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Rusija uždare rubežius
Vokiečiai bombardavo Paryžių

Tėvynė
# 307 W30th 4 ’

Japonija siunčia kanuome= 
nę Rusijon

Dideli mūšiai Francijoje

RUBEŽIUS.

siekas nebus įleidžiama ir 
išleidžiama iš Rusijos iki 
rugpjūčio 15 dienai.

jai! kelyje į rusų-vokiečių 
frontą.

Toji žinia betgi niekieno 
nepatvirtinta.

DIDELI MŪŠIAI 
FRANCIJOJE.

'besitraukia linkui Ttansyl-j JUODAŠIMČIŲ DARBAI 
vanijos pasienio. Kaikurio- 
se vietose bandoma sulaiky
ti rumunų besiveržimą.

Tuo tarpu rytinėje Gali
cijoje rusai vis dar neįsten
gia atsilaikyti'. Berlino pra
nešimas sako, kad vokiečiai 
jau pasiekę Rusijos rube- 
žių. Vakar austrų-vokiečių 
kariuomenė užėmė Husiatyn 
miestelį, 70 mylių į rytus 
nuo Haliczo. Tatai liudija, 
kad rusai šioje vietoje jau 
neteko 70 mylių priešo teri
torijos.

Rusams nesiseka ir Kar
patuose. Oficialis Berlino 

pranešimas sako, kad vakar 
jie tapo išvyti iš Kutny per
ėjimo. Rusai, beje, bandė 
sulaikyti vokiečių veržimo
si palei Dniestro upę. Ban
dymas tečiaus nedavė jiems

ANGLIJOJE.
MAISTO RIAUŠĖS DUS- 

SELDORFE.
ANGLIJA TURI 5,500,000 
VYRŲ KARIUOMENĘ.

RUSIJOS IMPORTAS.

Užpuolė taikos šalininkų 
susirinkimus; daug sužei
sta.

Riaušininkai išplėšė daug 
krautuvių ir sunaikino ne

maža įvairių prekių.

Tai tikrina pats Anglijos 
premieras, Lloyd George.

Nežiūrint submarine velti
nio, 1916 metais Rusijos 
importas dvigubai padidės 
jo.

RETROGRADAS, liepos 
29. — Laikinoji valdžia va
kar išleido naują patvarky
mą, sulig kuriuo lieka užda
ryta visi Rusijos rubežiai iki 
rugpjūčio 15 d.. Nei vienas 
asmuo, išskiriant savuosius 
ir neutralių šalių diplomatus 
ir asmeniu pildančius diplo
matinių žygūnų pareigas,

Prancūzai pradėjo ofensivą 
Aisne fronte; atmuša vo
kiečių atakas Champagne 
fronte; atkakli artilerijos 
kova Belgijoje,

GELEŽINKELIŲ DARBI
NINKŲ STREIKAS 

CHICAGOJ.

Streikuoja 7000 svvitchmanų 
—bėgių sukinėtojų.

dienai.

VOKIEČIAI BOMBARDA
VO PARYŽIŲ.

■ valandų vokiečių 
orlaiviai du syk bombar
davo Francijos sostinę; 
keturi užmušta, daug su-

PARYŽIUS, liepos 30. —

orlaivių eskadra antru kart 
užpuolė Francijos sostinę

bučio. Užmušta du 
rai. nursė ir vienas

kelios 
ligon- 
dakta-

vių ir nursių sunkiau ar len
gviau sužeista. 4

Užpuolikai tuoj nuvyta 
francuzų artilerija ir orlai
viais. Visi jie tečiaus spėjo 
pasprusti sveiki.

Tai jau antru kart bėgiu 
24 vai. vokiečiai bombardavo 
Paryžių. Pirmu kart jie 
užpuolė Francijos . sostinę 
nėtnvčios nakti. Pirmame

jų nei vienas nenukentėjo.
Spėjama, kad tai naujas 

vokiečių bandymas atkartot 
užpuolimus ant Francijos 
sostinės, Paryžiaus.

šiton kariumenę?
Dalis kariuomenės jau 

kelyj.

WASHINGTON, liepos 30 
— Japonija pagalios nusita
rė nebestovėti nuošaliai da
bartinėje karėje. Taip bent 
kalbama japonų diplomatų 
rateliuose Washingtone. Sa
koma, kad Japonija nutarusi 
pasiųst didelę armiją rusų- 
vokiečių frontan, kad išgel
bėjus Rusiją iš dabartinio 
keblaus padėjimo, kokin ją 
pastatė nuotikiai sostinėje ir 
rytinės Galicijos fronte, 
Spėjama, kad kariuomenės

Oficialis Paryžiaus praneši
mas sako, kad francuzų ar
mijos pradėjo stiprų ofen-

terbise ir La Bovelle. f ir- 
masis francuzų bandymas 

vvivi'l.-no’ elnią xHolmn

jie sulaužę visą pirmąją vo
kiečių apsigynimo liniją ir 
užėmę*-eilę tvirtm -įrengtų 
apkasų. Ypačiai Monument

didelių nuostolių.
Vokiečiu bandymas atsi

nuėjo niekais.
Champagne fronte vokie

čiai vakar atkartotinai ata
kavo francuzų pozicijas. Y- 
oač pasibaisėtinos vokiečiu

vokiečiai 
pastangų,

Nežiūrint to, jie nieko ten 
nelaimėjo.

Kitose vietose palei Meuse 
upę eina atkakli 
kova.

• Belgijos fronte 
deda paskutinių
kad išardžius anglų pienuo
jamąjį ofensivą. Bėgiu pa
starųjų dviejų dienų ten be 
sustojimo grumiasi moder
nios dvidešimto šimtmečio 
kanuolės. Kova dar tęsiasi; 
nei viena nei antra pusė, 
matoma, nenori užsileisti.

Atskiri pėstininkų užpul
dinėjimai nedavė lauktų pa
sekmių nei vienai neigi an
trai puesi. Laukiama betgi, 
kad Belgijos fronte greitu 
laiku turės įvykti susirėmi- 
jnas, kokio dar nežino da
bartinė karė. Vokiečiai, sa
ko, ant žut-but dar bandys 
prasimušti prie Calais. Tuo 
gi tarpu Haigo pulkai ren
giasi užduot sprendžiamąjį 
smūgį priešui, kuris priver
stų jį traukties iš Belgijos. ’

RUMUNAI VEJA VO
KIEČIUS.

Vokiečiai baigia vyti 
iš Galicijos.

rusus

BERLINAS, liepos 30. — 
Oficialis Berlino pranešimas 
pripažįsta rumunų laimėji
mus. Jisai sako, kad austrų 
-vokiečių pulkai vis dar te-

CHICAGO, liepos 29. — 
Vakar rytą Chicagoje metė 
darbą 19 Įvairių geležinkelių 
linijų darbininkai — switch-

Streikas veik galutinai su- 
paralyžavo geležinkelių ju
dėjimą Chicagoje.

Kalingi streikas gręsia 
sustabdyt! amutilčijoš gabė- 
nimą talkininkams ir abel- 
nai statąs pavojui! visą šalį 
dabartiniuojuj 
momentu,”

“jai svarbiu 
ta i laukiama,

federate valdžia, juolabiau 
todėl, kad jos pasisiūlymas 
patarpininkauti abiem besi- 
vaidijančiom pusėm tapo at
mestas. Atmetė ji patįs da
rbininkai. — Tūli net pra
našauja, kad prez Wilsonas, 
gal but, paims valdžios ži
nion visus Chicagos “yar- 
dus.” «

Samdytojai betgi skubiai 
gabenasi Chicagon streikla
užių. Vakar jų atbugdyta 
į čia net du kimšte prikim
šti vagonai.

' LONDONAS^ liepos 29.— 
j Gauja sufanatizuotų padau
žų, vadovaujamįa keliais pa
kvaišusiais kareiviais ir mo
terims, vakar užpuolė Bro
therhood bažnyčią Hoxtone, 
Londono priemiestyj, kur 
nesenai susiorganizavusioji 
Anglijos Darbininkų ir Ka
reivių Taryba įbuvo suren
gusi didelį maąinį susirinki
mą.

1 Įsiveržę bažnyčion pakva
išėliai sunaikino joje viską: 
stalus, suolus, langus ir sie
nų papuošalus^ žodžiu, vi
sa, kas tik buvo galima su
naikinti. Įdubusi gauja ne
pasigailėjo ir1 susirinkusių
jų, kelios dešimtįs ramiai be
siklausančių žmonių tapo 
sunkiau ar lengviau sužeis
ta. 1

Kuomet galutinai tapo 
nugalėti taikos šalininkai, 
vienas sužeistas kanadietis 
rėžęs labai patriotingą spy- 
čių, o supatriotėjusieji pa
daužos pritarę jam...tauti
niu himnu. Po to priimta 
neva rezoliucija, užginanti 
valdžios politiką, ir patenki
nusieji savo žvėriškus jaus
mus padaužos išsiskirstę kas 
sau. , :

* Kitas - tolti jau susirinki
mas ir tą pačią dieną tapo 
išvaikytas New Castle ant 
Tyne. Čia padaužos įsiver
žę Darbininkų ir Kareivių 
Tarybos konferencijon ir 
užpuolė rainiai besitaria
nčius apie/savo reikalus da
rbininkų^ bei kareivius. Ar 
pastaroje vietoje randasi 
kiek sužeistų, pranešime ne
sakoma. Minima tik tiek, 
kad susirinkimas tapo užda
rytas pagelba padaužų ku- 

I mščios.
Nejaugi ten butų nusidan- 

■gnięs Puriškevičius su savo 
pasekėjais...

-------  Į PARYŽIUS, liepos 30. —
AMSTERDAM, liepos 30.1 Pereitą savaitę čia viešėjo 

— Iš Amsterdamo praneša
ma, kad pereitą ketvergą 
Dusseldorfe, Vokietijoje, ir 
vėl kilo didelės maisto riau- 

• šės. Minios alkanų gyven- 
toų — vyrų, moterų ir kūdi
kių — užpuolę daug maisto 
ir kitokių reikmenų krautu
vių ir išplėšę-sunaikinę ten 
rastas prekes, 
esą išplėšta svaiginančių gė
rimų.

Karinė valdžia žadanti 
stverties griežtų priemonių 
prieš riaušininkus. Dauge
lis jų jau esą areštuota ir la
ukia karės teisom...

PRANAŠAUJA KYNIJOS 
PASIDALINIMU.

Sun Yat Sen nepripažįsta 
Pekingo valdžios.

LONDONAS, liepos 30.— 
Londono Time s išspau
sdino aplaikytą iš' Šanga- 
jaus, Kynijoj, pranešimą, 
kur tarp kita pranašaujama 
neišvengiamas Kynų valsty
bės skilimas. Pietinės pro
vincijos, kurių vadu yra Ky
nų revoliucijos tėvas ir bu
vęs pirmas Kynų respubli
kos prezidentas, Dr. Sun Yat 
Sen, atsisako pripažinti da
bartinę Pekingo valdžią, ka
dangi pastaroji vis dar neno
ri sušaukt pavarytą parla
mentą ar bent paskelbti na
ujus rinkimus.

