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Kliūtis prie taikos yra 
talkininkai - Kancleris

Atsišau
kime tarp l£ita rūsčiai pag-

■»

Demonstracijos Varšavoje
VOKIETIJA SIŪLO TAL

KININKAMS TAIKĄ.

Vokiečių valdžia sutinkanti 
pradėt taikos derybas; 
kliūtis prie taikos yra tal
kininkai; Austrija irgi 
nori taikos.

Vokietija netrokšta užkaria
vimų, ji kad ir tuojau sutin
ka pradėt taikos derybas.

ą subatą pakviestiems pas

D r. Mi-

y

Itininkai yra talkininkai, pi
rmoje vietoje Francija, kuri, 
pririjant jos talkininkėms 

r* .**■ m, »• ■

— Rusijai ir Anglijai —, kė-

perkalbėjus Tereščenko? Ar 
ne dėlto paskui buvo šaukia-, 
mas slaptas Francijos atsto
vų buto posėdis, kur buvęs 
ministeriu pirmininkas Bri- 
andas dargi užreiškęs, jogei 
Francijai nesvarbu, ką ten 
šneka revoliucinės Rusijos 
“žemesnėsės klesos,” nes sa
vo sutartį ,ji padariusi su se
nąja Rusijos valdžia,”

Ir nežiūrint revoliucinės 
Rusijos reikalavimo, nežiū
rint kilusių protestų minė
tame atstovų buto posėdyj, 
Francijos ministeriu pirmi
ninkas Ribot griežtai atsi
sakęs pakeisti minėtąją su
tartį. Jis dargi užreiškęs, 
jogei to paties siekianti ir I- 

' talijos valdžia, Ir ji, vadi
nasi,. turi padariusi panašią 
sutartį <■ ir nori pasigrobti

Talkininkų pienus kanc-

m a i:

Vadinasi, už besitęsiančią 
skerdynę, už nesistengimą 
priartinti taikos derybų va
landą yra kaltos talkininkų 
valstybės — sako kancleris 
Michaelis.

Užbaigdamas savo kalbą 
kancleris užreiškė, jogei jis

George, kalba Londono Que
en’s svetainėje ir debatai at- . 
stovu bute aiškiausiai liudi
ja, jogei Anglija nenori tai- j paariąs reichstago didžiu- 

galo, pergalės, kas reikštų; taikos be aneksi-
Vokietijos pavergimą.

šitą liudijąs sekamas fa 
k tas. Tuoj prieš 
siaut

mos rezoliucijai,

kinti Austriją ir jos talkini-;gelius iš aronijos 
nkes yra svajonė.

Užbaigdamas savo kalbą į rumojama pabėgėliams’—o- 
Czernin net pasakė, jogei tę
simas dabartinės karės yra 
nenaudingas dalykas, pra
gaištis. žmoniškumo inte
resai todėl reikalauja, kad 
ji butų užbaigta. Ir tai — 
kuoveikiausia.

Talkininkų spauda, ypa
čiai gi Suv. Valstijų, šitą ce
il tralių valstybių balsą apie 
taiką pasitiko su dideliu ne- 
pasitikėjimĮU1. Kai-kurie 

dargi vadina tai nauja vo
kiečių vyliugyste.

didele demonstraci
ja VARŠAVOJE.

Vokiečių valdžia areštavo 
“lenkų legijono” vadą, gen.

Pilsudskį, ir kitus.

LONDONAS, liepos 31.— 
Gauta žinių, kad šiomis die
nomis Varšavoje buvo sure
ngta kelios didelės demons
tracijos, kaipo atsakymas į 
areštavimą “lenkų legijonų” 
vado, gen. Pilsudskio, ir‘ke
lių kitų, įžymių asmenų, kur 
agitavo prieš ištikimybės 
prisieką Austrų-Vokiečių 
valdžioms.

Mat kadangi po pasekmin
gosios Rusų revoliucijos “le
nkų legijonai” neberodė to
kio didelio užsidegimo ka
riauti už “paliuosuotojus,
tai Austrų-Vokiečių valdžios 
sumanė pririšti juos prie sa
vęs prisieką. Tam stipriai 
pasipriešino vyriausis legi
jonų vadas Pilsudskis ir ke
li kiti. Valdžia juos arešta
vo ir paskui privertė legijo-

n

ricieriams ijr kareiviams. Sa
ko, jeigu iki rugpjūčio 14 d. 
jie nepasirūpins sugrįžti at- 
gla į savo pulkus, jie bus 
skaitomi maištininkais, o 
kaipo su tokiais, su jais ne
bus daromą jokių ceremo
nijų. : J

Šiandie l^askvoje įvyksta 
didelis visos Rusijos seimas, 
pavardintas “šalies tarybos 
susirinkimas.” Seime daly
vaus visų Rusijos srovių bei 
organizacijų įgalioti atsto
vai. Vyriausias seimo užda
vinys — išrišti dabartinio 
kriziso klausimą ir padaryti 
reikiamą tvarką tiek šalies 
viduje, kaip ir armijoje.

Tarp kita seime bus pa- 
i kelta koalicinio ministeriu 
įkabinėto klausimas. Lau
kiama, kąd jame ir vėl su
grįš kadetų partijos atsto
vai. 1

Tos pačios žinios, beje, sa
ko,
jau galutinai nutaręs atsisa
kyti nuo karės ir laivyno mi
nisteriu pareigų pildymo. 

Tos vietos bus pavesta: 1-ma 
tūlam rusų armijos oficie- 
riui; ant^g- ^ laivyno. Jų
dviejų vardų kol kas dar ne
skelbiama.

MOTERŲ NARSUMAS.
—X"’" 1

Velyja geriau nusinuodinti, 
nei patekt vokiečių belai- 
svėn.

PRANAŠAUJA REVO
LIUCIJA VOKIETIJOJ.

•*

PASKANDINO ANGLŲ 
KARIŠKĄ LAIVĄ.

I

*
I5

Kerenskis

LENINAS VOKIETIJOJ?

žinios apie jo areštavimą 
Finlandijoje ir vėliau pa
bėgimą — tai prasimany
mas.

Tai tikrina suimtas belais
vėm vokiečių kareivis-so- 
cialistas.

žuvo 38 jūreiviai. J

LONDONAS, liepos 31.- 
Oficialiai pranešama, I 

FRANCIJOS FRONTAS, I vokiečių submarina paskan- 
liepos 23. — Kamantinėjant 
suimtuosius vokiečių belais
vius ant Chemin Dės Dames^ 
vieškelio sužinota, kad jų 
tarpe randasi vienas sociali
stas. Tuoj pradėta jį kama
ntinėti įvairiais karės klau
simais. Pirmiausia paklau
sta, kokios jis nuomonės a- 
pie aneksijas ir kontribuci- reivių ir oficierių.

prasidė- 
revoliucijai 

Francija padariusi su caro 
valdžia sutartį, kuri užtikri
na jai be Alzas-Lotaringijos 
Saaruecken provinciją ir 
didelius žemės plotus paler 
Rheine’o upę. Ta pati sutar
tis leidžianti Francijai pasi
grobti ir Syriją. šitam Fra- 
ncijos pasikėsinimui prita
rusi ir Anglijos valdžia. Pa
tvirtinimui šito Michaelis 
turįs dokumentalių prirody
mų.

Išeina todėl, kad talkinin
kai, kalbėdami apie Vokie
tijos tikslus pasigrobti Bel
giją, šiaurinę Franci ją ir 
Baltiko provincijas, patįs 
kėsinasi prie užgrobimų.

Po rusų revoliucijos, t.y. 
kuomet tapo nuversta caro 
valdžia ir užsienio reikalų 
ministeriu patapo M. Tere- 
ščenko, laikinoji Rusijos va
ldžia užprotestavusi prieš 
tokią Francijos politiką ir 
pagrūmojusi jai, būtent, kad 
revoliucinė Rusija rasianti 
negalimu daiktu kariauti 
kartu su Francija, jeigu ji 
dar kartą išgirsianti apie to
kius Francijos tikslus.

Kancleris klausia: Ar ne 
dėlto Francija pasiuntė Ru
sijon savo karės tarybos na
rį, Albertą Thomas’ą, kad

testavo prieš talkininkų 
spaudos aiškinimus, kad jis 
gudriai nudavęs-veidmai- 
niavęs, buk sutinkąs su rei
chstago rezoliucija. Tikre
nybėje gi jis norįs visai ki
ta ko.

