1 j>o piet.

DR. J. G. Gili
Gydom Tiktai

PAGELBA IR UŽGANfcDINIMAS ANT VISO GYVENIMO. KURIUOS MES 
SUTEIKIAME TIEMS, KUR LIKO IŠGYDYTI ZEMIAUS MINIMOSE LIGOSE SU 
PAGELBA MUSŲ METODŲ, PRIVALO BŪTI ŽVAIGŽDE, NURODANČIA VISIEM 
VYRAM, JIEŠKANTIEM GYDYMOSI.

R EI K Al. A U. b
Jeigu kenti galvos skaudėjimą.
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga | krvvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

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

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

IIH, M: t INI fili Ii, "’S austas
Daug ligonių jis išgydė. SperialiŠkmnu gydymo vi

sokių vidurinių ligų, širdies, plaučių, inkstų, pūslės, 
užnuodijimo kraujo, skuros ligų, reumatizmo, galvos 
skaudėjimo ir kryžmoje, kosulio ir paslaptingų ligų- 
Vyrai ir moters! —, nežiūrint j tai, kas jus gydė be 
pasekmių arba nežiūrint kuo sergate — nenustokite 
vilties, bet toj vietoj atsilankykite — o jis jums paro
dys naujausią neabejotiną savo budo gydymą. Pata
rimas dykai.

Or. SCHNEIDER, 1553 W. 47th STR , kamp. Ashland Ave.
VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 9 vakaro. CIIA U’/T TT TNedel. nuo 9 rvto iki 1 vai. do Diet. VlHvAliv, lluL/.
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ris yra 2309, ar jus manote, kad 
mane greit pašauks?”

prisieis jūsų bausti. Reikia

bus progos taip skubiu ties,
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Sereda, Liepos 25, 1917.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALAUJA DARBININKŲ.

PARDAVIMUI AUTOMOBILIAI

CICERO, ILL.
Kunigo patarimas.

Bid. birželio Įlenktai, įvyko 
atsitikimas:

Vienas iš gerai pasitur

toks

tai sužinojo, kad kuomet jo sū
nus užsiregistruos, tai veik ir į

del tas žmogus, nenorėdamas 
blogo susilaukti, neleidžiant su- 
natu registruoties, ėjo visų pir
ma pas vietinį gerai žinomą kle-

kas, bet dabartiniu laiku nega
lima išlikti nesiregistravus,

susilaukti. Bet 
štai ką. Patark 
kad jis nueitų

nors

savo sunui, 
rekrutavimo 

uotų, kaipo 
Huosnoris. Kadangi tu esi pa
siturintis pilietis (biznierius. 
J. A.), tavo suims yra šiek-tiek

galės patekti vyresniuoju, ofi- 
cieriu, etc. Tuomet jam bus 
geriau negu paprastam karei
viui ir tau bus geriau, kuomet 
sūnūs gerą vietą turės.

namo ir papasa-

Pasidavus sunui, kaipo liuos- 
noriu, į tarnystę, jis negavo jo- I 
kio vyresniojo vietos, levas ir 
sūnūs suprato, kad ištikro ku
nigo patarimas buvo nevykęs.

įklaidino.

CICERO, ILI

ar

duu. Maniau, 
kariuomenėn.

Haiselden’o žiniai. Daktaras

“Bel aš nedarysiu to”, — pri
dūrė Ilaiselden. — “Jokio dak-

niekam

Jo nie-

elementu. Aš nežudysiu jo. As 
maitinsiu jį taip ilgai, kaip il-

tuo keliu gelbėti jo gyvastį.

Reikalauja $10,000 
už vaiką

reikalauja iš jo $10,000. Du mė

kiol gaisras. Ekalundos 4 me-

ketvirtų lebų nupuolė ir užsimu
šė.

tvarkė j.