Telegramos sako, kad Dr. 
Sun Yat Sen vyksta Kanto
nai! tikslu suorganizuoti ten

Anglijos premieras, ponas 
Lloyd George’as. Jam tapo 
surengta iškilminga vaka
rienė, kur tarp kita dalyva
vo visų Paryžiaus laikraš
čių redaktoriai, Bankiete 
pasakyta daug patriotingų 
kalbų apie talkininkų demo- 
kratumą ir vokiečių barba-

Daugiausia rizmą, kaip lygiai ir apie tai 
— kokiuo budu greičiau su
triuškinus “Prūsų militariz- 
mą.” Kalbėjo ir Lloyd Ge
orge. Jis, beje, užreiškė, 
kad talkininkai galų-gale vi
sgi turės atsiekti savo tiks
lo. Viena Anglija, girdi, 
jau turinti 5,500,000 vyrų 
kariuomenę, neskaitant tar
naujančių kariškame laivy
ne — 400,000 — 500,000 vy
rų.

Apie vieną mil. vyrų An
glijai davę jos kolonijos, Ka
nada, Australija ir kt. Ang-

vincijų lygą kovai prie šiau
rines provincijas, ypačiai 
Pekingą.

NAUJI SU V. VALST. KA
RIUOMENĖS BŪRIAI 

FRANCIJOJE.

VOKIETIJA IMA MOTE
RIS KARIUOMENĖN.

Keliolika vokiečių kareivių- 
moterų pateko į “mirties 
legijonų” rankas.

PETROGRADAS, liepos
eJV. ------ ZlOOUtlCllUU A lUOO <%-

neša, kad netik Rusijos mo
ters eina kariautų kartu su 
įsavo draugais-vyrais. Jų 
pavyzdžiu seka ir Vokieti
jos moters. Tatai atidengė 
'pirmas “mirties legijono” 
susirėmimas su vokiečių ka- 
iriuomene ties Smargonais, 
liepos 25 d.: suimtųjų vokie
čių belaisvių tarpe, sako, ra
dosi nemaža ir moterų.

LANSING, liepos 29. — 
Pagalios valdžia sutiko pa
siųsti kelias dešimtis milici- 
onierių numalšinimui strei
kuojančių rudos kasėjų Iro- 
nwoode, kurie reikalauja di
desnio užmokesčio už savo 
sunkų ir pavojingą darbą. 
Darbininkai nerodo jokio 
•palinkimo prie riaušių kėli
mo. Vis dėlto valdžia siun
čia į ten kariuomenę.

Pasitikta be jokių ovacijų.

1,500,000— 
pirklybinio

WASHINGTON, liepos 
29. — Oficialis Washingto- 
no valdžios buletenas už per
eitą savaitę, išspausdino į- 
domių skaitlinių apie Rusi
jos užsienio pirklybą 1916 
metais. Imta jos iš oficiali© 
Rusų vaizbos depart, prane
šimo. Skaitlinės rodo, kad 
pereitais metais Rusijos 
sienio pirklybą, importas-į- 
gabenimas, pašoko ant 100 
nuoš., palyginus su 1915 m. 
importu. Įvežtų per. m. Ru- 
suosna prekių vertė, 
yra tik $83,000,000 
nei 1913 metais, t.y. 
dabartinę karę. Reikia 
čiaus neužmiršti, kad tuo
met reikalingos Rusijai pre
kės buvo pristatoma per 44 
Įvairias jos prieplaukas. Tuo 
gi tarpu ji turi pasitenkinti 
tik Archangelsku ir Skan
dinavija.

Vis dėlto, skaitant įvežtų
jų prekių vertę rubliais 
(1913 m. rublio vertė buvo 
51.5c., 1916 — 31.8), perei
tų metų importas žymiai vi-

mus geraijršytų ir 1913 metų importą

Ikininkėms apie 
2,000,000 tonų 
laivyno.
/ Visa, kas pas
pasakė ponas Lloyd, ir laivų 
ir kariuomenės mums nesto- 
ka. Lieka tik laukti, kada 
bus sutriuškinta “Prūsų mi- 
litarizmas.”

— net 41 nuoš. Ir tai nes
kaitant amuniciją, kurios, 
kaip žinia, laike dabartinės 
karės įvežama labai daug.

LORDAS KITCHENER 
BELAISVĖJE.

NAGRINĖS PRIMETA
MUS LENINUI IR ZINOV

Tikrina ponia Parker. To reikalauja Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų pildo- 
masai komitetas.

ji tatai apreiškė

BUENOS AIRES, liepos 
27. — Vokietija pagalios at
sakė į Argentinos notą rei
kale paskandintų pastaros
ios priklybinių laivų. Notos 
turinys dar nepaskelbta. | 
Spėjama tečiaus, kad Vokie
tija veikiausia sutiko išpil
dyt Argentinos reikalavi- 
imus.

; FRANCUZŲ KARĖS 
STOVYKLA, liepos 30. — 
Pranešama, kad nuo pra
džios dabartinės karės, t.y. 
per tris metus, vakariniame 

karės fronte talkininkai — 
anglai ir Prancūzai — suėmė 
168,500 nesužeistų vokiečių 
kareivių, jų tarpe 3,500 of i- 
cierių; 948 didžiojo kalibro 
kanuolės, 790 apkasų morti- 
rų, 2,500 kulkosvaidžių ir 
daug kitokių karės pabūklų.

TULA EUROPOS PRIE
PLAUKA, liepos 39. — Pra
nešama, kad šiomis dieno
mis tapo išsodinta “tūloje 
Europos prieplaukoje” nau
ji Suv. Valstijų kariuome- 
Inės būriai.

Atvykusieji Suv. Valstijų 
kareiviai šį kartą pasitikta 
be jokių iškilmių. Daugelis 
■vietos gyventojų, sako, nei 
nežinoję apie tą atvykimą. 
! Kareiviai tuoj pasiųsta j 
lagerius — lavinties savo “a- 
mato.”

LONDONAS, liepos 30.— 
Ponia Parker vis dar tiki, 
kad Kitchener esąs gyvas ir 
sveikas. Pora dienų atgal, 
kaip jau buvo minėta “Nau
jienose”,
vienam Londono Posto 
korespondentui. Vakar ji 
dar kartą pakartojo minėtą 
“žinią” kitam Londono laik
raščio korespondentui. Vis 
dėlto, paklausta, kuo rme- 
damosi ji tikrina, kad lor
das Kitchener dar f gyvas, 
ponia Parker atsakė: “Aš 
negaliu tamstai pasakyti 
kuo remdamasi tai tikrinu. 
Saktas betgi yra tas, kad aš 
nenoriu gilinties į smulkme
nas.”

Londone pasklydo gandas, 
kad Lordas Kitchener ran
dasi vokiečių belaisvėje. A- 
pie tai buk gauta laiškas iš 
tūlo karės imtinio Vokieti
joje. Nei laiško autoriaus, 
nei adresato betgi niekas 
nežino.

PETROGRADAS, liepos 
29. — Darbininkų ir Karei
vių Atstovų Tarybos pildo- 
masai komitetas vakar priė
mė rezoliuciją, reikalaujan
čią, kad butų pradėta nag
rinėti primetami “bolševi
kų” vadams, Leninui ir Zi- 
novjev’ui, prasižengimai: 
kėlimas suiručių sostinėje, 
tarnavimas vokiečių vald
žiai ir tt. Tokio jau nagri
nėjimo reikalaujama ir vi
siems kitiems, dalyvavu
siems suiručių rengime ir tt, 
neišskiriant ir pačių Tary
bos narių. Pastarieji tečiau 
turėtų būti pašalinami iŠ 
Darbininkų ir Kareivių At
stovų iki užsibaigs jų tardy
mas.

DAR DELEI TALKININ
KŲ VALSTYBIŲ SOCIA

LISTŲ KONFERENCIJOS

Rusų ir anglų komisijos jau

ORAS
Chicagoj ir apielinkėse.— 

Giedra; maža atmaina tem
peratūroje

DIDELIS ANGLIAKASIŲ 
STREIKAS ANGLIJOJ.

’ Streikuoja virš vienuolika 
tūkstančių darbininkų.

LONDONAS, liepos 30. — 
Pranešimai iš Londono sako, 
kad pereitą subatą Wset 
Monmouthe kilo didelis an
gliakasių streikas. Darbą 
metė virš vienuolika tūksta
nčių darbininkų. Sulig pas
kutinių pranešimų, streikas 
grūmoja persimesti ir į ki- 
.tus anglies kasyklų distrik^ 
tus.

Darbininkų reikalavimų

ATĖMĖ 116 MIESTŲ.

Vokiečiai vis dar veržiasi 
į priekį.

BERLINAS, liepos 30. — 
Berlino laikraštis T a ge
bi a t t praneša, kad aus- 
trų-vokiečių armijos jau 
spėję išvyti rusus iš 116 ry
tinės Galicios kaimų ir mie
stų.

Laikraštis, beje, sako, kad 
besitraukiantįs rusų pulkai 
palei Dniepro upę aplaikė 
pasibaisėtinų nuostolių^ — 
daugiausia karės pabūklais.

Vokiečių-austrų veržima- tarptautinei socialistų 
i si vis dar esą nesulaikytas, ferencijai Stockholme.

PARYŽIUS, liepos 30. — 
Vakar čia atvyko Rusijos į 
Darbininkų ir Kareivių 
stovų Tarybos delegatai^p 
Anglų karės komisijos 
rys, Alfred Henderson.‘ T’
ndie, manoma, Paryžiuj 
laikoma bendras anglų»rtt*Wf: 
sų-franeuzų socialistų poei#^ 
dis reikale šaukiamosios 
Ikininkų valstybių socialiB^t| 
tų konferencijos, kuri 
tų atsibūti prieš

^telegramos nepaduoda.

įvyksiantį^'

lUVMMMq.’
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Kova

ma. Tuomet jų pritarimas 
karei butų daug didesnis. 
Kalbėtojas užreiškė, kad 
karės tikslu Amerikai nega
lįs būti demokratybės plati
nimas Europoje arba kova 
už kokių-nors tautų teises; 
Amerika tegalinti kariaut 
tiktai už savo teises ir rei
kalus.

Senatorius Borah tarp 
kitko pasakė: “Aš sakau ta
tai, nemanydamas apie tai, 
ar Vokietija priimtų dabar 
iš musų kokį pasiūlymą. Aš 
sakau tatai tikslu pažadinti 
Amerikos žmonių užsiinte- 
resavimą, ir kad jie galuti
nai ir tikrai žinotų, už ko
kius dalykus norima, kad 
jie kovotų ir gyvastis aukau
tų. Mes negalime vesti šią

kuris gali but atliktas parti
joje be skriaudos tiesiogi- 
miems josios uždaviniams, 
privalo but po jos “firma” 

1 atliekamas. Jeigu socialis
tai, pav. iš savo kuopos na- 

' rių sutveria chorą, tai nėra 
jokio reikalo jam daryties 
^nepriklausomu nuo kuopos 
ir dengties bepartyviška 
skraiste. Bet ne visoks dar
ybas tinka į socialistų organi
zacijos rėmus, ir ne visos ne- 
socialistinės organizacijos 
gali nerupėt socialistams.

Kadaise, kaip jau buvo 
minėta pirmesnėje šio strai
psnio dalyje, kaikurie są- 
jungiečiai sugalvojo steigt 
prie L.S.S. “pašalpinį sky
rių.” Tai buvo labai negud
ri idėja. Susišelpimo orga-

Skaitytoju Balsai
Už išreikštas šiame skyriuje 

nuomones Redakcija 
neatsako.

Bet ve kas gražu p. Olševskio 
savo nuopelnų išrokavimuose. 
Jis mokėjęs p. Šernui po 22 do
leriu savaitėje (p. Olševskis nie-

Kariuomenėn šaukiamųjų egzami
navimai prasidės seredoj.

BIZNIERIAUS SIELA.