Kancleris todėl reikalau
ja, kad ir talkininkai atme
stų užkariavimo pienus, jei
gu jie ištiesų nori užbaigt 
dabartinę skerdynę.

gijosieų’ių betgi griežtai nuo 
to atsisakė. Ar ir jie areš
tuoti, telegramos nesako.

SUNKIOS BAUSMĖS 
PABĖGĖLIAMS.

'Graudena pabėgėlius sugrį- 
. žti armijon iki 14 d. seka- 
< mo mėn. šiandie “šalies

tarybos” susirinkimas 
i Maskvoj; laukiama koali- 
i cinės ministerijos.

kelbta Vokietijos kanclerio 
kalba, apie taikos derybas 
prabilo ir Austro-Vengrijos 
užsienio reikalų ministeris, 
grafas Czernin. “Tūlame 
pasikalbėjime” grafas Czer
nin užreiškė, jogei Austri
ja bile valandą galinti pra
dėt taikos derybas, žinoma, 
bendrai su kitomis savo tal
kininkėmis, jeigu tik talki
ninkai nestatys jai pažemi
nančių išlygų.

Grafas Czernin dar aiš
kiau išdėstė Austrijos pozi
ciją sulig taikos klausimu. 
Jis griežtai užginčijo, buk 
Austro-Vengrija siekianti 
prie “sutriuškinimo” savo 
priešų ir užgrobimo jų teri
torijų. Visa ko ji norinti, 
tai garbingos abiem kariau- 
jančiom pusėm taikos. Jis, 
beje, dar prikergė, jogei tal
kininkų pastangos sutriuš-

; LONDONAS, liepos 31.— 
Londono Times kores
pondentas, Galicijos fronte, 
praneša iš ten sekamą.xVy- 
riaųsias rusų armijų koman- 
duotojas Galicijos fronte, 
generolą s Kornilov’as, 
be pasigailėjimo pradėjo ba
usti visus dabartinio nepa
sisekimo kaltininkus — sui
ručių rengėjus ir pabėgėlius. 
Tatai, sako korespondentas, 
jau davė šiokių-tokių pasek
mių: armijoje pradeda su-

PETROGRADAS, liepos 
31. — Pasklydo gandas, jo- 
gei paskilbusis “bolševikų” 
vadas pagalios atsidūręs Vo
kietijoje. Jo jau senai nieks 
nebemato sostinėje.

Apie jo pabėgimą ve kaip 
pasakojama. Po nuslopintų 
suiručių sostinėje Leninas 
buk permatęs, kad jo laukia 
areštas ir bausmė. Todėl nu
taręs pabėgti ir pabėgęs — 
Kronštadtan. Iš ten jis sla
pta išgabentas .Stockhol- 
man. O iš ten nukeliavęs 
Vokietijon.

Kitos žinios skelbia prie- 
šnigai. Sakoma, kad eLni- 
nas esąs ne Vokietijoje, bet 
Stockhblme, kur tęsiąs pra
dėtąjį Petrograde darbą.

Pranešimai apie Lenino 
areštavimą Finlandijoje ir 
paskui — pabėgimą pasiro
do yra tai kieno nors prasi
manymas. %

Taipjau nei kieno nepat
virtintas yra ir dabartinis 
Associated Press praneši
mas apie Lenino “pabėgimą” 
Vokietijon. Apskritai, toji 
agentūra labai “gabi” pana
šių žinių teikime.

PETROGRADAS, liepos 
31. .— Specialis Chicagos 
Evening Post kores
pondentas Petrograde, Wil
liam G. Shepherd, praneša 
iš ten sekamą:

Rusų moters-kareiviai to
li pralenkia savo draugus 
vyrus-kareivius. Kuomet 
daugelis vyrų sprendžiamo
jo mūšio valandoje arba 
traukiasi nuo vokiečių ar 
pasiduoda į jų rankas, tuo 
tarpu “mirties legijonų” na
rės kaujasi iki paskutino- 
sios. Atsitikimuose, kur 
patekimas vokiečių rankos- 
na jau neišvengiamas — mo
ters liusanoriai išgeria nuo
dų ir miršta. Miršta, kad 
nepatekus belaisvėm

Kiekviena mirties legijo
no narė turinti su savim do
žą nuodų, kurie jas išperką 
nuo 'belaisvės, kuomet pas
taroji lieka neišvengiama.

Tos pačios žinios, beje, sa
ko, kad “mirties legijonų” 
skaičius nuolatos auga. Pav., 
Petrograde jau susidarė na
ujas legijonas iš 1,000 mote
rų bei mergelių. Maskvoje 
tiek pat. Greitu laiku jos 
busią pasiųstos karės fron
tam “Mirties legijonunsna” 
stoja nemaža ir kaimiečių.

NEW YORK, liepos 28. —
Šiomis dienomis* čia metė Storius Charles Scott, užre- 
darbą Island Shipbuilding, 
Mariners Harbor ir Font 
Richmond laivų statymo ko
mpanijų darbininkai, 
kalauja algų padidinimo 
geresnių darbo sąlygų.

ją. Belaisvis atkirto: “Kie- 
įkviena šalis turi padengti 
savo karės išlaidas, jų tarpe 

r ir Belgija. Alzas-Lotarin- 
gija turi būti sugrąžinta 
Francijai.”

i —Tai kodėl jus kariauja
te? — išdidžiai paklausė 
francuzų oficieras.

—Kad užtikrinus revoliu
cijos laimėjimą po karės, 
mano pone” — buvo belais
vio atsakymas.

STREIKU GRŪMOJA

Jei valdžia norės imti ka- 
riuomnęėn laivų statymo 
darbininkus.

PHILADELPHIA. — In
ternational Brotherhood of 
Boiler makers, Shipbuilders 
and Helpers unijos organi-

dino Anglijos karišką laivą, 
kruzerį Airadne. Kartu su 
laivu žuvo ir trisdešimts as
tuoni jūreiviai.

Kruizeris Airadne pastar 
tytas 1889 metais, jo greitu
mo pajiega buvo 27 su puse 
mazgų į vai. Jo įgulos skai
čius siekė 677 žmonių — ju-

SWITCHMANU STREI 
KAS UŽBAIGTA.

CHICAGO, liepos 31. — 
Switchmanu streikas, kuris 
nemaža grūmojo chicagie- 
čiams, pagalios tapo užbaig
tas. Abi pusi sutiko pavesti 
dalyką savo įgaliotinių nus
prendimui. Tatai betgi įvy
ko tiktai tuomet, kai samdy
tojai sutiko išpildyti darbi
ninkų reikalavimus “su ma
žomis pataisomis.”

PAKĖLĖ ALGAS

Bijai darbininkų unijos

Rei-
ir

P-

SUV. VALSTIJOS NETE- 
i KO KARIŠKO BALIONO. 
Sudegė; įgula išliko sveika.

TERRE HAUTE, Ind., 
liepos 31. — Netoli šio mie
stelio vakar tapo sunaikin
tas didelis Suv. Valstijų ka
rinis balionas. Skrido juo 
astuoni' Suv. Valstijų ofi- 
cieriai — is St. Louis, Mo. 
Netoli Terre Haute kaž-kas 
pagedo. Balionas buvo pri
verstas nusileisti ant tūlo I 9ūkininko žemės 5 mylių at
stu nuo miesto. Ir užsidegė. 
Likusį kelio galą baliono į- 
igulą prisiėjo nugabenti uki- 
ininkui.

iškė, jogei butų didelė netei
sybė, jei valdžia nėsintųsi 
imti kariuomenėn ir laivų 
statymo darbininkus.

Scott rūsčiai grūmoja fe- 
deralei valdžiai. Jis tvirti
na, kad prie pirmo bandymo 
imti kariuomenėn tos uni
jos narius busią paskelbta 
streikas.

NENORI SKALDYT
UNIJOS.

Danbury skrybėlių - dirbėjai 
atsisako organizuoties j 
atskirą uniją.

DANBURY, Conn. — Be
ndrame skrybėlių dirbėjų ir 
užbaigė jų susirinkime sam
dytojai išreiškė pageidavi
mą, kad užbaigėjai sutvertų 
atskirą skyrių, kuris galėtų 
tvarkyties savystoviai. Bet 
užbaigėjai atsisakė tai pa
daryti. Sutvėrimas naujos 
organizacijos butų ‘žingsnis 
atgal, tiesiau sakant skaldy
mas jau gyvuojančios skry
bėlių dirbėjų unijos. Danbu
ry skrybėlių dirbėjai supra
nta, kad tik “vienybėje galy- 
U;; U TZ a »
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CHICAGO. — .Rock Is- ! 
land geležinkelio \ kompani- | 
ja liuosanoriai padidino sa- jį 
vo darbininkams algas 
10 nuoš. Tatai paliečia vi
sus tuos, kurie gauna ma
žiau kaip $2 j dieną — viso 
3,500 darbininkų.