24,982 vyru kareivijon

21,982 vyru.
49,964. Puse 
ar del kokių

Priėjo liepto galį

mai-
TA ’ Y t
Drigoto namus.

kai įsilaužė į namus, viską iš
varto, išlauže skrynia ir komo-

gaiš.

jos priemiesčiuos labai daug.

ja du šimtu kruvinu

dar tik nesenai

bai

ne

id juos tokia nelaimė 
N-nu Korespondentas.

Nereikia tokių
Į German .American ligoninę

savai m i kei-

Dabar-

Nauja lyga

k i m ą.
budinti gy

niu. To ne-

savo numeri

kad liosai jau ištraukti, lodei 
aš kaip galėdamas skubinaus su
žinoti savo numerį,” - 
ter Fisbman teisme, 
būti, aš važiavau

munerĮ.

Neinorališki
Policistas Frank Murphy pa- IDAMAR, PA.

Gir-

bes reikalavimams. Harry Le- 
vit ir Leo Wolf užsistojo. Jiedu

Policistas areštavo

Reikia laikyti už ausy

uz
PO

Žinios pasiekė mus apie tai, kad ši yra vie
na iš keleto tų kompanijų, kurių darbininkai 
dirba 6 dienas į savaitę dėlto, kad ten esama 
visuomet užtektinai R R. karų. Kasyklos 
Idamar’o, Heshbon’e, Dias’e ir Valier’e randa
si puikiausioje dalyje Pennsylvanijos valsti
joje, kur yra geriausias klimatas. Kasėjai 
uždirba nuo $100—120 dolerių kas dvi savai
tės ir ten yra daug Šeimynų, kur nevedę žmo
nės gali gauti gerų užlaikymą. Taipgi G kam
barių namai už $7.00 ir 3 kambarių namai 
už $4.50..^ P-nas D. R. Williams Idamar’e, 
Pa., ir p-nas Vernon F. Taylor Indiana, Pa. 
priiminėja prašymus nuo tų, kurie pageidau
ja nuolatinio darbo puikioje apielinkėje, bet 
jus taipgi galite eiti tiesiai Cheery Tree & 
Dixonville R. R. į Idamar’ą prisirengę į dar
bą.

ne-
Bet

laip, teisėjau, mano nume
ris yra vienas pirmųjų. Nesva
rbu, jeigu man prisieis užsimo- 

Mano nume-

Raukos be raumenų ir vaikas 
negali jų judinti. Trumpai sa
kant, jis mažai panašus į žmo- keli ir pabaudos.

SOCIALISTU PARTIJA CHICAGOJE 
LATVIŲ SKYRIAUS Rengia 

PIKNIKĄ, Ned, Liepos 29-tą dieną, 1917 
SCHMIDT GROVE 

prie Irving Park Blvd, ir Desplaines upės, 
Leyden, Ill.

Didelis bufetas.—šokiai ir žaismės IVIuzika

Užkviečiame kiekvieną
P. S. Nurodymas kaip nuvažiuoti j pikniką: Pa

imkite Milwaukee karjis iki Irving Park Blvd. Tuo
kart Irving Park karais iki galui. Nuo ten auto
mobiliai nuveš j vietą. ' /'

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

reikalauja:
1 inžinieriaus
1 kalvio
4 sliesorių
1 prie saldainių dirbimo
50 mplderių
6 kurpių

12 dėžių dirbtuvėj
4 prie langų plovimo
Taipjau daugelio darbininkų ne a- 

matninkų kitokiems darbams.
IŠVAŽIAVIMUI Iš CHICAGOS rei-

vairių-įvairiausių darbų į fabrikus 
ir dirbiuves, taipjau ūkio darbams.

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

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

SKAITYKIT MOTORCYKLISTAI
PARDAVIMUI NAMELIS, 6217 S.

Tripp Ave., $200 įmokei, likusius

po $15 į menesį. Kaina $1350.