JBiznierius negalėtų but biz
nierius ta prasme, kad “pada
rius pinigų” ir lobių sau greitu 
laiku, jeigu jis nebūtų akyplėša, 
melagis— jeigu jis savo doros 
nemokėtų apskaityti centais ir 
doleriais.

Kad p. A. Olševskis, per ilgus 
metus išnaudojęs savo “Lietu
vos” redaktorių, p. Šerną, išstū
mė jį, pavargusį ir be jiegų, gat
vėn, o kuopelė šerno draugų — 
vardais visi jie beveik lietuvių 
visuomenei ••žinomi — už nu-

Anglijoje.
Anglijoje prasidėjo atvira 

kova tarpe taikos ir karės 
.salininkų.

Taikos jiegos ėmė organ i- 
zuoties į Darbininkų ir Ka
reivių Tarybą, pagal Rusi
jos revoliucionierių pavyzdį. 
Ta naujoji organizacija, ma
toma, iššaukė daug neapy
kantos ir baimės karės šali
ninkuose, kadangi jie deda 
visas pastangas, kad sutruk- 
džius jos veikimą.

Telegramos iš Anglijos 
viena diena pranešė apie du 
atsitikimu, kur gaujos ap
kvaitusių patriotų įsiveržė 
j Darbininkų ir Kareivių 
Tarybos sušauktas susirin
kimus ir suardė juos. Vie
nas toks atsitikimas buvo 
vienoje bažnyčioje. Minia, 
susidedanti iš įvairių gaiva
lų, įsilaužė į vidų, užpuolė 
.ant susirinkusiųjų, daugelį 
sužeidė, sulaužė suolus, kė
dės ir paskui ėmė “patriotin- 
gus” spyčius laikyti.

Abejotina tečiaus, kad to
kie chuliganų darbai sustab- 

^dytų taikos judėjimą. Tegul 
tik liaudis susiorganizuoja 
įgeriau, tuomet prieš jos va
lią turės nusilenkt ne tiktai 
patriotingi peštukai, o ir va
ldžia.

Taikos balsai 
senate.

Pereitoje savaitėje du įžy
mus senatoriai pasakė Suv. 
Valstijų senate po kalbą, tu
rinčią didelės reikšmės tai
kos judėjimo žvilgsniu. Pir
mas tų senatorių p. Lewis, 
iš Illinois valstijos, užreiškė 
panedėlyje, kad ši šalis turė
tų paragint kariaujančią
sias valstybes prie taikos. 
Jo nuomone, toks paragini
mas turėtų pasisekimo, ka
dangi Vokietijos valdžios 
galva, kancleris Michaelis, 
jau parodęs palinkimą prie 
taikos derybų.

Senatorius Lewis cituoja 
sekamą sakinį iš kanclerio 
kalbos: “Vokietija negeidė

karę, jeigu visuomenėje ne
bus giliai pažadinto ir pa
laikomo prielankumo ka
rei.”

Šitie senatoriaus žodžiai 
yra aiškus pripažinimas, 
kad Amerikos visuomenėje 
nėra prielankumo karei. O 
prielankumo nėra, jo nuo
mone, todėl, kad žmonės ne
žino, už ką kariaujama. Val
džios pasakos apie “demo
kratybės skleidimą” pasau
lyje jų nepatenkina.

Nors senatoriaus Borah 
'tikslas yra sustiprint karę, 
^vienok savo reikalavimu ji
sai uždavė smūgį karės šali
ninkams, nes aiškus nuro
dymas karės tikslų butų žin
gsnis prie taikos.

! Kas del pirmojo senato
riaus, p. Lewis’o, kalbos, tai 
reikia pažymėt, jogei žino- 
masai socialistas Allan L. 
Benson, buvusis kandidatas 
j Suv. Valstijų prezidentus, 
.išreiškė tą nuomonę, kad ji 
turinti labai didelės svarbos. 
Senatorius Lewis esąs pre
zidento Wilsono minčių reiš
kėjas senate. Jisai daug 
kartų sulošęs rolę Wilsono 
pažvalgų skelbėjo. Ir Allan 
L. Benson tikisi, kad šį kar
tą tasai senatorius ištaręs 
tą, ką neužilgio ištarsiąs 
prezidentas.

Ar taip ištiesų yra, kaip 
mano tasai socialistas, sun
ku įspėt. Reikia pripažint 
tečiaus, kad be apsvarstymo 
tokių kalbų, kaip minėta au- 
gščiau, negalėjo laikyt nė 
vienas, nė antras senatorius.

Veikimas
“po savo firma”.

t '_______________

(Žiur. “Nauj.” 178 num.)

Perkratę tą obalsį, kad 
socialistai privalą veikti “po 
savo firma,” mes radome, 
jogei jisai turi trejopą pras
mę: viena, jisai reiškia, kad 
socialistai turi organizuo- 
ties ir veikti, kaipo atskira 
partija; antra, kad jie ne
privalo savo jiegas eikvot 
nesocialistinėse organizaci
jose, ir trečia, kad jie turi

nizacija tiktai tada yra pa
sekminga, kada ji turi daug 
narių. Ji privalo todėl sten- 
gties pritraukt visokių žmo
nių, be pažvalgų skirtumo. 
Aišku, kad padarius tokią 
organizaciją partijos dalim, 
ji arba neatsiektų savo tiks
lo, arba atidarytų duris į 
partiją negeistiniems jai ele
mentams.

Susišelpimo organizacijos, 
sunijos ir tt. turi kitokių tik
slų, negu partija. Todėl jos 

‘negali but partijos dalimis. 
!Bet jos, to neveizint, yra rei
kalingos darbininkams. Tai
gi ir socialistai negali jų ig
noruok Jiems reikia tenai 
priklausyt ir veikt, nepai
sant to, kad tai yra ne jų 
“firma”; dažnai nepaisant 
net ir to, kad tų organizaci
jų krypsnys esti priešingas 
jiems. Kitąsyk Amerikos 
socialistai, nenorėdami “tar
naut Gompersui,” ėmė tvert 
šalę Amerikos Darbo Fede- 
(racijos “savo” uniją, I.W. 
>W.; o kas iš to išėjo? Blė- 
idis darbininkų judėjimui ir 
pačiai socialistų partijai.

Veikimas-gi “po savo fir- 
,ma” trečioje prasmėje yra 
visai klaidingas. Bijot “be
spalvės minios” socialis
tams, kada jie yra susiorga
nizavę į atskirą partiją, nė
ra jokio pamato. Jeigu ta 
minia yra darbininkiška, tai 
socialistai turėtų tik džiaug
ies proga veikti su ja išvien. 
Toks bendras veikimas su
artina socialistus su minia, 

‘išlavina vienus ir antrus ir 
leidžia atsiekt rezultatu, ku- 
rių nepajiegtų atsiekt nė 
viena, nė antra pusė, eida
mos skyrium.

Nemanome, kad čia rei
kėtų šituos dalykus dar pla
čiau išvadžiot ir prirodinėt. 
Užtenka tik primint stam
besniuosius atsitikimus mu
sų visuomenės judėjime, kad 
pamačius, jogei socialistų 
veikimas išvien su miniomis 
ir organizacijomis, nepri
klausančiomis jų partijai, 
visuomet išeidavo jiems ant 
naudos. Kartais jie sutik
davo veikt net su organiza-

skriaustąjį užsistojo, paleidę 
“Žodį į visuomenę”, tai p. A. Ol
ševskis pasijuto, jog jis esąs 
‘‘kriminališkai” užgautas! šer
no Draugų Kuopelė jį “krimina- 
liškai” apkaltinus, pristatyda
ma visuomenės žiniai, kaip jis, 
tas ponas biznierius, biznieriš
kai pasielgė su įžymiausiu lietu
vių rašytoju. Ir jis išdrožė il
gių ilgiausį, kulių špaltų straip
snį ir Naujienose ir Drauge, ir 
gal dar kituose laikraščiuose, 
kad prirodžius, jog jis, p. 01- 
ševskis, tai buvęs didžiausias p. 
Šerno labdarys, o p. Šernas tai 
buvęs jam, p. Olševskiui gyva li
ga-

Kaipgi! p. Šernas redagavęs 
“Lietuvą” taip, kad lo laikraš
čio žmonės nenorėję skaityti, ir 
tik jis patsai, p. Olševskis, kaipo 
buklus biznierius, dovanomis ir 
kitokiais galais prižvejojęs “Lie
tuvai” ėmėjų ligi kelių tūkstan
čių. Ir nežiūrint to, jis buvęs 
toks geras, kad nuo 10 dolerių 
algos p. šernui per dvidešimts 
metų privaręs lig 22 dolerių sa
vaitėje !

Ar ne labdarys ?!
Ponas Olševskis išpasakoja 

tai ne plikais žodžiais. Jis duo
da prirodymų. Alavėlį pasisei- 
linęs jis skaitlinių skaitlinėmis 
išrokuoja, kaip p. Šernui pradė
jus redaguot Lietuvą jis ne pel
no turėjęs, bet nuostolių. Ir juo 
labiau augo skaitytojų skai
čius, juo tie laikraščio nuosto
liai labiau didėję — ligi jie pa
siekę net 6 tūkstančių dolerių 
per metus — nuostolių! O po
nas Olševskis mokėjęs p. Šernui 
po 22 doleriu savaitėje, ir jis vis 
mokėjęs p. šernui po 22 dole
riu savaitėje, o p. šernas vis 
gaudavęs iš p. Olševskio po 22 
doleriu savaitėje, — vis, ir vis — 
ir vis po 22 doleriu savaitėje po
nas Olševskis mokėjęs ponui 
Šernui.

Į visą tą varstinį p. Olševskio 
straipsnį (Naujienų 173 nr.) 
Šerno Draugų Kuopelė pasiten
kino trumpučiu atsakymu. La
bai trumpu. Bet tame trumpa
me atsakyme parodyta visa p. 
Olševskio biznieriškoji aritme
tika — akyplėšiškas tampymas 
skaitlinių ten ir taip, kur ir kaip 
tik jam reikia, kad prirodžius, 
koks jis, p. Olševskis, kiltos dva
sios vyras buvęs, kada, laikraš
čio skaitytojams augant, didėję 
laikraščio nuostoliai tūkstan
čiais dolerių — o jis vis mokė-

kur nenori užsiminti, kad jis 
mokėjęs p. Šernui per ilgus me
tus lik po 10, paskui po 12 dole
rių savaitėje!). Žmonės, girdi, 
su šeimynomis pragyveną, už
dirbdami tik po 15 dolerių sa
vaitėje, ir dar namus nusiperką, 
o p. Šernas, singelis, gaudamas 
po 22 doleriu savaitėje, nieko ne- 
susičėdijęs. Ar jis, p. Olševs
kis, esąs už tai kaltas? šilas 
ve paskutinis p. Olševskio prie
kaištas pilnoj šviesoj parodo lie
tuviškojo parvenu sielą.

Patsai nemokša, be jokio auk
lėjimo žmogus, kurio visas ide
alas — doleris, tik doleris, pri
kiša inteligentingam, akademi
niu auklėjimu vyrui, visą savo 
gyvenimą dirbusiam žmonių 
švietimui, kode! jis negalėjęs gy
venti ant burdo kokiame-nors 
lietuviškame “burdingauze”, ko
de! negalėjęs miegoti vienoj lo
voj su dviem trim kitais “bur- 
dingieriais”, kodėl negalėjęs len
kiu ties ‘‘šolderiu” ar puvenų 
“balione”? Jc, kodėl p. šernas 
negalėjęs taip gyventi? Butų 
mokėjęs keturis penkis dolerius 
savaitėj “burdingbosiui”, ir bu
tų sutaupęs tiek pinigų, kad ir 
namą nuo paties pono Olševskio 
butų galėjęs nusipirkti, o dar ir 
ponui Olševskiui butų davęs ant 
to “deal” uždirbti! ?