Reikia pastebėti,-kad or
ganizuotų * darbininkų čia 
kaip ir nėra. Matoma, kom
panija bijosi streiko, kuris 
galėjo neužilgo įvykti, kas 
savo keliu butų privedęs* 
juos prie susiorganizavima 
unijon. K o r e s p.

j

i

NEW Y.ORK. — Moteriš
kų apsiaustų siuvėjai reika
lauja pakėlimo algų 20 nuoš. 
Bendra darbininkų ir sam- į 
dytojų atstovų konferencija į 
įvyks dar šią savaitę.

ciplina. Nors vokiečiai vis 
dar veržiasi, bet rusų trau
kimąsi pasidarė tvarkus, su
lig komanda. Manoma, kad 
greitu laiku vokiečiai bus 
'galutinai sulaikyti.

Telegramos iš Petrogra
do sako, kad gen. Kornilovas 
išleido ilgą,: atsišaukimą į 
kariuomenę fronte ir pabe-?Giedra; truputį vėsiau.

Chicagoj ir apielinkėse.

HURLY, Wis., liepos 31.- 
Vakar vakare iš čia tapo pa
siųsta būrys valstybinės mi
licijos į Bessemer rudos ka
syklas. Mat vakar ten me
tė darbą apie 200 darbinin
kų — rudos kasėjų. Reika
lauja didesnio užmokesčio 
už savo darbą, kadangi da
bar gaunamomis algomis ne
begali išmaitint save ir šei
mynas.

Tuo tarpu patriotingi ka
syklų baronai pasijuto 'esą 
“nuskriausti” ir kreipėsi į 
valdžią, kad pastaroji ateitų Į šalių. Šito pas popiežių 
jiems pagelbon, numalšintų 
“maištininkus.” . ■

MEDŽIŲ KERTeJŲ i 
STREIKAS WASHIN- I

GTONE. I
H00FNI0N, Wash.—Ne- I 

senai čia metė darbą medžių, i 
kirtėjai. Reikalauja 8 vaL | 
darbo dienos if unijos prL | 
pažinimo. Sutrumpinti da- | 
rbo valandas kompanija j 
mielu noru sutinka. Tik jai ■! 
baisi darbjninkų unija, todėl ; 
vis dar spiriasi

Streikas tęsiasi pasekmi- ; 
ngai nežiūrint, kad vienai J 
kitas <iš darbininkų... 
pataikant samdytojams.

WASHINGTON, liepos 31 
— Atėjusios iš Berne’o, Švei
carijos, žinios sako, kad po
piežius Benediktas ir vėl ža
dąs suteikti savo pagelbos 
sutaikymui kariaujančiųjų

prašęs Austrijos imperato
rius Karolis.

CLEVELAND, O. — Lie-į 
>pos 27 d. vietos rubsiuviai - 
^padavė reikalavimus darb
daviams. Reikalaujama al
gų padidinimo. Rubsi’u 
nutarė paskelbti gene 
streiką, jeigu nebus išpildy* 
ti jų reikalavimai.

Korės
X.
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Atsakymai j klausimus.

Telephone Canal 1506

J KARIUOMENĘ.

Baisus radikalas.

Pastabėlės.

Skaitytoju Balsai

tiekas ir perka vaisius gydvtis,

1S

TABAKAS IR JO 
VARTOJIMAS.

Subatoje Vokietijos kanc
leris, Dr. Michaelis, pasišau
kė spaudos atstovus ir išdė
stė savo poziciją taikos kla
usimu.

Dabar Dėdė Šernas kasosi gal
vą ir nežino, ką diaryti, ką pir
miau imti — mulus ar asilus. 
Asilai, sako, neblogai išmokinti, 
net paskutinėmis kojomis vaikš
čioję. Labai gal but, kad Dėdė 
Seinus ims pirmiau asilus, bet 
butų gera, kad ir jų‘savininką 
paimtų už atbulo kalnicriaus.

“Ar galima išgydyti seną ligą 
be ligonbučio? Pas mane gyve
na vienas ligonis jau 2 metai. 
Ligą jis gavo lytiškuose susinė
simuose. Nežinodamas kitos 
kalbos ir neturėdamas drąsos eit 
pas daktarą, jis ėmė vaistus pas 
vieną aptiekorių ir liko amžinu 
ligoniu. Dabar spuogai pasiro-

KLAUSKIMeS PATĮS 
SAVĘS. '

’A ★ ★

Dabar socialistai Rusijoj turi 
gerą vardą. Nebus dyvų, kad 
ir Šliupas, ten nuvykęs, panorės 
virsti socialistu- Bet tada lu- 
kaut, Jonai: sugrįžus Amerikon 
tautininkai tuojau imtų čiupinė
ti tau apie žiląją.

— A. G a r b u k a s.

S. R. iš Chicago rašo:
Keturi metai atgal aš išsigy- 

džiau nuo taip vadinamų pubio 
(utėlių, bet iki pat šiol jaučiu ko- 
| kį tai judėjimą ir bėgiojimą vi
duj- Esu neramus ir sveikata 
eina menkyn. Gydytojai nepa- 
gelbsti. Patarkite, ar galima iš- 
sigydyt ir kokiu budu.

Atsakymas:

Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija 

neatsako.

” re
ni on- 

vadina, tai tikrai už 
nuoširdų prisipažinimą

Markizas rezignavo!
Kaip? Kodėl?
O, nieką. Pasitaikė tikresnis 

džiabas amerikietiškoj firmoj, 
turinčioj interesų Rusijoj, ir po
nas Kasputis drožia —

Naci) Russland!
Dabar tautininkų ambasado

rium kad tik ne tektų būti arba 
Balučiui, arba Balevičiui.

nors ligos nežino. Da reikia ste
bėtis, kaip tūli bučeriy ne prade
da prašyt, kad išgydytų juos.

Patarkite savo draugui eiti 
pas vietos daktarą ir, jei liks at
rastas syphilis, gydytis nors po- 
rų-trejetų metų, kol išgis.

Dr. A. Mentvidas.
.   .... WU....I... ■■■.<>»■* llli        - I. .■■■..■■■■—i I    

« Nesenai vienas Texaso farme
ry s pasiūlė valdžiai šimtą mu
lų visai nebrangiomis kaino
mis. Sako, kada lik valdžiai 
prireiksią, ji galėsianti gauti.

Bet štai tuojau atsirado kon
kurentas. Viens bostoniškis 
kunigas, norėdamas užbėgti far- 
m oriu i už akių, pasiūlė Dėdei 
Šernui visą kaimenę asilų, ir tai .

f- Lietuvių socialistų didžiu- 
\jna Europoje ir Amerikoje

smulkmeniškiau. Spuogai gali 
atsirast ir taip del kitų priežas
čių. Reikėtų juos aprašyt. Sy
philis prasideda spuogo atsira
dimu, kuris paskui išnyksta. 
Vaikai ir suaugę gali užsikrėsti 
lik tada, jei jie geria ir valgo iš 
tif pačių indų, jei jie bučiuoja
si su ligoniu, ir lytiškuose susi- 
nešimouse galima užsikrėsti.

ištikimi šiai šaliai ir turėtų pir
mas pilietybės popieras. O jei
gu kas nenorįs but šios šalies 
žmogum, tai busiąs išguitas at
gal j tą šalį, iš kur atkeliavęs.

Pagyvensime — pamatysime, 
ką jie mėgins daryti ar padarys 
su ateiviais. — S. A. Dementis.

kurio-

Pabraižos
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Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa- 
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takams išanksto užsimokčjus: Me
tams $6.00; pusei metų $3.50.
Kitur, ne Chicago j, metams $5.00; pu
sei metų $3.00; trims mėnesiams 
$1,75. Kanadoje metams $7.00. Vi- 

kitur užsieniuose $8.00 metams.

Vokietija 
siūlo taiką.

Pasak kanclerio, Vokieti
jos valdžia sutinkanti tuo- 
jaus pradėt taikos derybas. 
Kliūtim prie taikos esą tal
kininkai, kadangi jie esą pa
siryžę pavergt Vokietiją.