FREDERICK II. FROEMKE CO.
c _______

Pasiklauskite pono Pawlowskio

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

PARDUODU arba išmainau ant

automobiliaus lotą Franklin Par-

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

J. M.
2917 Lowe avė., Chicago, HL

JE1GU JUS turite automobilių ir 
norite parduoti, tai pašaukite mus, 
o mes už jūsų automobilių įvesime, 
elektriką į jųsų namus. Išmainysi— 
me automobilių į atsakantį darb% 
ELECTRIC WORKS & REPAIR CO 
1718 S. Halsted St., Chicago,

Tel. Canal 578

AMATŲ MOKYKLOS

.
įį »;i

<

■i

Julia Nice, 4216 W. 25 st., ga
vo perskyras. Jos vyras buvęs 
nepaprastai žiaurus. Be mažia
usios priežasties jis mušdavęs 
ją. Kada ji klausdavo, už ką 
jis ją muša, tai jis atsakydavo, 
kad jo jau tokis būdas. Esą rei
kia jį palaikyti už ausų ir tuo-

t

Kaizeris kaltas
Lucy Ender užvedė perkyrų 

bylą. Esą nuo to laiko, kada A- 
nierika apskelbė Vokietijai ka-

siog nepakenčiamas.
grynas vokietis, prie kiekvienos

Dabartės ji nieku budu nenori

Birutiečiams.

Pranešimai
NAUJIENŲ BENROVeS DU 

REKTORIŲPOSĖDIS.
Naujienų Bendrovės dirckto-

Visi direktoriai būtinai priva

svarstymui.
Pov. čereška, N-nų B-vės Seki*.

Cicero, III. — Cicero distrikto Na
ujienų šėrininkų susirinkimas įvyks

Kui’ie neturėsite Šero su savim, 
nebusite leidžiami svetainėn. Taigi 
ateikite pilnai prisirengę.

—Distrikto Valdyba.

tarpinės Pašelpos susirinkimas įvyks 
seredoj, liepos 25 d., 7:30 v.v., Liuo- 
svbės svet., 39 PI. ir Kedzie avė, 

—Valdyba.Brighton Park.

Socialistų Propagandos Mokyklos 
mėnesinis lavinimos susirinkimas

731 W.vakare, p. Rašinskio svet., 
181h st.

Šiame susirinkime vienas iš mo
kinių, d. P. Budri kas, skaitys refe
ratą lemoje “Privatinė nuosavybe 

<< / m i <> I i y 111 r\ Ivnflmip w

ti paskirtu laiku, 
skite atsivesti naujų

Kaipgi neužniir- 
narių prisira-

Mokyklos.
Vilis, Sekret.

,Springfield, III. — Progresyviosios 
draugijos ii* kuopos laikys bendrą

dą po pietų Allen Hall, Washington 
st., tai yra Viešo Knygyno salėj. 
Visi delegatai malones laiku atvyk
ti. — Komitetas.

lietuviųdomai.
Rockford, III. — Liepos 28 d. įvyks 

milžiniška laikos demonstracija. 
Prasidės nuo švedų socialistų sve
tainės, (> avė. ir 7 str., ir eis į par
ką Browns Grove. Pradžia 3.30 v. 
no pietų. Kalbėtojas bus autorius 
knygos “Karė — del ko” — G. R.

Draugai darbininkai ir darbinin
kės! Kviečiame visus atsilankyti, 
kurie liek esale priešingi dabarti
nėms pasauly jo skerdynėms. Drau
gai visi, netik rockfordiečiai darbi
ninkai ir darbininkes, bet ir kitų ar
timesnių miestelių, atvažiuokite da
lyvauti demonstracijose. Komitetas.

c
ii 
i

TEISIU
Dienomis ir vakarais teisių klesos. 
Gvvoja 22 metu. 1800 gavusių mo- 
k<H5!;a laipini. Dykai oratorika. 3 
metų praktikos kursas. Gražiausi 
klejos kambariai Siame mieste.
DIENOMIS IR VAKARAIS AUG- 
ŠTESNĖS MOKYKLOS KURSAI