Tokių tai pamokslų p. šernui 
pasako — kad ir netiesioginiu 
budu — biznierius p. Olševskis, 
kuriam pačiam pragyventi sa
vaitę ir šimtų buvo maža.

— V. Pop.

Nemirštama sai 
doleris.

Apie paliuosavimą nuo kariuomenės.

karės tikslu padaryt užka
riavimų ir todėl ji netęs ka
rės nė vieną valandą del už
kariavimų, jeigu ji galės į- 
gyt garbingą taiką.” Šitie 
kanclerio žodžiai, pasak 
Lewis’o, reiškia, kad Vokie
tija išsižadėjo aneksijų, 
todėl talkininkams nėra 
kliūties susitaikyt su ja.

Už trejeto dienų po to, 
ketverge, Suv. Valstijų se
nate kalbėjo Idaho senato
rius, Borah. Jisai reikala
vo, kad Suv. Valstijų val
džia aiškiai pasakytų savo 
taikos sąlygas. Senatorius 
Borah mano, jogei del karės 
pasisekimo reikią, kad žmo- 

žinotų, už ką kariauja-

neprileist prie iniciativos 
visuomenės darbe “bespalvių 

• • mminių.
Pilnai teisingu reikia pri

pažint kalbamą obalsį tik

rijomis priešingų srovių, ir 
vis dėlto nepražudavo.

Jeigu socialistai daugiau 
kaip dešimt metų atgal ne
bijojo dalyvaut visuotiname

jęs p. šernui 22 doleriu savai
tėje, j e, p. šerno alga niekada 
nemažėjus, ji vis buvo — po 
šimts pypkių — 22 doleriu sa
vaitėje!

I

Prof. Scott Neari n g.

Amžių amžiais pasaulis sten
gėsi surasti amžinos jaunybės 
šaltinį, bet niekados nesurado. 
Vyrų ir moterų likimas, regis, 
toks, kad jie turi augti, senti ir 
mirti. Dagi patsai Mečnikovas, 
pagalba visų įmonių, kurių tik 
jam Pasteuro institutas galėjo 
sutrikti, negalėjo išlaikyti jau
nybės: jis patsai paseno ir — 
mirė.

Žmogus turi mirti. Bet jo 
nuosavybė, jeigu naujovinė fi
nansų sistema pasiliktų visados 
tokia, kokia ji šiandie kad yra, 
neįniršta niekados. Jo nuosa
vybė — patvari.

Finansininkai tikisi, kad jie 
suradę amžinos finansinės gy
vybės upę. Šianduenis jos var
das — “saugenybės” (securte 
ties). Sykį jau padėjai dolerį 
“saugenybėn”, ir jo gaivumas 
taip padidėjo, kad jis jau gyve
na beveik amžinai.

Naujovės pramonės praktika 
taip dalykus sutvarkė, kad nuo
savybė pasidaro nemirštama. 
Sykį kas investavo tūkstantį do
lerių, ir tie jo doleriai gyvuoja 
beveik amžinai, auga ir daugi
nasi... jeigu lik kas jų nepava
gia, ar kaip nors kitai]) ekstra- 
legaliu keliu nesudoroja. Ati
traukimas nuo vertės, atmokėji- 
mas paskolų, -apdrauda ir speci
aliai perviršio fondai — kai 
tvirčiausia siena apjuosia pelnų 
nešančią nuosavybę ir garan
tuoja jos saugumą. Nepavyki- 
inai, tokių nuosavybių žlugimai 
gali įvykti tik per neatsargumą,

Sekamą ketvergą, kai kur dagi 
seredoj, prasidės daktariškas 
kvotimas kariuomenėn šaukia
mųjų. Kiekvienam šaukiama
jam yra siunčiami kvietimai su 
nurodymais, kada turi prisista
tyti į Exemption Boardą. .Jeigu 
kas pakvietimo ir negautų, tai 
iki seredos jis patsai turi suži
noti vietos ‘‘boarde” apie savo 
eilę, vadinas, kada jis turi prisi
statyti kvotimui.

Egzaminavimai tęsis tris die
nas ir pasibaigs subatoj, rug
pjūčio 4 dieną.

Sulig parenkamojo kariuome
nėn ėmimo taisyklėmis, ištrau
kusieji bosus gali but paliuo- 
suoti nuo kareivijos, jeigu pri
statys tam tikrų svarbių priežas
čių, del kurių šaukiamasai netu
rėtų but imamas kariuomenėn.

Priežastįs, del kurių šaukia
masai gali but Exemption Boar- 
do paliuosuotas nuo kareivijos 
gali but tik tokios:

a) Kad esi Vokietijos valdi
nys, vis tiek, ar turi pilietybės 
popieras ar ne.

b) Kad esi aleivys ir neturi 
dar nei pirmųjų pilietybės po- 
pierų.

c) Kad esi vedęs žmogus ir 
turi pačią, arba kūdikį, ir turi 
juos užlaikyti.

d) Kad turi našlę motiną, ku
rią turi savo darbu užlaikyti.

c) Kad turi senus tėvus, ku
riems turi duoti užlaikymą.

f) Kad esi našlys ir turi vieną 
ar daugiau vaikų jaunesnių kaip 
16 melų, kuriem turi duoti už
laikymą.

g) Kad esi brolis našlaičių 
(vieno ar daugiau), jaunesnių 
kaip 16 metų, kuriem turi duo
nos uždirbti.

h) Kad esi narys kokios nors 
pilnai organizuotos religinės se
ktos arba organizacijos (įsistei
gusios ne vėliau kaip gegužes 
18,1917), kurios tikyba arba 
principai draudžia savo nariams 
dalyvauti karėse apskritai, ko
kios jos nebūtų.

Kas turi vieną kurią-nors aug- 
ščiau parodytų priežasčių pasi- 
liuosavimui nuo kariuomenes, 
turi paduoti apie tai užreiškimą 
į vielos Exemption Board bėgiu 
septynių dienų nuo pašaukimo.

Užreišlkimas reikia paduoti 
ant tani tikrų blankų formų, 
kurias galima gauti Exemption 
Boardų ofisuose.

Padavus tokį užreiškimą, kad 
del tam tikros priežasties reika
lauji paliuosavimo nuo kareivi
jos, reikia vėl, ne ilgiau kaip per 
10 dienų, surengti affidavitus, 
lai yra, tam tikrus paliudijimus- 
prirodymus, kad užreikšlos prie
žastįs yra teisingos.

Kad išpildžius valdžios reika
lavimus norint išsirupint pa-

liuosaviiną nuo kareivijos, rei
kia šitaip daryti:

Nueikite tuojau į vielos Exe
mption Boardą ir gaukite reika
lingas blankų formas. Jeigu 
Boardas- reikiamųjų formų ne
turėtų, prašykite reguliacijų ko
pijos ir iš ten nusikopijuokite.

Išpildykitc tas formas pride
ramai ir paduokite Exemption 
Boardui ne vėliau kaip per 10 
dienų nuo tos dienos, kada už- 
reiskėte, jog reikalaujate paliuo
savimo. • į

Bėgiu trijų dienų po įteikimo 
savo affidavilų, Boardas praneš 
jums, ar esate paliuosuojami, ar 
ne. Kas gaus paliuosavimą, 
tani bus duoti tam tikri paliuo
savimo liudijimai.

'l ie paliuosavimai betgi yra 
laikini: valdžia gali juos atšau
kti by kuriu laiku.

Jei vietos Exemption Board 
nepaliuosuoja, galima apeliuoti 
į Di st rikto Boardą. Tai turi 
but padaryta vėl bėgiu 10 dienų 
nuo los dienos, kaip vietos E- 
xemption Boar do ofise pasirodo 
iškabintas biuletenas su vardais 
tų, kuriu šaukiami kariuomenėn 
ir netapo paliuosuoti- Apeliuo
jant reikėti daryt taip:

Beikia paduot vielos Boardui 
užreiškimą ant Formos 153 ar
ba 154, kad apeliuojate.

Gaukite iš vietos Boardo Fo
rmą 151 arba 152. Išpildykite 
prideramai ir pašiurkite į savo 
Distrikto Boardą.

Apeliacija turi pasiekt Distri
kto Boardą ne vėliau kaip begiu 
10 dienų nuo tos dienos, kaip jū
sų vardas buvo paskelbtas bin
te lene vietos Boardo ofise.

Pasiuntus apeliaciją, bėgiu 5 
dienų reikia pristatyt į Distrik
to Boardą vėl affidavitus, ku
riais priroddle teisingumą išdė
tų apeliacijoj priežasčių.

Beikalavimai paliuosuot nuo 
kareviavimo del industrinių 
priežasčių turi but padaryti tos 
kompanijos, kuriai dirbate.

pirmoje prasmėje. Skelbi
mui socializmo idėjos ir po
litikos socialistai privalo tu
rėt “savo firmą” ir po ta 
“firma” jie privalo darbuo- 
ties.

sai obalsis jau yra daugeliu 
žvilgsnių klaidingas. Supra
ntama, kad socialistai nepri- 
ivalo tiek eikvot savo jiegų 
kitose organizacijose,

seime, kuomet jų buvo dar 
tik saujalė; jeigu jie treji 
metai atgal nepabūgo laikyt 
bendrą seimą su tautinin
kais, — tai šalinties “bespal
vės minios” šiandie butų iš 

l jų pusės visai juokinga. Rei
kštų, kad, juo socialistai ei
na stipryn, tuo minios daro- 
įsi jiems pavojingesnės!

Ne logika, ne principai ir
kad (ne taktikos išrokavimai gali 

nuo to kentėtų jų partijos šiandie sulaikyt socialistą
darbas. Ir neuzgmčinama
yra tai, kad visoks darbas, bininkiškomis miniomis, o

inuo bendro ’ veikimo su dar-

tik frakcijos egoizmas bei 
trumparegystė.

I Socializmo “firma” yra di
džios pagarbos vertas daly
kas (jos gynimui “Naujie
nos” yra išdėjusios tikrai ne 
^mažiau energijos, kaip bent 
įkuris kitas lietuvių socialis- 
itų laikraštis), bet dar dau- 
Įgiaus vertės turi socializmo, 
dvasia.

O kas tą dvasią supranta, 
tas iš “savo firmos” nedaro 
{barikados tarp socialistų ir 
darbininkiški, minių.

sados tokia, net baugu darosi 
pamąsčius, koks likimas laukia 
ateityj darbo žmonių. Kas me
lai, šalia to turto, kurį jie paga
mina, kad save ir savo šeimynas 
šiai]) tai]) aprūpinus, jie turi di
delę savo energijos dalį pašvęs
ti, kad didžiulių ir vis labiau au
gančių nemirštamųjų nuosavy
bių teisių ir interesų savinin
kams užtikrinus didelių pajamų

Pasarga Chicagiečiams.
Kas ko nesuprantate drafto 

įstatyme, ar reikalaujate pagal
bos prie išpildymo affidavitų, 
kreipkitės į Pagalbos Komisiją 
šaukiamiems į kariuomenę.

Pagalbos Komisijos randasi 
sekamose vietose (kam į kurią 
arčiau, lai ten ir kreipiasi):

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

BR1DGEPORTE — 1) K. Gu- 
gis, 3323 S. Halsted st., vak. nuo 
6 vai.