Ypatingai plačiai Dr. Mi
chaelis kalbėjo apie užkaria
vimo pienus, kuriuos pada
riusi, sutikime su talkinin
kais, Francija. Ji norinti 
gaut sklypą Vokietijos teri
torijos ir Syriją. Tokią su
tartį ji padariusi dar prieš 
revoliuciją su Rusijos val
džia; ir dabar ji atsisakanti 
perkeist savo karės tikslus.

Prie užbaigimo savo kal
bos kancleris užjreiškė, kad 
jisai pritariąs 
džiumos rezoliučlj 
je reikalaujama tai

pritaria tai srovei socialistų 
judėjime, kuri Rusijoje turi 
vardą “bolševikų” (“bolševi
kais^ arba “didžiumiečiais” 
jie vadinasi todėl, kad pus
antros dešimties metų atgal 
jie turėjo savo pusėje di
džiumą delegatų Rusijos s.- 
d. partijos suvažiavime; bet 
šiandie Rusijoje ta srovė y- 
ra netekus įtekmės).

Rusijoje jie kontroliuoja 
lietuvių social-demokratų 
organą “Tiesą”, o Ameriko
je jie paskutiniais metais pa
ėmė į savo rankas L.S.S. lei
džiamus laikraščius “Kovą” 
ir “Naująją Gadynę”.

Kokios taktikos lietuviški 
“bolševikai” lakosi santy
kiuose su kitaip manančiais 
socialistais, gerai parodo se
kami du faktai.

i Laikraštis “Tiesa” yra 
siunčiamas mainais Ameri
kon tik vienai “Kovai”. “Na
ujienos” bent to laikraščio 
negauna. Nesenai “Kova” 
dagi pasigyrė, juodoms rai
dėms išspausdindama savo 
pranešimą, kad ji esanti vie
nintelė redakcija Amerikoje, 
kuri gaunanti “Tiesą”.

Mums siunčia mainais sa
vo laikraštį “Naująją Lietu
vą” socialistai liaudininkai, 
nors mes esame ne jų parti
jos žmonės. Su mumis mai
nosi savo laikraščiu “Santa
ra” Demokratinė Tautos 
Laisvės Santara (Leono par
tija), nors ši partija yra vi
sai priešinga mums. Bet so- 
cial-demokratai “bolševikai” 
nemato reikalo mums savo 
laikraštį parodyt. Vienok, 
kada jiems reikalinga pagel- 
ba, tai jie net kablegramus 
muša į Ameriką, kad tik tie 
Amerikos socialistai skubin
tus! jiems rinkti ir siųsti au-

reikalingas. Kam socializ
mo vardas yra brangus, tas 
privalo pardoyt, jogei už to- naujosios tvarkos priešų. Jų 
kius darbus, kaip aprašyta 
augščiaus, atsakomybė puo
la ne ant visų socialistų, o 
tiktai ant tam tikros, iškry- 
.pusios iš vėžių, frakcijos.

Socialistai kovoja už lais
vę ir žmoniškesnius santy
kius visuomenėje. Todėl, ka
da jų tarpe atsiranda žmo
nių, kurie rodo fanatikų ar
ba biurokratiškų cenzorių 
palinkimus, tai priseina pa
sakyti : “Tatai yra ne socia
lizmas!”

“Bolševizmas” yra ne soci
alizmas, o tiktai socializmo 
karikatūra.

Bet štai kas reikia , turėt 
omenėje. Rusijoje yra daug

Kontr-revoliucijos 
pavojus Rusijoje.

itai užprotestavo 
kininkų spaudos aiškinimus, 
kad^jisai tik nudavęs, buk 
sutinkąs su reichstago rezo
liucija, o ištiesų jisai norįs 
užkariavimų.

Reikia pastebėt, kad šito
kio aiškaus atsisakymo nuo 
užkariavimų, kokį išreiškė 
šitame pasikalbėjime su spa
udos atstovais p. Michaelis, 
iš Vokietijos valdžios iki 
šiol dar nebuvo girdėt. Savo 
kalboje, laikytoje reichsta
ge, kancleris buvo pasiten
kinęs tiktai keliais miglotais 
sakiniais, kuriuos kiekvie
nas galėjo suprast, kaip no- 

I Tėjo.
Pastebėtina, kad tuo pa

čiu laiku, kaip D. Michaelis 
paskelbė apie Vokietijos no
rą taikyties, tokį-pat prane
šimą spaudai davė ir Aus
trijos užsienio reikah) mini- 
steris (kuris Austrijoje lošia 

į vyriausiojo ministerio rolę), 
grafas Czernin. Jisai pasa- 

; kė, kad ir Austrija esanti 
pasirengus daryt taiką, jei- 

? gu tiktai talkininkai nesta- 
į tys pažeminančių sąlygų, 
į Taigi centrales valstybės 
j jau stoja už taiką. Tęsti 
; karę joms nėra išrokavimo. 
; Bet talkininkai dar vis sva

joja apie pergales ir užpuo- 
s Ėmus svetimų žemių ir rin- 
L kursavo ta vorams. Todėl ta 
I karė ir nepasiliauja. ■ 
f Darbininkai talkininkų 
> šalyse turėtų energingiau 

pasidarbuot, kad išmušus 
imperialistines svajones 
savo valdonų galvų.

Antras faktas. Amerikos 
lietuvių “bolševikų” organas 
“Kova” nepritarė Lietuvių 
Darbininkų Tarybai, todėl ji 
atrado, kad geriausia bus 
neįleidus į savo špaltas nė 
vieno prielankaus paaiškini
mo apie tą įstaigą. Keletas 
savaičių atgal A. L. D. T. 
laikinasis komitetas pasiun
tė “Kovai” Tarybos progra- 
mo projektą; ji neišspausdi
no jo. Savaitė laiko atgal 
laikinojo komiteto sekreto
rius, A. Lalis pasiuntė “Ko
vai” straipsnį apie Tarybą; 
ji ir tą atsisakė išspausdint. 
Savo atsakymuose “Kovos” 
red. praneša, kad Tarybos 
“populiarįzavimui” ji “ne
mananti duoti vietos”.

Kaip jums patinka šitoks 
elgimąsi? “Kova” jau apie 
pusantro mėnesio laiko kie
kviename savo numeryje de
da po keletą straipsnių, ku
riuose nesąmoningiausiu bu
du užsipuldinėjama ant A. 
L. D. T. ir jos sumanytojų, 
ir kartu ji atsisako supažin
dinti savo skaitytojus su tos 
įstaigos programų ir jos 
steigėjų nuomonėmis. Ar 
toks darbas reiškia apšvie- 
tos skleidimą? Ji deda į savo 
špaltas ilgiausius rašinius 
Ilgavyžių, Rygos Milionų, 
Stalioraičių, Skibirdžių ir 
panašių pusiau-gramotnų 
žmonių, bet ji atsisako duoti 
vietos rimtam straipsniui, 
po kuriuo yra A. Lalio para

Lietuviškas 
“bolševizmas ’ \

Ministerių pirmininkas A. 
.F, Kerenskis dviejose kalbo
se išreiškė persergėjimą, 
kad Rusijai grasinąs kontr- 
revoliucijos pavojus. Ir rei
kia pripažint, kad tas per
sergėjimas yra ne be pama
to.

Kontr-revoliucijos pavo
jui prirengė dirvą du daly
kai: Rusijos armijos nepa
sisekimai Galicijos fronte ir 
kruvinos riaušės Petrogra
de.

Rusijos kariuomenės da
lyje, kuri stovėjo Galicijoje, 
disciplina taip suiro, kad ji 
nepajiegė atsilaikyt prieš 
daug menkesnes vokiečių 
spėkas. Į priešų rankas pa
teko begalės amunicijos ir 
maisto, visa eilė miestų ir 
kaimų ir tūkstančiai belais
vių. Rusų frontas tapo su
laužytas ant didelio ploto, 
ir, ačiū tam, kitų armijos 
dalių padėjimas pasidarė la
bai keblus.

Tas nepasisekimas įvyko 
tuoj po to, kaip Rusijos ka
riuomenė buvo pradėjus eit 
į ofensivą. Juo skaudesnj 
smūgį todėl jisai reiškia 
valdžiai, kuri liepė pradėt tą 
ofensivą.

Prieš valdžią buvo atkreip
tos ir Petrogrado ginkluotos 
“maksimalistų” demonstra-- 
cijos, pasibaigusios kruvi
nais susirėmimais tarpe val
džios ir jos priešų spėkų. 
Valdžia kolkas paliko perga
lėtoja, ir, "kad apsisaugojus 
nuo tokių-pat riaušių ‘atei
tyje, įsteigė “kraujo ir gele
žies” tvarką. Bet moralis 
jos autoritetas negalėjo ne
būt sumažintas.