M
O
K

K 
L 
A

o s
Prirengia j Kolegiją, Teisių, Medicinos, Den- 
tistikos. arba Inžinerijos skyrių kuotrumpiau- 

*s!u laiku. Reikalaudami kataliogo adre
suokite Chancellor J. J. Tobias, 53 W. Jack- 
son Blvd. Tel. Wab. 5503

Smulkus Skelbimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Pajieškau 2 brolių Kazimiero ir 
Juozapo Grigaravyčių. Tikiu, kad 
gyvena Pittsburge, Pa. Abu paeina 
iš Kauno gub., Raseinių pav., 
kalnių parapijos. Malonėkite 
liepti laiškeliu patįs, arba kas 
te juos praneškite man.

V i k t o ras G r i ga r a v y č i a 
4354 So. Wood St., Chicago, III.

atši
pino-

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

Petras Stankus, 
1918 So. Halsted įtr., Chicago

ĮIEŠKO kambarių

PAJIEŠKAU kambario ,apielinkčj 
Brighton Park vienam; geistina 
pas , švariai užsilaikančius žmones. 
Nepaisau mokesties—bile su visais 
parankamais. Atsišaukite šiuo ad
resu:

O. K.
718 W. 18th st. Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALAUJAME kriaučių 
moteriškų drabužių —

prie 
mums reikia 

kokių 10. Važiuoti galite nebijoti, 
visi darbą gausite — juk pažįstate 
Joną Byanską; jisai yra ten už ma- 
nadžerį. Tąi nueikite pas Mr. Moti-1* 
ris Hirsch Co., ant Market st. 302. 
Ir už kelią užmokės. Darbininkams 
moka po $22 ir $25 į savaitę.

Jomis Byanskas, 
Anderson, Indiana.

R EI K LING AS barberis. Darbas 
pastovus. Arba parsiduoda barber- 
nė pigiai.

John Yaųkus, 
rl Ave., Chicago, Ill.

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

1 merginos 
vai. užmokes- 

pastovus. Atsi-

Pajieškau savo tėvo Jono Laugudo, 
kuris pastaruoju laiku gyveno West 
Sidčj, Chicagoj. III. Jis 51 metų, 
amžiaus, paeina iš Kauno gub., Tel
šių pavieto, Alsicčiu volos'ties, Vi- 
gundgiškių sodos. Jis pats, ar kas 
apie jį žino, meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu;

Frank Laųglidas, 
1816 Ruble st., Chicago, Ill.

Pajieškau savo švogeCio Motiejaus 
Pajonio, 3 metai atgal gyveno Cana- 
dai Montreal; paeina iš Suvalkų gub.

ar kas jį žinot,meldžiu pranešti.
Jos. Stanislovaltis, 

10142 Indiana avė. Chicago, Ill.

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

P. Virbickas.
Icy aVc., Chicago, Ill.
Au m_ it. j jiu j~i u iru t -* •’*rr—irr—Ignui—n*nrrr r~t ~ ~lhri—r~-*——*

Pajįeškau draugo, Frank Cernče
kio arba čornausko. 7 melai atgal 
gyveno Lawrence, Mass. Girdėjau, 
kad išvažiavo kitur. Malonėkite at
sišaukti jis pats ar kas ii žinote.

Antanas Baubi is 
1526 So. 49 Ct. Cicero, HI.
U I-..... .. Ill................ ............. , y . ,n ......... i ii m i

RASTA-PAMĘSTA

Kas nedalioj, liepos 15, apie 9 v.v. 
palikote Milwaukee Av. gatvekaryj 
rankinę valizaitę su moteriška skry
bėle, galite ,tuoį daiktus atgauti, at
sišaukus į Naujienų ofisą.