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

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

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

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

Amer. Liet. Dar b. Taryba.

kvailumą arba nesąžiningumą 
kurių-nekurių tiems interesams 
tarnaujančių žmonių. Per išti
sus šimtmečius, pramonės pa
saulio mintįs ir pastangos buvo 
atkreiptos į tai, kad nuosavybių 
teisės butų įsteigtos nepajudina
mai.

Visuomenės mintis, įstatymai, 
konstitucijos, teismų praktikos 
formos — žodžiu, visos socialės 
jiegos, kurios tik galėjo but nau
dingos, buvo pavartojamos tani, 
kad nuosavybes padarius patva-

ir pelnų,
Šiandie Suvienytųjų Valstijų 

nuosavybių vertė yra tik pustre
čio šimto bilionų dolerių 
($250,000,000,000). Bet ji auga 
didyn po daugiau kaip dešimt 
bilionų kas metai. Stirtos, tie
siai kalnai tų nemarumo pasie
kusių eksploatavimo (išnaudo
jimo) jiegų užtikrina jų savi
ninkams, patiems nieko nedir
bant, gyventi visados svetimu 
darbu.

JOSEPH C. WOLOM
UBTUVU ADVOKATO 

Ruinuu National Life
H Ro. La Raila SL, Chicago, nt 

TeJ. Central 6890-4Bfil. Atdara: Uta** 
ninko. ketvergą ir aubatoa vakarai* 

I iki 8 vai vk—a po aoatasu 
IMi mLWAUKta AVK, CMaaga, DL 

Tai. HumboMI •*.

rias ir gvarantavus jų saugumą. Taigi, šiandie doleris yra ne- 
Leidžiant, kad dabartinioji mirštamas. Bet ryto — kas 

nuosavybės sistema išsilaikys vi- gali’pasakyt?
SKAITYK IR PIJLTHSK 

“NAUJIENAS.” >



tuomet

nepadaro.

niekuomet. Dolerio Ka-
But REIKALAUJI

4

esi o

i lai

Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
J eigų 
Jeigu

apie Wall 
jis pažinojo

1155 Milwaukee Ave.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakaro©

Nevados kasyklos buvo dirva 
jo dabartinės spekuliacijos.

"c

LOCAL LOAN
COMPANY

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

Telephone Drover 2116.

“įbrukti” Nevadon gudrų mek- 
lerį Burnetą ir ištiesti jiems se
kės. Burnetas buvo jam teisin
gas ir ištikimas ir jie turėjo

sukčiai” patenka 
čia u ar vėliau, o

jų papročius, norus

___ _i®
LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS

Kas turi skaudamas arba silpnas aki*. 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas mm*

prielankesnis. Jis 
kiekvieną “raštelį“

kokis triukš 
“Džiumis“

F

Didelis Išpardavimas
Siuomi užkviečiu gerbiamąją lie

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

Taipgi egzami
nu oj am akis 

Kas turit silpnas akis ar trumpą re
gėjimą, arba galvos skaudėjimą, ne
laukite ilgai, net 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.

AKINIŲ
kenti galvos skaudėjimą, 
nuolatos Tau ašaros krinta iš akių, 
Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga t krūvą, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių, 
tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart 

reikalingas akinių. ....
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa- j 
tyrimo šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti stilig jųsų akių ir » 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina. 1

JOHIM“ j; SMETIVWJ.A |
AKIŲ SPECIALISTAS !

TĖMYKIT MANO UŽKASA. |
1801 SOir.ni ASHLAND A'VK į

Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-rąs augštas. J 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dieną.

Tel. Canal 5335 J

DR. W. VUSZKIEWICZ

Panedėlis, Liepos 30, 1917.

Naujienų SveikatosPasarga.
Skyrių ves Daktaras A. Mont
vilas. Be straipsnių sveikatos 
ir medicinos klausimais šio sky
riaus vedėjas rūpinsis atsakinė
ti ir šiaip asmenims, kutie no
rėtą gauti šiokių ar tokių dak
tariškų patarimų. Klausimus 
reikia siųsti šiaip užadresavus: 
Naujienos, Sveikatos Skyrius, 
1840 S. Halsted St., Chicago, 
III. Red.

Atsakymai i klausimus.
Naujienų Skaitytojas iš Chi

cago, klausia:
Ar negalima prašalinti žilus

Atsakymas:

fra juos išnaikinti.

negalina, kaip tik nudažant juos.
Rockfordietis klausia:

likt nėščia?

miego, rangosi,

kais neturiu laiko, 
Atsakymai:

Gini-
<la, kurioj apsistoja užsiveisiąs 
kiaušinėlis neturi artimo ryšio 
su krūtimis, iš kurių pienas ei
na. Mindymas tik gali nusilp
ninti moterį taip, kad jos krau-

(sykiu ir gimdos), todėl sunkiau 
tuomet kiaušinėliui gaut gana 
maisto ir apsistot. Klaidinga

ginu per metus, nes ir ji save

ji vistiek gali pastot 
neseia.

2. Beikia nešti kudikį pas 
vietos daktarą, kuris ištirs prie
žastį. Mėnesio kūdikis nieko 
jums nepasako, todėl gali būti

buti smegenų bei jų plėvių liga, 
gali būti pradžia kokios nors už
krečiamos ligos. Reikia paimt

N AU JIE N Chicago, Bl.

f

daus uždegimas, kas vėl stabdo 
girdėjimą. Daktaras gali leng
vai matyti, arjšlaukinė ausies 
skylutė sveika ir ar bubninė plė
velė normalė. Jei taip, tad da
ryt nieko ausyj nereikia. Neži
nau, ką jus vadinate draskymu,

lauko, išrodo, jog turite ką nors 
išlaukinėj ausies skylėj arba vi
dus jos yra uždegtas. Reikia 
cit pas ausų specialistą, kuris ge-

ketų žinoti pirmesnes jūsų ligas, 
matyt tonsitų didumą, pačią au-

lt., kad ką nors tikro pasakius. 
Mažu jums tik rodos, kad ausis

būti kita. Ligos nėra taip greit 
atspėjamos, kad iš poros symp
tom ų jas suprasti. Tik stebuk
lingi feikeriai tokią spėjimo ga-

mo

Brady.

"Džiumis

Dr. A. Mo n tvidas,

Hamiltonas.
James Alwyn Hamilton’as ar- 
“Džiumis“ Hamiltonas, kaip

gatvės. Jis buvo dailus vyras 
pačiame gyvenimo “žydėjime”: 
28 metų senumo, augštas, dai
lus ir plieninio sudėjimo; jo 
akįs buvo plieniniai mėlynos

“Džiumis

Jo ran-

riai užlaikomos. Rodos, kad ne 
buvo jam lygaus vyro New Yor-

mis” buvo artistas — artistas 
savo amate. Jo amatas buvo 
praturtėti, bet praturtėti ne iš 
darbo ir netaupinant centus —

labai mylėjo pinigus ir todėl jis 
nerimaudavo; niekas jam buvo 
visakas, niekas jam buvo įstaty-

“neišbudavojo”. Jis eidavo drą
siai ir smarkiai, tai vėl apsisto
davo apsidairyt. Pavyzdin — 
kiek laiko atgal jis buvo prezi-

panijos Chicago j e. Jo pamati
niu kapitalu buvo drąsa ir vėjas. 
Laike šešios dešimties dienų jis 
perskyrė daugelį “paukštukų” 
su “mamona” — iš viso apie 
$50.000 grynais pinigais. Apie 
keturioliką tokių firmų radosi 
paežeryje tame mieste, bet jiems 
matyt ko tai truko. Pačto de
partamentas sugaudė juos visus 
kaip kurapkas ir viršininkai ke
turiolikos firmų atsidūrė už kro- 
lų. Tik įsidėmėk—keturiolika 
kompanijų. O “Džiumio” kom
panija ne. Bet kaip jis išsisu
ko? Štai ka jis tarė viena kar-

Aš vcrčiaus mokėsiu 1.00 do-
Iv l UOI LL LĮ j JTKC1VA |/CI v€< * IV. A

į 5180 skirsnį U.S.R.S., negu 
du centu krasaženkliui. Devy
nios dešimtis devyni iš šimto 
sutaupyti yra neverti likučių.”

Reikia priminti kad skyrius

tingas — kartais,1 ir kuomet jis 
buvo turtingas, jai ir-gi nieko 
netrukdavo.

Marijona sėdėjo kitoje pusė
je stalo ir žiurėjo1 vyro veidan. 
Matydama ką tai nepaprasto jo 
veide ji užklausė:

—Kas yra, Džiumi?
—Nors pasiusk — rūsčiai ta

rė “Džiumis.” — Aš manau, 
kad mes priėjome “liepto galą.” 
Vasara karšta — mieste nėra 
nei “gyvo“ žmogaus. Už dvie
jų savaičių reikės mokėt rendą^ 
o kišeniuje vėjas siaučia. Jei- 
g u man nepasiseks nieko iškas
ti iki tam laikui, reikės — eiti 
dirbti...

Baisus buvo “Džiumiui” žo
dis “eiti dirbti“, bet Marijonai 
buvo tik juokas.

—Nesirūpink, “Džiumi“, — 
tarė ji juokdamos. — Tau ne
reikės dirbti tol, kol New Yor
ke rasis nors vienas viešbutis.

daugiau pinigų negu galėjo pra
leisti. Burnotas darbavos išsi
juosęs Ncvadoje, o Vandergrif- 
tas New Yorke, ir tik vieną kar
tą į metus jie tesimatydavo.

(Bus daugiau).

Naujas Laikraštis

j imą k rasos prigav
Nors “Džiumis” buvo labai

pa tekdavo pavojun ir-gi. Pa
vyzdin, jis pažino kiekvieną už
raktą viešbučiuose. Keletas pri
taikytų raktų jam atidarydavo 
kiekvieną spyną. Vienas iš jo

slapy varde esanti
Jis buvo su tuo darbu taip susi
pažinęs, kad jis galėjo eiti bile 
kuriu viešbutin ir keliantis ele
vatorių taip elgtis, jog tarnas 
manė, kad kokis nors “princas“ 
apsistojo jų viešbutyje. “De
šimtą augštą, meldžiu.“ Jis iš
tardavo lokiu balsu, kad tarnas 
net persigąsdavo ir, gavęs dide
lį pinigą už patarnavimą, už
miršdavo. jo esybę. Viešbučiai 
buvo jo “dirva“, kuomet klio
kis biznis būdavo prastas. Ga
lybės pakeleivių persiskirdavo 
su savo “našta 
jei “Dži ūmini

9?

ant visuomet, 
pasitaikydavo 

“vendravoti” po Baltąjį Pasau
lį, kuomet jie apsistodavo, kad 

Žinoma,

savininkai būdavo priversti at
lydinti svečiams ir mėgindavo 

vagį, bet ne pasisekda- 
uumis” galėdavo per- 
savo veidą greičiau, ne-

usia Dziumis ncap- 
cw Yorko turtuolių. Jis 

kad ant Wall St. vra

ARITMETIKĄ
Pagelba šios knygelės
galima lengvai ir la
bai greitai išmokti 
aritmetiką—skaitlia-

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

►

manai, — atsakė nekantriai 
“Džiumis.” — Tas paskutinis 
mano “kriukis” padarė tiek

budo.
—Tokiame atsitikime, dirbk, 

kuomet jie snaudžia, —■ tarė ji 
žiovaudama ir priėjus atsisėdo 
šalia jo, o antra ranka apsika
bino jo kaklą. Jis ilgai žiurėjo 
jai į akis, prisiglaudė prie jos 
ir pabučiavo ją veidan.