Tuo budu ir .susidarė ap
linkybės, prielankios kontr
revoliucinių elementų veiki
mui.

Jeigu žmonės įgis tą nuo
monę, kad dabartinė valdžia 
nepajiegia apgint šalį nuo iš
laukinio priešo ir padaryt 
tvarką šalies viduje, tai jų 
simpatijos ims grįžti prie se
nojo režime atstovų.

Ant nelaimės, kaltininkai 
nepasisekimų Galicijoje ir 
riaušių Petrograde veikė po 
“revoliucionierių” firma. Te
legramos sako, kad “bolševi
kai”, Lenino šalininkai, su
ardę kariuomenės discipliną 
ir sukėlę maištus Rusijos uo
stinėje. ~ Jos tvirtina, kad 
“bolševikai” taip elgęsi, kai
zerio agentų papirkti. Mes 
tam negalime pritarti. Jau 
ne kartą esame rašę šioje 
vietoje, kad pasakų apie Le
nino ir jo pasekėjų parsida
vimą rimtai imti negalima. 
Mes nemanome taip-pat, kad 
visi riaušininkai arba ka
riuomenės demoralizuotojai

“bolševi-

veikimas niekuomet nepasi
liovė nuo to laiko, kaip kilo 
revoliucija. Nuolatos atei
davo žinių apie juodašimčių 
agitaciją sodžiuose, apie po
pų ir kunigų kurstymus 
prieš laikinąją valdžią, apie 
areštus buvusiųjų caro val
dininkų ir generolų, kurie 
priešinosi įvedimui naujos 
tvarkos.

Šitie kontr-revoliuciniai 
gaivalai tečiaus atvirai veik
ti iki šiol galėdavo tiktai to
li nuo revoliucijos centrų. 
Atvirais šalininkais carizmo 
jie nebūtų galėję pasirodyt 
nė Petrograde, nė kariuome
nėje.

■ Koliai armija ir visuome
nės opinija remia revoliuci
ją, toliai kovot prieš revo
liucinę valdžią atvirai gali
ma tiktai prisidengus revo
liucionierių vardu. Tą var
dą, musų nuomone, ir galė
jo kontr-revoliuciniems gai
valams suteikti — patįs to 
negeisdami — “bolševikai” 
arba bent kraštutinysis jų
jų sparnas.

• Kad “bolševikai” dalyva
vo riaušėse ir prisidėjo prie 
suirutės Galicijoje, tame a- 
bejonės nėra. Apie tai liu-. 
dija tie faktai, kad ištisa ei
lė įžymiausių jų vadų trau
kiama tieson arba net yra 
suareštuota — Leninas, Zi- 
novjevas, Trockis, Steklo- 
vas, Kollontai, Kamenev ir 
k. Bet vargiai gali but a- 
bejonės ir tame, kad žymi 
dalis Petrogrado riaušinin
kų buvo ne revoliucionieriai, 
o juodašimčiai, caro agentų 
pinigais papirkti, arba ir 
kaizerio agentų įrankiai. 
Tik tuo galima išaiškint 
chaotišką ir provokatoriš
ką tų riaušių pobūdį. “Bol
ševikai”, kokie kraštutiniai 
jie nebūtų, į revoliucinę ar
miją nešaudytų iš langų ir 
užkaborių ir neužpuldinėtų 
ant Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Komiteto narių. 
Daugiausia, ką galėtų leisti 
sau revoliucionieriai, nepa
tenkintieji dabartine val
džia, tai atsisakyt pildyt jos 
prisakymus arba padaryt 
viešą demonstraciją prieš 
ją-

Priešvaldišką “bolševikų” 
demonstraciją pavertė kru
vinomis riaušėmis tie kontr
revoliuciniai gaivalai, kurie 
prisišliejo prie jų, pasinau
dodami proga viešai stot 
prieš naująją valdžią.

“Bolševikų” kaltė yra tik
tai tame, kad jie vartoja to
kią taktiką, kuri palengvina 
veikimą kontr-revoliuci
niems gaivalams. Perdaug 
užsimanydami, jie stato į pa
vojų ir tą, ką revoliucija lai
mėjo.

' '!■ ....lt ■"

Tokia yra jy taktika. Vie
nok randasi dar žmonių, ku
riems nepatinka, kad kas- 
nors tuos musų “bolševikus” 
pavadina frakcija. Ar-gi 
jie nesielgia kaipo siauriau* 
si f rakcionieriai ? Pripažini
mas jų už frakciją ne tiktai4 susidėjo iš vienų 
sutinka šit tiesa, bet ir yra kų”

tų tos žolės šiokiu ar kitokiu 
budu.
v.,Kad jau.iik paprastas, tamsus 
žmogus vartoja tabaką — ruko, 
kramto ar į nosis traukia, tai 
dar galėtum sakyti, kad jis lai 
daro savo nesupratimu. Bet ki
tas ir pamokytas, o žiūrėk pyp
kę įsikandęs čiulpia, gromuluo- 
ja, arba cigarą ar ei garėtų tarp 
pirštų suspaudęs laiko.

Mes žinome, kad širdis ir 
plaučiai yra svarbiausi žmogaus 
organai. Jie turi būtį kuosvei- 
kiausi, jie reikalauja tyro, ne
suteršto oro, kad butų sveiki. 
O tabakas yra kaip tik nuodai. 
Toki nuodai, kur ne urnai pra-

suėda nervus, užmuša jų veiklu
mą, užteršia plaučius ir ardo vi
są žmogaus organizmą. Skau
džiai atsiliepia taipgi į žmogaus 
smegenis, į jo protą.

Tat jeigu kovojame su girty
be, turime taipjau kovoti ir su 
tabaku. Ir pradėkime tatai pa
tįs nuo savęs. Kad jau revoliu
cijos, lai darykime revoliucijas 
ir savo bloguose papročiuose.

, — Vargų Bernelis.

Neužilgio prasidės priversti
nas ėmimas kariuomenėn visų, 
kurie tik piliečiai arba turi dar 
tik pirmąsias pilietybės popie- 
ras išsiėmę. Ne geresnis betgi 
likimas laukia ir tų, kurie nei 
pirmų popierų neturi išsiėmę. 
Dabar vedama smarki agitacija, 
kad kariuomenėn butų imami 
visi talkininkų šalių pavaldiniai, 
kurie buvo priversti birželio 5 
dieną registruoties, vis tiek, ar 
jie turi pirmas pilietybės popie- 
ras, ar ne.

Visur varoma smarki agitaci
ja, kad privertus kiekvieną atei
vį išsiimti pirmasas pilietybės 
popieras. Daugelis jau buvę pa
šaukta “ant egzamino”, kur vi- 
sų-pirmiausia klausiama, iš kur 
ir kada atvažiavęs, kuo vardu 
laivas, kuriuo važiavai ir tt. — 
lygiai taip egzaminuoja, kaip 
kad išsiimant pirmąsias popie
ras. Visa tatai surašo ir liepia 
apačioj pasirašyti-

Kas nežino laivo vardo, ku
riuo atvažiavęs, tai liepia kitą 
sykį ateiti. Bet apie prievartą 
nieko nesako, ar busi paimtas 
kariuomenėn, ar ne.

Kai kurie vietos paliuosavimo 
komisionieriai saką, kad jie no-

Nuo dienos, kaip įvyko liosų 
traukimas, kad pradėjus imti 
rekrutus kariuomenėn, upas 
žmonių neapsakomai nupuolė. 
Visi vaikščioja nubudę. Nėr 
lokio žmogaus, tur-but, kurs 
nebūtų susirūpinęs, ypač tarp 
tų, kurių laukia kariuomenės 
tarnyba.

Kiekvieno susipratusio darbi
ninko širdyj kraujas virte verda.' 
Jis piktas. Jam niekas nebe
miela. Jis jaučiasi kaip mirtin 
pasmerktas nęlaisvis. Negalima 
laisvai kalbėti. Negalima lais
vai išreikšti minčių vienas ki
tan). ' Po šimto keturių dešim
čių metų, iškovotos laisvės da
bar iš liaudies atimama. O kas 
yra žmogui brangesnio pasau
lyj, jei ne laisvė?