REIKALAUJAME VAIKŲ, 16 me
tų ir senesnių, į mašinšapę, $7 iki 
e$12 ir premijos, taipgi vaikų į ofisą, 
$7 ir $10, ofiso klerkų $15 ir $30, 
ant ūkės darbininkų arti Chicago, 
pečkurių ir pagelbininkų, be paty
rimo 30 iki 32%c į valandą, janito- 
riu $65, be patyrimo, dienomis ir 
naktimis, vyrų į išsiuntinėjimo ka
mbarį, $65, vyrų į barnę $16, be pa
tyrimo, 6 vyrų prie mašinų darbo, 
28 iki 30c į valandą, ir 10% premi
jos, saliuno porterių ir bartenderių, 
$15 ir $16, geros įplaukos, operato
rių prie gręžiamų mašinų, operato
rių prie drill mašinų, 32 iki 35c. į 
valandą, maliorių, 28c į valandą, 
garo pritaikytojo 44c į valandą.

MOTERŲ REIKALAUJAMA. Mer
ginos dirbti į musų ofisą, kalbančios 
lenkiškai. Merginų į kepyklą $9 ir 
valgis, nedėldieniais nedirbama; in
dų plovėjų, naktinis darbas, taip 
kambarių apžiurėtojų. Trumpos 
valandos.

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

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

ke, gerame stovyje, 45x165. Kaina 

$350, $10 įmokėt, $5 mėnesyje. At-

sišaukite i

FREDERICK

Pasiklauskite

H. FROEMKE CO.

pono Pawlowskio

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

4..... . ......4...

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKU! 
RUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo fbfiM. 
mų, siūti naminius daiktus aite 
rėdalus. Diplomas kiekvienam* kam 
išsimokins. Valandos dien* aite 
vakarais del Jųsų parankamo. 
$10 išmokiname jus sint visokia* 
drabužius.

DRESS MAKING COLLE 
2336 W. Madison gat., Western 

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJK

I,

-! 

■4

PARDUODU arba išmainau ant

automobiliaus lotą, 50x185

niouth’e, Ind., $10 įmokėti, $5

nesyje. Atsišaukite

FREDERICK II. FROEMKE

Ply-

me-

co.
Pasiklauskite pono Pawlowskio,

1709 W. 59-la gal. Tel. Prospect 4133.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA:
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, kuygre^r»- 
lės, stenografijos, typewritin*, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istonjo* •- 
belnos istorijos, geografijos, Dontib- 
kinčs ekonomijos, pihetystčs, daili*- 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 
3106 So. Halsted St. Chicago, HL

GERA MOKESTIS PATYRU
SIOMS OPERUOTOdOMS SIUVI 
MUI KORSETU (CORSETS)IR 
BRASSIERS, TRUMPOS VAI., 
GERA MOKESTIS. KREIPKI
TĖS | SUPT. OFFISA, KABO 
CORSET GO., 749 N MORGAN

PARDUODU geromis sąlygomis

medinį namą, kambariai ant cemc-

nto pamato, vana, gesas, gatve, šali

gatviai, viskas išmokėta. Kas įmokės

$200 ir $20 mėnesyje, gali tokį gau-

ST. ti. Atsišaukite arba telefonuokite

adresu

Dr. A. R. Blumenthal
7

REIKALAUJAME molderių; gerų 
pastovių žmonių, prie varstoto ar
ba spaiidejų, 30 procentų prideda
ma prie regulerių nuo šmotų dirba
mų kainų.

Missouri Malleable Iron Co., 
East St. Louis, Ill.

REIKALAUJA leįberių prie lie
jyklos darbų po $2.90 į dieną. Gali 
uždirbti nuo $3.50 iki $4 į dieną dir
bant nuo šmotų. Pastovus darbas, 
pastoviems darbininkams. Nemoka- 
kaina už kelionę. Atsišaukite^ į:

Missouri Malleable Iron (,o., 
East St. Louis, III.

REIKALINGAS pirmos rankos ke
pėjas, mokantis baltą ir juodą duo
ną kepti. Darbas pastovus. Užmo
kestis gera. Rašykite laišką šiaip: 
No. 13f “Naujienos”, 1840 So. Hal
sted st.