—Turi daryt ką nors, ‘>Džiu- 
mi” — ji pradėjo. — Aš galiu 
užstatyti vieną kitą žiedą, bet ir 
tai pavojinga, — laikraščiuose 
liek daug buvo garsinama ir 
kiekvienas pažins juos.

“Džiumis“ tylėjo. Matomai, 
nauja mintis atėjo jos galvon

dus durnų tarė:
—Naujas viešbutis Bellmore 

ką tik atsidarė ir yra užkimštas 
svečiais. Kode! neiškirtus kokį 
nors šposą? Aš manau, kad 

i—*” —• manai,Ką

manau

“Džiu-
Ji

“Džiumi?
Jis greitai pašoko.

». —Puiki mjptis. ,Aš
aš eisiu ir apsiž valgysiu!

—Nėra ko skubintis
mi” — ji tarė juokdamos.
žinojo, kad mintis reiškė d: «J 7

ir ji tvirtai tikėjo jo gudrumui 
ir gabumui. “Džiumis“ pabu
čiavo ją ir pagriebęs skrybėlę 
leidos pro duris.

Apleiskime “Džiumį” ir pa- 
ofisan Johnsono

Naujosios 
trusto visą turtą iš-

rokun-

Jo drapanos, jo būdas, 
keturių karatų deimantas ant 
bevardžio piršto kairiosios ran-

VALPARAISO
UNIVERSITY

VALPARAISO, INDIANA
ĮSTEIGTAS 1873

kiekvie- 
pr įeina
mo kslo.

naro jaunuoliui ir jaunuolei davus progos 
inornis lėšomis įsigyti nuodugniai praktinio 
Kad tokia įstaiga buvo ir yra reikalinga, parodo jau tai, 
kad nuo pat jos įsteigimo kas metai atsiranda vis di
desnis ir didesnis skaičius lankytojų.

Universitetas pastatytas puikiausia visais mokslui 
reikiamais įtaisymais visuose skyriuose, kurių yra dvi- 
dešimt-du, būtent:

Prirengiamasis, Auffštesnysis (High School), 
Pradiniai Metodai, vaikų Darželių Metodai, Ko
mercija, Eonografiįa ir Rašymas Mašina, Pa
pildomasis Mokytojams, Auklėjimas, Menas ir 
Mokslai, Biblijos Studijos, Inžinerija, Architek
tūra, Mokytojavimas, Agrikultūra, Retorybė, 
Muzika, Dailė, Namų Mokslas, Vaistininkybė, 
Teisės, Medicina ir Dentistika.

Išlaidos labai menkos. Mokslas $20 bertainiu (dvy
lika savaičių) arba <$75 metams—keturios-dešimt aštuo- 
nios savaitės, užsimokant išviršaus. Valgis su mebliuo
tu kambariu $39 iki $51 metų bertainiui.

Del Katalogo rašykite: ,
HENRY B. BROWN, President, 

arba OLIVER P. KINSEY, Vice-President
Keturiasdešimt ketvirti metai prasidės Rugs. 18, 1917

Jeigu valdžia atsisakė bausti 
prasikaltėlius, lai Džiumis” bu
vo gatavas važiuoti Washinglo- 
nan ir nušviesti viską aiškiai 
“kaip ant delno.” Jis tame at- 
vėju j buvo taip griežtas, kaip 
valdžios muito kolektorius.

“Džiumis” mėgo linksmai gy
venti. Deimontai ir perlai bu
vo jo mylimiausiu daiktu, bet 
jis jų nedėvėjo. Tai būdavo do
vanos kitiems — tai yra jo pa
čiai. Džiumis buvo vedęs. Jo 
moteris buvo jauna, skaisti — 
tikras aniolas. Jos vardas buvo 
Marijona — poni Marijona Ha
milton.

Marijona Costello praleido' 
didesnę dalį gyvenimo ant 
Broadway’o. Kuomet ji susipa
žino su “Džiumiu” jis jai labai 
patiko. Jis ją ir-gi mylėjo ar- 
įa 
tai
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S 
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apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir iarnu, ger-

> klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 
Haičio galvoje, ect., ed., Sutai
somas išdirbėju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO- 
šono ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pašau 
lyje per pusę šimtmečio—135c 
už' bonkutę visose aptiąkose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš 

« fl*. AI>. RIUHI'KII « co.
B—80 Washlagtta ItasŲ Mae

(OTQ)I
Sutaisytas ta formules- 

recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokouinku,

nudavė, kad mylįs —- toks 
gyvenimas. Jis buvo tur-

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaua Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir 32-ra GATVfl

“Michigan^ Ūkininkas”
Jau išeis 4-tas numeris, kuris tei

kiamas visiems ir lengvas skaityti. 
Kainuoja tik $1.00 metams. Pusme
tinis išeis daug didesnis ir su. daug 
paveikslų.
Taigi užsiprenumeruoki! ir pasinau

doki! gražiu ir naudingu laikraščiu, 
kuris rašo daugiausia apie ukininky- 
stę, kas lietuviams yra malonu skai
tyt, nes visi esame ūkininkų vaikai.

Adresuoki! su marke
M. WALENCIUS,

P. O. Box 90, Hart, Mich.

TURĖKITE
Skoliname pagal jstaty 

mišką mokestį 
87%c į mėnesį 

.... 1.75 į mėnesį 
2.621/2 i mėnesį

PIRK SAU visas Plumbavojimui reik
menim tiesiai už “wholesale” kainas. 
Mes parduosime visiems,

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

Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviukai.

50
75 

100 
Po valstijos priežiūra 

31/2% i mėnesį 
Skoliname ant rakandų, 
Pianų, Sankrovos įren
gimų ir kitų užtikri 

nimų.

Aš Gelbsti! Sergančius
Jauni, Viduramžiai ir Seni žmones

Ar jus kuomet nors mėginote pasi

gydyti be pasekmių. Tas galima būti, 

kad jus gydėtės tiek daug sykių kad 

jus nustojote visą viltį kuomet nors 

pasigydyt. Mano viso amžiaus triū

sas prirengė mane prie pasekmingo 
gydymo visų chroniškų ligų, kurias aš 

apsireiškimus įvairių ligų, bet aš ži
nau priežastis ir geriausi gydytojai su
tiks su manimi kad išgydymui ligos 
gydytojas turi pajiegti surasti tikrą li
gos vietą ir priežastį jos. Jis turi ži
noti, kaip prašalinus priežastį ir to- 
kiu budu ligos nebus. Tūli daktarai 
bando gydyti apsireiškimus; aš gy-

dau pačias ligas, ir štai kodėl aš turiu pasisekimą, kuomet kiti negelbsti.
Vyrai gydomi geriausiais medikaliais gabumais, naujausiomis metodomis. Ma

no rpeciališkumas visų chroniškų ir nervų ligų kaip: Gonorrhea, dabartinė arba il
gai stovinčią, Varicocele, Stricture, Prostatitis, Piles, Syphilis, Hydrocele, Neuras
thenia, Inkstų ligos ir Kataras.

Aš Vartoju Tikrą Importuotą Prof. Erlich’o

606=914
Užtikr. Geriausias Gydymas. Taupyki! Pinigus

Yra daug sergančių žmonių, kurie reikalauja specialisto patarnavimo už kurį 
taipgi nereikėtų daug mokėti už pasitarimą. Del labo tokių ypatų aš suteiksiu

[ Patarimą ir Egzeminavimą Visai
Dykai.

PER TRIS SAVAITES TIKTAI. Bus didelė pagelba tiems visiems, kurie reikalau
ja patarnavimo žinovo specialisto.

Washerman Kraujo Bandymas, Pilnas Šlapimo Analizavimas, mikroskopinis ap
žiūrėjimas, arba vartojimas Vaccines, Serums arba Bacterjns bus suteikt už per
kamą kainą kuomet reikalinga.

DR. H. S. WHITNEY
505 S. State St., kamp. Congress st. CHICAGO, ILL.

Ofiso Valandos: 9 ryto iki 8 vakaro; nedeliomis 10 ryto iki 2 po pietų.

Daktaras WISSIG
Seno K rainus
MOT L R I)

Vyriški) Drapanų Bargeiiii 
*Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda, po, M5. 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir ovsr- 
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, nedaliomis ir va* 
karais.

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

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

BURKEBARBER SCHOOL 
612 W. Madison SU Chicago, HL

Telephone Drover tSW

Dr. A. A. Roth
HUSAS LYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

fipwillbU* MwUri*ką. Vjrrttk», VaSMi 
lx chr o n lik f lirą

Valandom: 10—11 ryto, 4 -•8 po t—*•*
karą. NodAUpinj* 10—1 po Pioeą.
335 4 S RALSl'FD SI'., arti M ST<

kraujo, 
kosėjimą, 
, a t <»ik it <' 

metų ir

D r. Ramser
AKIU SPECIALIST 1

1

Prirenka visiem* tinkunu* whinllNb 
nuoja ir pa ta rimui <Sucm1m dykai 

Milwaukee Ava., «urtl Chic* 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 Ukrr 
mi. Nadėliomii nuo # išryto flri 

T«L M**.

IR
NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

užnuodijimą 
nugaroj 

j u h išg y t 
per dam

KiKoma >

ir pūslės, 
skausmus

i negalėjo 
Praktikuoja.

Ne
viršuj Hsnkos

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfeJUSIOS IR
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų 

odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti 
čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti, 
išgydo tuksiančius ligonių. Patarimai) dykai,

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 va), vakare.
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-loa gsH

R

3263

■*■!' Ui II. m.—■

t 
a 

■fe

i 
y;

!f

L.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Durų, Lentų Hemų Ir Stelinio

CARR BROS. WRECKING CO.
3003 3039 S. Halsted SU, Chicag*. Ui.

Dr. Povilas Žilviti*
Lietuvis Gydytąja*, Chirurgas 
8203 S HaUted. SU

Tel. Drover 717*
f



RAKANDAIREIKIA DARBININKŲ

CHICAQOS ŽINIOS

NAMAI-ŽEMĖ MARYLAND VALSTIJOJ

Balt i more

Baltimore

AMATŲ MOKYKLOS
IOWA VALSTIJOJ

RANDAI
OREGON VALSTIJOJ

NEBRASKA VALSTIJOJ

PARDAVIMUI omo VALSTIJOJ

Smulkus Skelbimai PARDAVIMUI NAMELIS, 6217 S

SYLVANIA VALSTIJOJ

NAUJIENŲ AGENTŪROS

MICHIGAN VALSTIJOJ

2N8US

Skyrius

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PARDAVIMUI

ILLINOIS VALSTIJOJ

ROSELAND

mouth’e m c
CONNECTICUT VALSTIJOJ:Vaikas prigėrė Telephone Yards ROSI

atheny Avė

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ:

medini namą, kambariai ant ceme

$200 ir $20 menesyje,’ gali tokį gau Spring Valley,

Kewanee, Ill
idresu Pana, Ill

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ

žvaigždutė

RAKANDAI

NEW JERSEY VALSTIJOJ

REIKIA DARBININKŲ

NEW YORK VALSTIJOJ

avė.Avė

3628
3629
3635
3637
3635 
3655 
3671

Del “svičmenų” streiko 
busiąs ledo badas.

Užsimušė automobili 
besivydamas.

Ateiviai kviečiami išsiimti 
pirmas popieras.

Gilevicz Filip 
Jasulannis Sirod 
Jodikis Jozapas 
Kalesnik Stany 
Laskowski Stanis 
Leshenis Geo 
Rudowa J. 
Skymatowicz W. 
WjLomoski Al ok s

kas 
šiuo

išsimokins.
vakarais del jus

bučeris, 
Darbas ant 
. Kreipkitės

Atsišaukite arba telefonuokite

REIKALINGAS bučeris nuolatinis 
darbas, alga gera 
tu laiku. 
1245 S 48 Chicago, Ill. Brooklyn, N. Y.