Gal daugeliui “patriotų” ne
patiks šie mano žodžiai. Tie 
° patriotai”, tie klerikalai juk 
visokiems reakcijos darbams 
pritaria. Jiems miela darbo 
žmonių kraujas. Bet, mes, dar
bininkai, turim kelt savo balsą, 
turime palįs savęs klausti, už 
ką mes savo kraują liesime, už

Sveikatos Skyrius

tai viskas gerai. Mažu tik jus 
turite psyohišką afektą po ano 
atsitikimo ir jums rodos, kad 
yra bėgiojimas. Turite persi
tikrinti, ar tikrai neliko tų va
balų, nes gali jų būti ir gal ne
matote. Jei nėra išviršaus, po 
odos jos negyvena ir nustokite 
tikėję į tą klaidą. Tas jūsų kei
stas jausmas gali paeiti nuo ko
kios kitos priežasties, kuri kar
tais gali būti lengvai, kartais 
sunkiai surasta. Jūsų neramu
mo ir sveikatos menkėjimo prie
žastis yra visai kita, kurią rei
kėtų rasti ir ką gali padaryti at
sakantis gydytojas.

kelių. Viduriai yra užkietėję. 
Ar gali šita liga užsikrėsti vai

kai? Kaip jis turi gydytis ir 
kokiais vaistais?

Atsakymas:
Skaitytojams paduodu virštil- 

pusį rašinį, kad matytų, jog esa
ma žmonių, kurie per neatboji- 
pą netenka sveikatos. Klausė
jas nori žinot, ar senos ligos iš
gydomos be ligonbučio. Dauge
lis ligų — senų ir staigių — bu
tų geriau gydyt ligonbutyj, jei 
žmones turėtų iš ko ir jei visi 
ligonbučiaį suteiktų žmonišką 
patarnavimą, ko luinose jų visai 
nėra. Didžiuma senų ligų ga
li būti gydoma namie taip-pat 
gerai arba dei geriau, negu li
gonbutyj- Žinoma, reikia at
kreipti atidą ir į namų rųšį.

Ligonis, apie kurį klausėjas 
kalba, išrodo turinčiu sypbilį, 
tik gaila, kad jis nepaduoda

nes jis nėra daktaras ir neturi 
supratimo, kaip ir kada vaistus 
vartot, kada, juos mainyt, kiek 
jų vartot; jis nežino, kokie vai- 
štai negali būti vartojami tū
luose atsitikimuose. Pirma, rei
kėtų tikrai ištirti, ar esama sy- 
philio, o tik tada pradėti gydy
mą, kuris susideda netoli vien 
tik iš vaisių, kuriuos reikia var
tot atmainom, su pertraukom ir 
reikia žinojimo, kaip juos į kū
ną įleisi. Ant nelaimės, dange-

kos viską gatavos parduoti ir ap- 
tickorius, kuris apie sveikatos 
dalykus labai mažai žino, nes 
jis tų dalykų nesimokino ir tai 
nėra jo biznis mokintis, duoda 
ne irk vaistus, o ir patarimus, 
kurie nieko bendra neturi su li
gos gydymu. Aptiekoriaus biz
nis yra vaistus sutaisyti, kada 
daktaras receptu paliepia ir nuo 
jo nereikia daugiau reikalauti.

Dažnai tenka skaityti mjzšų 
laikraščiuose straipsnių f apie 
svaiginamuosius gerymdš, apie 
jų kenksmingumą /žmogaus 
sveikatai. z

Tik kažin kodėl laž) maža ra
šoma apie kitų blo^ žmonių 
įprotį, apie vartojimų tabako. 
Labai maža rasime šiandie žmo- 
niUj tiek senų, tiek jaunų, tiek 
nemokšų, tiek pamokintų ir piL kų kitus savo draugus darbiniu- p 
nai apsišvietusių, kurie nevarto* kus žudysime? — P. Matonis. A dalis eina patįs pirkti vaistus,

> Vėl vakansija ambasadoj.
Tai tautininkai ir vėl liko be 

ambasadoriaus!
Viskas buvo jau surengta, 

viskas suruošta, mandatai sutai
syti — reikėjo lik markizui Kas
pučiui specialiu, vyčio gerbu pa
žymėtu, traukiniu švilpti Wash-

Nuoširdus prisipažinimas.
“ ‘Tarka’ sakosi ‘Garsą’ pasek

dama įžanginius straipsnius ra
šyti pradėjo. Reiškia, ‘monkey 
bizniu’ užsiėmė.” — “Garsas?*

Kad Garso “įžanginiai” straip
sniai “mokey biznis”, tai pripa
žįsta kiekvienas, kas juos skai
to, bet kad patsai “Garso 
daktorius savo rašinius 
key bizniu” 
savo
vertas jis pagirti.

Vidikas, šiaip ar taip, yra ga
bus mokinys. Apie per metus 
laiko pasimokinęs iš savo padė
jėjo — antrojo redaktoriaus — 
jis išmoko ne tik rašyti “karas” 
ir “iega”, bet ir iš atminties de
klamuoti:

—Oportun izmas, oportunis
tas, oportunistiškas.
-- Socialpatriotizmas, social- 

patriotas, socialpatriotiškas.
Tiesa, daugiau jis, regis, nie

ko neišmoko, be t ir-to pilnai 
pakanka, kad dėjusis radikaliau
siu socialistu.

VTautininkai labai nekenčia 
žydų. :

Kodėl?
Labai paprastas dalykas. 

Musų tautininkai yra visi biznie
riai, ir žydai geri biznieriai, o 
biznierius biznieriaus, ypač su- 
gabesnio biznieriaus labai nepa
kenčia. Pagalinus žydas pigiau 
parduoda, ląj nedaverka spoilt- *** **na biznį.

Bet ant nelaimes didelė žmonių] SKAITYK IR PLATINK
‘NAUJIENAS/’
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Del Patarnavimo Depozito- 
riams Bankas Atdaras

Panedėlio Vakare.
Šio Banko viršininkai realizuoja, kad 

daug yra depozitorių, kuriems sunku atlikti 
savo bankos reikalus laike paprastųjų ban- 
kos valandų. - •

Del parankamo tokių depozitorių šio 
Banko taupomasis skyrius bus laikomas at
daras Panedėlio vakarais iki 8 vai..

Musų depozitoriai apsaugoti musų ka
pitalu ir Perviršiu, viršijančiu $5,100,000.00.

State Bank of Chicago
Kalbame lietuviškai.

Kviečiame atsilankyti lietuvius.
La Salle ir Washington gatvės, 

Prieš City Hali.

i

Jus Galima Išgydytie
Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Mane 

Aš Turiu Stebėtinus.Prietaisus Gydymui Kožnos Ligos
X RAY EXAMINACIJOS

Aš jums pasakysiu ar jus galite 
but tikrai išgydytu,

Aš jums pasakysiu, be spėlioji
mų, kokia yra jūsų tikra liga,

Aš vartoju tiktai vėliausias mo
ksliškas metodas ir įrengimus,

Aš turiu mano paties vaistų de
partamentą ir laboratoriją,

Aš vartoju tiktai tikrą Neo-SaL 
varsen, 914 ir 606.

Aš i.šgydau, kuomet kiti atsisa
ko.

lys nusistebėsite, kaip greitai jys galite būti išgydyti. AŠ esu specialistas 
»u daug metų patyrimo ir žinau tikrai ką jums daryti, kad pagytumčte.
y ĮSOS CHRONIŠKOS LIGOS VYRŲ IR MOTERŲ 

PASEKMINGAI GYDOMA
Pasikalbėjimas ir patarimas dykai

Valandos nao
9 ryto iki 8 v. 
rak. Nedėliora 
nuo 10 iki 1.
219 SOUTH DEARBORN STREET, CHICAGO, ILU

Prieš P»ėt«
OfUi

> ■4

VTKNATTNI8 RKGISTRUOTAS RUSAS APTTMKORIU9 ANT BRIDGEPORT©
VYRĄMS IR SLAUGIEMS

Akiniai aukso Htasuose nuo $8.00 tr ■»- 
Kėčiau. Sidabro rėmuosa nuo $1.00 tr 
augščiau. Pritaikome akinius u4dyk<. 
Atminkit: Galvos sopėjimai, narviika- 
ma^, akių skaudėjimas, užvilkimas tr 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kuris gali 
būti prašalintos gerų akinių pritaiky- • 
mu. Ištyrimas utdyką, jei psritl ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, Jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akį» sil
psta, netęsk ilgiau, o j ieškok pagalbos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždyką. Atmink kad mes ko<- 
nam gvarantuojam akinius Ir kisnkls- 
nam gerai prirenkam.