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

4100 So. Maplewood Ave. Chicago

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

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

DIDELIS PELNAS
Reikalingi agentai po Chicagą ir 

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

2631 S. Halsted si., Chicago

REIį<ALAUJU dviejų kriaučių 
prie vyriškų ir moteriškų darbų. 
Darbas nuolatinis. Atsišaukite gre
itu laiku.

Chas. Kasevich, 
2507 W. 171h str., Chicago

REIKALAUJAMI 
t v a r k v m o s

moterų prie 
u d u r . Pas- 
mokestis.

P. Goldman
1820 W. 14 str. Chicago

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

Juozapas Atkočiūnas, 
2922 W. 43rd str., Chicago, III.

vienam pastovus darbas, antram va
karais. Gera užmokestis. Atsišau
kite tuojaus.

R. Guzevičius,
704 W. 351h Str., “ Chicago

RANDAI
KETURIŲ KAMBARIŲ fintas ati

duodama randon, $10 iki $13 į me
nesį. Neįleidžiama prigyventoji). 
Rezidencija liktai.

Mrs. E. Mc Condie
13 W. 60 str., 2-ras augštas.

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE”

FREDERICK II. FROEMKE CO.

Pasiklauskite pono Pawlowskio,

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

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

Peter Newman
540 Maxwell st., Chicago

RAKANDAI

TURIU paaukaut $165 seklyčios 
setq vėliausios stailčs už $30, Valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases ui 
$20. Karpelas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $225 vietrola ir rekordai — 
už $50.

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

Chicago, Ill.

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

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

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

1410 Milwaukee Chicago j

NAMAI-ŽEMĖ

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

Anderson,
W. Melrose str. Chicago 

arti Morogansat avė.
6331

BARGENAS
2806 Emerald avė., saugi vieta jų- 

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

EXTRA IŠMAINAU.
Išmainau gerą namą ant loto ar 

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

J. GRIG
4515 S. Union Avė Chicago

PARDUODAMA už $5000
2538 Emerald avė. 3 augštų mūri

nis namas; (i fialai. Lengvi išmokėji- 
KOCH & CO.

2603 So. Halsted St., Chicago.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

AKIŲ SPECIALISTAS Į 
Akis egzaminuoja dykai R 

Gyvenimas yra S 
tuščias, kuomet JĮ 
pranyksta regGH- X 
mas. 
Mes vartojam p*> & 
gerintą Ophthal- ■ 
mometer. Ypati- J 
nga d omą atkrei- ■ 
piama į vaikus. ♦

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va- ■ 
karo; nedčliomis nuo 10 iki 11 X 
dieną. ------------ -ft
4649 S. Ashland Avė.

kampas 47 St. L-

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

3149 S. Morgan St kerti B2 at 
Chicago, III.

SPECIALISTAS
Moteriškų, Vyriškų ir VaUhl 

Taipgi Chroniškų Ligų
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po flat 
ir nuo 8 iki 8:30 va k. Nedelio 
mis vakarais ofisas uždaryta*, 

Telephone Yards 637.

TELEPHONE YARDS 272X

DR. J. JONI KAI TiS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Ifalsted St., Chicago

Dr. S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgą* 

Ofisas 2359 S. Leavitt St
Valandos 4—6 Ir 7t-9

Tel. Canal 3877
i

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 ma
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgu* 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas Ilgas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujau*!*** 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18t* 
Si. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, kr 
6 8 vakarais. Telephone Canal SU*' 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—y ryto, tikta L

Telephone Yards 50W

Dr. M. Stupnicki
■ 3109 So. Morgan SL, Chlca**» 

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

■ ................ ■■ ■ .......       u ... .

’elephone Humboldt 1271.

M.SAHUDM. D.
Bena* Rusa* Gydytoja* ir CMrvraMt 

Specialistą* Moteriškų. Vyriška W 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų 140*

OFISAS: 1579 Milwaukee ŠM 
VALANDOS: 8:S0 iki 10 
Kampa* North Are., Kambary* M 
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