Pajieškau Antano Kučinsko ir Ju 
les Brazdžiutės 
Panevėžio 
Vaitkunų. 
malonėkite

FREDERICK H. FROEMKE CO

Portland, Ore.: Omara News Co.

Kariuomenėn Šaukiamųjų 
egzaminavimas prasidės 
seredoje.

PARDUODU geromis sąlygomis

GERA MOKESTIS PATYRU
SIOMS ŪPERUOTOJOMS SIUVI 
MUI KORSETŲ (CORSETS)IR 
BRASSJERS, TRUMPOS VAL, 
GERA MOKESTIS. KREIPKI
TĖS | SUPT. OFFISA, KARO 
CORSET 00., 749 N. MORGAN

Minden, W. Va.: J. Endrijauskas,
Box 1M

I.: J. Alcknevicz, 
650 W. Lombard 
.: J. Filipovicz, 

437 S. Pact 
.: F. J. Lažauskas, 

637 Lombard

Little Cai 
besimaudyd 
kas Al fonas 
te gtv.

šių dovaną. Feleksai 
mista pagr 
nojo darbo 
Tcefft, Ind.

Visi nariai su 
dsineškite na 

Blankus naujai įsto 
nariams jau atėjo ir kiek 

kandidatas galės išpildyti. 
—Valdyba.

pono Pawlowskio

Smulkiems pasiskelbimams kainos 
1 colis, syki, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už kiek-* 
vieną kartą colis vietos 25 centai.

uitomobiliaus lotą, 50x185

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tčs, stenoų 
lybos teisių,___  _________
belnos istorijos, geografijos, 
kinės ekonomijos, pihetystės, 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St. Chicago, Ill.

Dr. S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Tel. Canal 3877.

Yonkers, N. Y. H L: Weiss, 
102 Riverdale Ave.

A. Struminski.

ninkrutijo ir jo pinigai dingo 
vargti ilgiau nenorėdamas Ma 
Isen skustuvu pasipjovė.

Nežino, kaip vadinas 
Chicagos may oras.

Kauno gub., 
Alsicčių volosties. 

sodos. Jis pats, ai 
ji žino, meldžiu atsišaukti

TURIU paaukaut $165 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases ui 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos/ paveikslai, firankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $225 vietrola ir rekordai — 
už $55.

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

Chicago, Ill.

PARDUODU arba išmainau ant

Cedar Rapids, Iowa.: F. T. Martin, 
1209 S. 3rd SI

Sioux City, la.l Jos. M. Budrakas, 
2510 Correctionville R4

Pasiklauskite ‘ pono Pawlowskio

REIKALINGAS geras bučeris, mo
kantis kalbėti lenkiškai ir angliškai 
Darbas pastovus. Gera mokestis.

Juozapas Krivicki 
950 W 32nd St Chicago, Ill

PARDUODU arba išmainau

greičiau; jeigu kas 
kite tuoj pranešt.

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

Chicagos geležinkelių 
manams 
sustreikavus, ledo kompanijos 
užreiŠkė, kad del to busiąs Chi
cagoj.. ledo “badas.” Vietos le
do dirbtuvėj jokiu budu nega
lėsiančios išdirbti tiek ledo, kad

nosyje. Atsišaukite

KETURIŲ KAMBARIU flatas ati
duodama randon, $10 iki $13 į mė
nesį. Neįleidžiama prigyventojų 
Rezidencija tiktai.

Mrs. E. Mc Condie
13 W. 60 st r., 2-ras pagyv

LSS. 138 kuopos susirinkimas 
vyks seredoj, rugpjūčio 1, 8 v.v. 
muliuno svetainėj 
sirinkite. Kiekvienas 
r i o knygutę 
'jautiems 
vienas

n Josephsonas, 
avė., nuėjo teis
ite tybūs popierų 

Kvočiant jį teisėjas, 
paklausė, kas yra Chi 

igos inayoru. Josephsonas at
ike, kad jis nežinąs.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo for
mų, siūti naminius daiktus arba ap- 
rėdahis. Diplomas kiekvienam, kuri 
išsimokins. Valandos dieną arba 
vakarais del jųsu parankumo. Ui 
$10 išmokiname jus siut visokias 
drabužius.

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

1850 Wells gatve.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

Vyriausiame pačte, Clark ir 
Adams gatv., yra keletas laiškų 
iš Europos, adresuotų Chicagoj 
gyvenantiems lietuviams. Del 
blogų adresų tų laiškų pačias ne
gali pristatyti į namus adresan- 
tams, lodei kam lie laiškai pri
klauso, tegul nueina į vyriausią 
pačio ofisą ir atsiima juos prie 
langelio, kur parašyta Adverti
sed Window, Ada mas St. lobėj.

Klausiant, reikia paduoti laiš
ko numeris. Laiškai yra šiems:

3602 Aleska Stef.
3604 Anbrilolis Rozi
3612 Butkus Kristinas
3623

Pajieškau Antano Simonaičio, Su
valkų gub., Vilkaviškio pav., gyveno 
su savo molina Glasgow?, Škotijoj. 
Vėliaus Des Moines, Iowa, vėliaus 
New Jersey, N. Y. Dabar nežinau 
kur jis gyvena. Jis pats lai atsišau
kia arba kas žinote praneškite jo ad
resą

REIKALINGAS tuojau 
mokantis savo darbą, 
visados ir gera mokestis 
adresu: L Bučas, 
2354 S Oakley Ave., Chicago, Ill

ATIDUODAMA randon kambarys 
del 2 ar vieno vaikino be valgio. 
1617 N Rebey B* prla Milwaukee ii 
North avė, Chicago.

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONI HAITIS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago

LSS. 138 kuopos Mišraus Choro su
sirinkimas įvyks utarninke, liepos 
31, 7.30 v.v. Tamuliuno svetainėj. 
Malonėkite visi choro nariai būtinai 
atvykti. —A. Linge, Org.

3601 Albrutis J

18.-tos gatves Skyrius: F. .L Malley, 
633 W. 18th St.

“Naujienose”, 1840 S. Halsted St. 
North Side Skyrius: P. Pučkorius,

1579 Milwaukee Ave., 2-ros lubos 
Bridgeport Skyrius: J. Jakubauskas, 

3346 S. Halsted si. 
Englewood Skyrius: B. Masiunas,

8127 S. Normai Avė. 
Brighton Park:

Mr. Smith, 3813 S. Kedzie Ave.t 
J. Minkevičia, 3848 S. Albany Ave. 
žurauškas, 4053 S. Maplewood av. 

Atlantic Cit
A. Janauskas, 4563 Wentworth av
F. Saudargas, 5649 S. Shields av.
J. Rid'ikauskas, 6033rd State Str. 

Kensingtono, Roselando ir Burnsi-

Pasi klauskite pono Pawlowskio

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

Chas. Smith 
1440 Milwaukee avė. Chicagoj 

2ras augštas užpakalyj.

Pasiklauskite pono Pawlowskio

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

3149 S. Morgan SL kertė M < 
Chicago, UI.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Valką 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytai. 

Telephone Yards 687.

šią vasarą dar tokios karštos 
dienos Chicagoj neturėjome, ko
kia buvo vakar. Termometras 
rodė iki 100 laipsnių F. Kadan
gi visą dieną putė 
veja lis, tai karštis 
stipriai jaučiamas-

Oro pranašas sako, kad da
bar tįk prasidėjusios karštos 
dipios ir kurį-nekurį laiką tu
rėsime pusėtinai pakepti.

Lietuvių V. Knygynas P. V. D. Chi
cago turės savo paprastą mėnesinį 
susirinkimą pandėlį, liepos 30, 7:30 
vai. vak. Rashinsko svet., 7*31 W. 18 
gt. Atstovai nesivėluokit, nes yra 
daug svarbių dalykų. Administrac.

PARDUODAMA 3-jų kambarių na
mas, didelis augštas (attic),, geras 
skiepas, miesto vanduo. Kaina — 
$1,600; $300 įmokei, paskui $15 ant 
mėnesio.
3112 N. Natchez Avė, arti Belmont

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

’elejibon* Humboldt 127*.

M . S A H U D M. D.
Bernui Rns»« Gydytoju Ir Cbhrargaa.

8p«-cihlist.n* Moteriikij, Vyriilnj
Vaikiokų, taipgi Chromlkxj Idn*

OFISAS: 1578 Milwauku Aro. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 iiryto; 
Kampa* North Ava., Kambary* 

1:80 iki » ir 7:80 iki • vakare.

PARDUODU duonos kepyklą su 
visais intaisymais. Taipgi kartu pa
rduodu 3 arklius, 3 vežimus ir 1 tro- 
ką. Parduodu labai pigiai, nes tu
riu skirtis į trumpą laiką, o vienas 
negaliu užlaikyti. Norinti pirkti at
sišaukite laišku į “Naujienų” ofisą 
No. 132.

Tarrington, Conn.: V. Kelmeli*, 
62 Lewin

Waterbury, Conn.: J. Pruselaitis, 
775 Bank lt

New Haven. Conn.: J. Vaitkeviviw, 
286 Wallace II

mu, jei kuns
Limo, tai dar jis negalėtų teisin
ies nežinojimu, kada jis turi 
prisistatyti: kiekvienas konskri- 
ptas turįs pats sužinoti apie sa
ve vietiniam boarde.

šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltįs tai geriausia 
priemonė tiek biznio tiek dar
bo žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

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

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija, 1840 S. Halsted 
st., asmeniškai, pačiu, arba te
lefonu: Canal 1506. 7

Agentai, užžiurintįs platinimą “N- 
ny” savo miestuose arba distriktuo- 
se. BAh juos galima gauti pirkt! 
“Naujienas” pavieniais numeriais.

Besivažinėjant ežere, aplb 
,Wilson pakrantę, valtis apsiver
tė ir. Frank Peters, 1458 Clea
ver st., ir Joseph Summers, 3755 
Diversey avė., sukrito į vandenį. 
Pastebėję tatai pakrantės sar
gai šoko gelbėti, ir abudu pavy
ko gyvus dar išgriebti.

Pajieškau savo brolio Juliono Ber
natavičiaus iš Daugų miestelio, Vil
niaus gub., Pirmiaus gyveno Ana- 
vel’s Pen. 4 metai kaip jo nemačiau. 
Atsišauk i t arba žinantis jį malonės 
atsiliepti.

Katarina Kaklevičienė 
1239 W 14th St., Chicago, Ill.

Kariuomenėn šaukiamųjų eg
zaminavimas prasidės šią savai
tę* Kai kurie “boardai”, kaip 
Divizijų No. 1 ir 30, egzamina
vimus pradės seredoj, rugpjūčio 
2, kiti visi pradės ketverge. Kon- 
skriptams jau išsiuntinėti pa
kvietimai, kuriuose pasakyta,

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan SL, Chicago 

VALANDOS: nuo 8 iki 11 li
pyto, nuo 5 iki 8 vakare.

E. Chicago, Ind.: A. Chiakniute,
5013 Tad avė.

Indiana Harbor, Ind.: Bob Bolotov
3814 Deodor St

Gary, Ind.: V. Vaičilaitis,
Box 122 Tolleston Statlei

Clinton, Ind.: Jonas Mažuolis,
P. O. Box 514

Gary, Ind.: D. Bassin,
1214 Broadwaj*

Grand Rapids, Mich.: J. Žilinskai, 
452 W. Leonard fi;

Saginaw, Mich.: S. Joškeviče, 
2707 Washington Ava.