B. M. MKSIROFF, K ką pertas Optikas,
Jst Jus sergate Ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit paa mane. At bavaa ap- 
tiekorius Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 15 metų. AŠ duodu patarimus DYKAI. Galia 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktarus. Ai asą 
draugas įmonių 8. M. ME8IROEF, 8149 80. MORGAN 8T^ CHICAGO, ILU

AKINIŲREIKALAUJI
kenti galvos skaudėjimą, 
nuolatos Tau ašaros krinta iŠ akių. 
Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga | krvvą, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių,
tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi

Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 

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

Daktaras WISSIG
' Seno Krajaus

AKIŲ SPECIALISTAS 
TfiMYKlT 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

Specialistas Fš
'* GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUBIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speciališkai gydo liga* pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kraujo, 

odos, ligas, žaizda*, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
Čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir 
išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedalioms iki 12 dieną. 
IM4 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., viršuj Bankos. Tel. Canal 3263.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS
Ant Durų, Lentų Rainų Ir Stwglnl* Poplar**

CARR BROS. WRECKING CO.
1003 3038 S. Halsted St* Chicafa, Ill.

Korespondencijos
SPRINGFIELD, ILL.

Gatvekariu darbininkų streikas.

te darbą ir sustreikavo didžiu
ma gatvekariu darbininkų. Te- 
čiaus gatvekariui visai nesustojo 
bėgioję. Juos valdė naujai at
vežti streiklaužiai, taipgi dalis 
senųjų darbininkų, neįstojusių į 
naujai tveriamą uniją ir pasili
kusių dirbti.

Suputė kasyklų ir dirbtuvių 
švilpinės, paleisdamos nuo dar
bo darbininkus. Patvino darbi
ninkais gatvės. Bando sėsti į 
gatvekariuš, bet streikuojantįs 
perspėja, kad niekas 
tų gatvekariais. Visi 
pritaria ir eina pėsti.

nevažiuo- 
u n ij is ta i 

Gatveka-

Sulaukus suoteinos minios 
žmonių pradėjo rink ties ant 
skersgatvių, kur daugiausia gat- 
vekariai važinėja. Iš . minios 
pasigirsta šauksmas “skebai”, 
prašvilpia keletas plytų paleistų 
į važiuojančius gatvekariuš, pa
sigirsta pora šūvių, karų stiklai 
žvanga, biredamį. Tolinus ne
mažas buris jaunų vyrukų nu
vijo gatve karį į laukus ir nuver
tė jį nuo bėgių, 
buna policijos

Neužilgo pri- 
buris tvarkos

Liepos 26 d. 
ginusia visai tušti 
neskaitant motormano, konduk
toriaus ir poros ar trejeto poli
cistų. Tik retkarčiais pasirodo 
kokiame gatvekaryje betupį vie
na ar dvi moteriški. Vakaro 
sulaukus susirenka 4—5 šimtų 
žmonių minia ties Grand Ave. ir 
11-ta gatvėmis. Vėl ištinka su
sirėmimas su streiklaužiais. 
Pradeda lėkti į karus bonkos ir 
plytos; pasipilia keliolika šūvių. 
Tik keturi po įleista i buvo. Puo
lėsi nekurius areštuoti, bet mi
nia pareikalavo juos paleisti ir 
policistai noroms-nenoroms tu
rėjo paleisti. Neužilgo pribuvo 
raitoji milicija ir minia pradėjo

važinėja dau-
gatvekariai,

Liepos 27 d. vielomis vėl pra
dėjo mušti streiklaužius. Į ei-

du vyrai. Užnyko mušti mo- 
lormaną ir konduktorių. Pas
kui juos išsitraukė iš karo, b 
patį karą su jame sėdėjusiomis 
moterimis paleido vieną, eiti. 
Moterįs pamatę pavojų šoko iš 
gatvekario. Vienai pasiseko ge
rai iššokti, o kita krisdama ga
na sunkiai susižeidė,. Karas gi 
nuėjęs iki bėgių galui, nusiver- 
lė.

Atėjus vakarui vėl pradėjo 
rink ties žmonės prie Grand Ave. 
ir 11-tos galvių. Bet čia jau 
stovėjo 12 policistų, kurie ir pra
dėjo skirstyti minia. Tečiaus

žmonių uždare krutamųjų pa-

pasirodė pirmas

111 as t r i j ų auto n i ob ilių, pilnų 
detektivų. Niekas plytų neme- 
te, be.t visgi paleista iš patamsio 
keli šūviai. Daugiau tą dieną 
karų nebėgo. Atidaryta teatrai 
ir kitos biznio įstaigos. O ka
dangi karai daugiau nebevaži- 
nėjo, tai kad nors ir daug pub
likos buvo, bet visi ramiai vaik-

Žmones karštai pritaria strei- 
kicriams. Angliakasių unija pa
skyrė didelę bausmę, jei kuris 
angliakasių bandytų važiuoti 
gatvekariu. Ne tik darbininkai, 
bet ir jų moterįs negali važiuo
ti. , ? .

Manoma, kad streikas bus lai
mėtas. “ Jo pradžia gana gera,

A. Čekanauskas.

WEAVER (HERRIN), ILL.

Baido angliakasius.

Liepos 19 d. naktį paėjo gan
das, kad 4 apsiginklavę vyrai už
puolę naktinius darbininkus ir 
atėmę valgius ir žibalą. Tuoj 
įtarta, kad čia yra vokiečių šni
pai ir buk jie norį išsprogdinti

mas. Jis lengvais žingsniais pri-darbininkai nėjo dirbli? tik keli 
tuiqo gaudyti užpuolikų, te- siarlino prie viešbučio klerko, 
čiaus nieko nesugavo. Paskui 
sustabdė oro varymui mašinas,, 
kasyklas apstatė sargais.

Liepos 23 d. visi darbininkai 
susirinko dirbti, bet ir vėl tas 
pats atsikartojo.

Liepos 24 d- angliakasiai nu
tarė neiti dirbti, kol nebus su
gauti nenaudėliai. Pašaukė po
liciją, susirinko apie 120 apsi
ginklavusių angliakasių ir leido
si j ieškoti tų nenaudėlių. Jieš- 
kojo 12 valandų bet nieko ne
sugavo.

Paskui ir iš tarpo pačių ang
liakasių atsirado tokių šposinin
kų, kurie sumanė kitus pagąs
dinti. Vienas kelių darytojas 
paleido gandą, kad prie angos 4 
žmonės užmušta. Bet nepasise
ko, nes jis už savo melagystę li
ko nuteistas kalėjimai}.

Dabar angliakasiai nutarė ne
paisyti tų nenaudėlių ir eiti dirb
ti; o kas atkalbinės kitus anglia
kasius nuo darbo, tas bus teisia
mas kalėjimai!. Tad dabar ku
rie nebijo, eina dirbti,

Pažiūrėsime kas toliau bus ir 
ar tie plėšimai atsikartos ir pa
sirodys ar ištikrųjų kas yra už
sislėpęs kasyklose. Jei. kas yra 
kasyklose, iš jų negali išbėgti, 
nes visur stovi sargai. Drignis.

Viešbučio sąrašų knyga, tai bu
vo paslaptis jo pasisekimo. 
Žvilgterėjęs knygon jo akįs ap
sistojo ant: Frank Simpson, Re
no, Nevada, Room 1621.

buvo išėjęs
Valan- i ga-

lei-
16

nc-

BALTIMORE, MI).

Vietos socialistai sutvėrė 
Liaudies Tarybą. Dabar kvie
čiama visos pažangesnės organi
zacijos ir draugijos. A. C. W« 
unija jau prisidėjo tarybon, ir 
daug žydų pašelpinių draugys
čių. Liaudies Taryba jau atli
ko naudingą darbą.

Nelabai senai čia buvo suareš
tuoti du socialistai už dalinimą 
lapelių. Jų paliuosavimui buvo 
pasamdyta trįs advokatai. Ad
vokatam^ užmokėta du šimtai 
dolerių. O pas socialistus pi
nigų niekad nėra. Taigi tos or
ganizacijos, kurios prisidėjo 

-prie Tarybos, sudėjo tuos reika
lingus pinigus. Daugiausia au
kavo A. G. W. unijos skyriai- 
Lietuvių ncjrs dar neturtingas 
218-tas skyrius ir tai aukavo $5. 
Buvo ir tokių skyrių, kurie au
kavo po $15.00. Tai yra pagir
tinas darbas, kad darbininkai 
užjaučia vieni kitus. Z. Gapšis.