INDIANA VALSTIJOJ:

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis egzaminuoja dykai 

Gyvenimas yra 
\ tuščias, kuomet

pranyksta regėji- 
mas.
Mes vartojam pa- 
gerintą Ophthal- 

į' momcler. Ypati- 
nga doma atkrei- 

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

kampas 47 St.

Moterų veikimo Roselande 
nebuvo girdėt per ilgus metus, 
bet paskutiniu laiku jos čia ga
na žymiai ima bruzdėti, nors iš 
jų veikimo maža paduodama 
laikraščiuos žinių.

Malonu labai, kad roselandie- 
tes stoja į darbininkų judėjimo 
eiles ir sykiu su savo draugais

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą* 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labarator i ja: 1025 W. 18tb 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Policistas John Gibbs paste
bėjo smarkiai lekiantį Chicago 
avenue automobilių. Smarkiai 
automobiliu lėkt Chicagos gatvė
mis įstatymai neleidžia, o poli
cija juk tam, kad žiurėjus, id
ant įstatymai butų pildomi. Tat 
policistas Gibbs suriko lekian
čiam, kad sustotų, bet tas dar 
smarkiau paleido savo fordą. 
Policistas Gibbs sėdo ant savo 
motorinio dviračio ir ėmė pas
kui vyties. Jis taip smarkiai 
paleido savo motorciklą, kad ne 
nepastebėjo, kaip užšoko ant ki
to automobilio, netikėtai išva
žiavusio iš skersinės gatvės. Jo 
motorciklas gabalais išlekiojo, 
automobilių sudaužė, ir jis pats 
ant vietos užsimušė.

Liuosybės Draugystė prašo 
kitų draugijų ir organizacijų 
nerengti iškilmių rugs. (Sept.) 
16 dieną, kadangi tą dieną Liuo
sybės Dr-slė turės išklimingą 
savo dvidešimts melų sukaktu
vių apkvaikščiojimą.

J. A. Smith pajieškau Felikso Sla- 
šerio, savo senojo bartenderio. Ji 
sai yra mažo ūgio, rudų plaukų, bal
to kimo, lašuoto veido. Kalba lietu 
viškai ir angliškai, taipgi lenkiškai 
slaviškai ir rusiškai. Jis pats ai 
kas jį žinote praneškite už ką duo 

noriu kad ta 
mane ant sc

J. A. Smith, 
Phone 506 M. 1—

paeina iš Kauno g., 
pav., Biržų par. Kaimo 
Turiu svarbų reikalą— 
atsišaukti:
Mezinskaitė,

49th Avė Cicero, Illinois

Cleveland, Ohio.: F. Januška, 
1411 E. 51 3h

Cleveland, O.: A. Valenton, 
2120 St. Clair Av<

Skyrius: S. Misiūnas,
149 E. 107th St. 

West Side Skyr.: A. Ambrozevičius, 
2337 S. Leavitt St. 

Town of Lake Skyrius: J. Kaulinas, 
4601 Hermitage ave., Chicago.

So. Omaha, Nebr.: W. Waskel,
3223 O St

So. Omaha, Nebr.: A. Zalpis,
5418 So. 32 SL

i. Atsišaukite grei* 
B. Rutkauskas, 
r Cicero, Ill

Pranešimai

iių, John Alten- 
m (Jordano, kil
imo formos nc- 
Kaliniai mat bu- 
žodžio” paleisti

JAUNA PORA turį parduoti tuo- 
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, Upright Piano, 
Cabinet, Photograph ir tt. Parduosiu 
atskirai.

Mrs. Robins,
2910 North Ave., 1-inas augštas prie! 
Humboldt Park, Chicago

yventojams ištcjcus, c 
užmiesčiuose dabar esą keli ši 
nitai vagonų ledo, kurs ten tir 
pstąs ir kurio, del streiko, nebe 
galima miestan atgabenti.

O dabar kaip tik palįs karš 
čiai prasidėjo. Ledas labai rei
kalingas. Užtat ledo parūpinto 
jai dabar galės pasiplėšti, par
duodami leda aptiekinėmis kai-

Worcester, Mass.: M. Paltanavičius.
15 Millbury SI

Montello, Mass.: P. Kurpius, 
175 Ames St

Montello, Mass.: A. Puodžiūnas, 
135 Ames SL

Lowell, Mass.: J. Boumil,
50 Charles SL

Lawrence, Mass.: A. Ramanauskas,
101 Oak SL

Montello, Mass.: P. Stiga,
5 Arthur SL

Cicero, Ill. J. Matulis, 1*.
1437 S. 49lh Ct., Cicero, 111 

St. Charles, Ill.: W. Grabauskas,
19 W. 2nd St 

Melrose Park, Ill.: Chas Kochones.
2005 W. Lake St 

Springfield, Ill.: K. Lagunas, 
1716 

DeKalb, III.: Mike Taruti,
1148 Market St. 

Divemoon, HL: W. A. Žilinskas,
Box 210. 

Rockdale, HL: via Joliet, D. Lukša, 
140 Moen Ave. 

Westville, Ill.: St. Mazremas,
Barber Shop, State SL 

Waukegan, Ill. J. Miloszeviče,
801 — 8th St 

So. Chicago, Ilk: Max Feldman,
8904 S. Houston Ave. 

Rockford, Ill.: St. Petrauskas ir 
Račkeviče, 1012 S. Main Si 

W. Pallan, Ill.: W. Pilypas,
720 W. 120 St 

Harvey, Ill.: Z. Putramentas,
15725 Finch Ave 

Chicagc Heights, Ill.: M. Remeika, 
1413 Portland Aye. 

III.: A. Jukubauskas,
516 Cleveland St 

K. Valančiui) as,
506 E. 7 St.

W. Petraitis, 
210 W. Wash SL 

Livingston. Ill.: K. E. Bertulis, 
E. St. Louis, IIP.: žičkus, 

459 Collinsville 
Springfield, Ill.: K. Stočkus, 

1530 Sangamon 
E. St. Louis, Ill.: K. žukauski, 

123 St. Clair

Montello, Mass.: B. P. Miškinis, 
35 Arthur SL

Bridgeville, Pa.: T. Gelchis, 
P O Box 413 

Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box 262. 
Pittsburgh, Pa.: Fort Pitt News Co.

Liberty Ave and Grant 81 
Kulpmont, Pa.: Jos. Burauskai, 
Pittsburgh, Pa., F. Krasowski, 

2809 Penn Av< 
Pittsburgh, Pa.: J. Katkus,

2204 Forbes R) 
Pittsburgh, Pa.: F. TcvJovich,

2228 Tustin 
Duquesne, Pa.: K. Lideka,

306 Hamilton av* 
Scranton, Pa.: J. Teleysh,

1726-28 Jackson Rl

Elizabeth, N. J.: D. Bočkus, 
211 First SL 

Paterson, N. J.: A. Atkind,
273 River SL

Harrison, N.J.: A. Gavėnas, 
64 Cleveland Ave.

Newark, N.J.: P. Lukšis,
314 Walnut SL 

Bayonne, N. J.: A. Schwartzburg,
13 W. 23rd SL 

Cliffside, N. J.: K. Steponaviče, 
Box 17.

PARDUODU gražius naujus na 
minius rakandus iš priežasties ėji 
mo kariuomenėn. Atsišaukite grel 
tai šiuo adresu:

Kazimieras Rožė 
2940 So. Popla

Augštesniojo teismo sekreto 
rius Kjellander ir Apskričio lei 
smo sekretorius Miller paskelbė 
kad visą šią savaitę tuodu teis 
mu busią kasdit^n atdari ligi H 
valandos naktiest o tai tam, kai 
registrantai ateiviai galėtų ture 
ti progos išsiimti pirmąsias pi 
lietybes popieras ir tuo įsigyti, 
teisės būti paimtiems į 
menę.

Teismo sekretorius 
der sako, kad Chicagoj 
rų ateivių, neturinčių 
SHijjy popierų, apie 300 tukstan 
čių, tame skaičiuje kelios de 
šimts tūkstančiu kareivinio am

184 Grand btr
Albany, N.Y.: M. Lazarko,

196 N. Boulevard 
Amsterdam, N.Y.) Mr. Males,

145 E. Main Si 
Rochester, N.Y.: M. Zukaitis,

451 Hudson Ave 
Amsterdam, N.Y.: J. Mikėnas,

235 E. Main St

Pajieškau savo tėvo Jono Laugudo, 
kuris pastaruoju laiku gyveno West 
Sidėj, Chicagoj, III. Jis 51 metų, 
amžiaus, paeina 
šių pavieto 
gundgiškių 
apie 
adresu:

Frank Laugudas, 
1816 Ruble st., Chicago

Nustebinančios Pasekmes 
Daug ligonių patyrė palengvinimą jau laike dviejų 

iki keturių valandų.
Jeigu kas jūsų kenčia nuo kaspininės kirmėlai

tės, bet klaidingai gydosi nuo kitos ligos, paprastai 
be pasekmių 
mane 
už mažą atlyginimą.

Tūkstančiai žmonių turi vidų- 
riuose kaspininę kirmėlaitę, tečiaus 

/ ft neturi apie tai mažiausio suprati- 
I mo ir klaidingai gydosi visai nuo

4 I kitos ligos — visai be mažiausio 
palengvinimo ligos.

Geriausiu prirodymu buvimo 
kaspininės kirmėlaitės žmogaus vi- 
dūriuose yra glitingas mėšlas iš 

dalies kaspininės kirmėlaitės.
žmonės, kenčiantjs nuo tos bai

sios ligos nuolatos skundžiasi di
deliu vidurių skaudėjimu, jiems rodosi, kad kas pri
eina prie gerklės ir norisi vemti, tankiai niežti nosį 
ir išeinamą lauk žarną, kenčia nuo stokos apetito, 
nemiegojimo^ o taipgi nusilpnėjimo, didelio palei
dimo arba užkietėjimo vidurių, galvos skaudėjimo, 
triukšmo ausyse, o tapgi skausmo po krutinę.

Jeigu kas turi Šiuos simptomus, 1; 
kirmėlaitę, o jeigu norima ji prašalimi 
landų, tegul tuojaus atsišaukia j mane.

Priėmimo valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak 
9 vai. ryto iki 12 dieną.

Dr. Oakwood
1645 W. 47 ST., ARTI MARSHFIELD AVE., CHICAGO

WISCONSIN VALSTIJOJ:
Kenosha Wis.: K. Paukštis,

809 Park SI 
Racine, Wis.: Tony Vegcla,

237 Lafayette av« 
Racine, Wis.: John Marcis.

1005 Gideon C!

i buvo senas, 60 metų am 
žmogus, ir darbas jau 

(ai sutaupylie

Lietuvių Moterų Progresyviš- 
ko Susivienijimo 25 kuopa lai
kytame savo susirinkime liepos 
21 nutarė surengti draugišką 
išvažiavimą į West Pullman gi
rias. Nutarta sutaisyti tinkamą 
programą ir pasikviesti gerbia
mą musų rašytoją kalbėti. Pa
galbaus nutarta surengti gražų 
koncertą metinėms L.M.P.S. 25 
kuopos sukaktuvėms paminėti.

Taipjau įvyko naujos valdy
bos rinkimas sekamam pusme
čiui. Beveik visa valdyba pasi
liko ta pati, išskiriant kasierę, 
kuriai rezignavus tapo išrinkta 
d-iiė J. Seduliene.