Jis mąstė sau: — Nevada te
turi devynias dešimtis tūkstan
čių žmonių ir jeigu žmogus iš 
Nevados apsistojo tokiame vieš
butyje, tai jis yra “tūzas.” 
“Džiumis” žvalgės, bet jis ne
galėjo matyti nei vieno kas bu
tų panašus į “laukinį” nevadie- 
tį- Informacijų klerkas pasakė 
jam, kad Simpsonas
ir sugrįš už valandos, 
da? Per tą laiką “Džiumis” 
Įėjo “išversti” visą veišbulį.

Akimirksnyj “Džiumis” 
dosi elevatorių. Pasiekęs 
augštą jis buvo kaip namie: 
toli elevatorio stovėjo sopa,
lėtas kėdžių ir biuras, kur sėdė
jo jauna tarnaitė; linkterėjęs 
jai galvą, jis leidosi koridorių. 
Ant laimės kambaris 1621 buvo 
už užsisukimo, tai jis ramiai ga
lėjo žengti vidun — vienu žvilg
sniu jis galėjo įspėti kokis rak
tas tiks durims. Bet jis nustebo. 
Apart seno čiamodano, šepečio 
šukų, skrybėles, keleto marški
nių ir garnitorių jis nieko dau
giau nerado. Kuomet jau jis 
rengės eiti laukan, pasigirdo kie
no tai žingsniai karidoriuje ir 
rakto 
“Džiumis 
greitumu smuko kamaraitėm 
Jis uždare duris kamaraitės ir pa 
liko mažą plyšiuką

josi kambaryje.
ko j e jis laike savo ištikimą drau-

« i r.... . i it

.L E. .Brady.

Džiumis” Hamiltonas.

Kambarin įėjo Vandergrifto 
sekretorius ir padavė jam laiš
ką nuo Burneto, kuriame štai

Reno, Nevada, Liep. 10, 1915. 
Mano Miclas Vandergrift:

Pranas Simpsonas yra savi
ninku Little Nell kasyklos, ku
ri yra geriausi visame Carson’o 
distrikte. Jis jos vertes nežino 
ir neturi užtektinai“ pinigų jos 
išnaudojimui. Trumpu laiku 
jis atvyks New Yorkan ir aš nu
rodžiau jam atsilankyti pas ta
ve. Pamylėk jį gerai — nesigai
lėk išlaidų ir pasistengk nupirkti 
jo kasyklą. Jis reikalauja 
250.000 dolerių, bet galėsi nu
pirkti už pusę, prekės, jeigu “už
griebi gerą maršą.” Žiūrėk!

Jona^ Burnet.

Vandergriftas perskaitęs laiš
ką du kartu suraukė kaktą ir 
užsimąstė. Paskui pasišaukęs 
savo sekretorių tarė jam:

—Jeigu ponas Simpsonas iš 
Reno, Ne vados, telefonuotų arba 
y pa tiška! kreiptųsi įmanė, duok 
man žinią greičiausiai.* Jeigu aš 
nebūčiau čia, jus atrasite maiib 
namie.

“Džiumis” išlipo iš gatveka- 
rio prie 42 St. ir Broadway ir 
tuoj pasiekė viešbutį Bellmore. 
Kadangi tai buvo jo pirmas vizi
tas, tai jis įėjęs vidun apsidai
rė. “Džiumis” lengvai atsiduso,“ 
tartum, akmuo nusirito nuo jo 
krutinės, matydamas turtą ir 
puikybę, apie kurią liudijo mi-

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuose 
taip ir civiliškuose teismuos*. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
9323 S. Halsted It.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 I. Beartam It 

1111-13 Unity Bldg.
Tel. Central 4411

TURĖKITE

{
JOSEPH C. WOLOH f

LIETUVIS ADVOKATAS Ž
Raimiwf 902-904 National Life Bldg., W

29 Šo. La Salle St., Ohiesuro, HL T 
Tel. Central 6390-6391. Atdara: Ut*r S 
nlnko. ketverga ir eubatoti vakarai# nuo W

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu: T
XM« MILWAUKEE AVEU, Chieara. HL f 

Tel. Humboldt 97. w

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina: 
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED U 32-ra GATVĖ

A TEL. Canal 2118 i

i Dr. A. L. YUŠKA 1
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 1 

£ 1749 So. Halsted St., Chicago, III. gw Kampas 18-tos gatv. a
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čirkštelėjimas duryse.

persigando ir žaibo

putaci-

mėty ši
mtai iš
gydytu 

yra ma-

PIRK SAU viaaa Plumbavojimui reik
menis tiesiai už “wholesale” kainas. 
Mes parduosime visiems.

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

Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.

... .......... .i.

TELEPHONE YARDS 2721
DR. J. JONIKAITIS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago

FttOif. DOCTOR CUATMM 1
Beturčiai taipgi ateina pas mano 14 « 

visų kraštų, dėlto kad jie patyri, jo® 4 
aš esmi expertas specialistą* Ji® ■ 
realizuoja, kad jeigu galima išgydyti, X 
aš galiu tą atlikti. Negaišuok ir liu- U 
rčk, kuomet jųsų sveikata ir stipru- X 
maa nyksta, kuomet jus turite ją savo g| 
rankose. Jeigu Jausi atsilankysite pa* T 
mane i laiką. Aš gydysiu jus teisingai, A 
sumaniai, sąžiningai, ir moksliškai. Ir J 
sugrąžinsiu jus i sveikatą 1 trumpiau- 1 
si laiką, ir už mažiausią mokesti d«l W 
sumanaus ir pasekmingo patarnavimo. T

Aš gydau vyrus, ir vyrus Liktai, ir M 
gydau juos greitai, saugiai ir visiškai, T 
vėliausiomis m e t odom is ir už pigiausią ® 
mokestį del sumanaus patarnavimo ir Z 
pasekmingo gydymo. ffi
PASIKALBĖJIMAS IR PATARIMAS į

DYKAI g
PROF. DR. COATES I 
430 So. State St., 2-( augštam, 1 

Prieš Siegel Coop^ and Co. g

I • X A MIN A C1.1A I
šis specialia paaukavimas tiktai trumpam laikui.

Del pasekmingo gydymo bile ligos'jus turite žinoti didumą ir bū
dą ligos ir kelią, kuriuo ji bėgioja. Aš negydau vienų simptomų, aš 
vartoju moksliškas labaratorijęs metodas, tokias kaip bandymą krau
jo spaudimo, mikroskopiškas ir chemiškas analyzas kraujo ir šlapu
mo, ir tokiu budu surandu tikrą priežastį jųsų negalės.

Mano mašina del užrašymo Jųsų kraujo spaudimo, pa- 
z jiegos stiprumo ir gyvumo Jųsų širdies.

Suranda žmonėse aiškiai silpnumą sveikatos, energijos ir stiprumo, 
ženklai, kurie parodo staigią mirtį, gali apsireikšti bile, laiku. Kaip 
randasi jųsų kraujo sudynai? Ar jie smarkiai didėja? Ar jus pirm 
laiko senstate? Mano kraujo spaudimas pasakys. ATEIKTF, leiskite 
man išpasakot jųsų širdies ir kraujo sudynų paslaptis—tūokart gali
ma bus jums tikrai patarti kas geriausia yra jums daryti.

NEMOKĖK MAN
Po priėmimo egzą- 

minacijos, jei ji nevi
sai užganėdina 'jus, ne 
mokėkit man nė cento. 
Visai nėra nė skausmo 
nė pavojaus sąryšyje 
su X-Ray egzaminaci- 
ia, ir dargi nėra rei
kalo jums nusivilkti 
drabužių. Užleidžiant 
ant uždangos šviesus

rodo nenaturalį stovi, Į 
ir visai prašalina visą į 
spėliojimo darbą. Jei-J 
gu jus niekuomet pir-a 
miau neturėjote pilnoj 
X-Ray ištyrimo jųsų X 
kūno, jus neturėtumėt J 
praleisti to stebėtino! 
patyrimo, kuomet jus 
galitci įsigyti vien tik 
už dalelę- paprastų iš
laidų. Ateikite tuojau 

i aiškus paveikslas, pa- pirm negu šis specia-
|lis paauKavimas užsibaigs—ir leiskit X-Ray pasakyti tikrą teisybe apie 
'priežastį jųsų ligos. Nėra svarbesnio dalyko pasaulyje del jus žinot, 
Į ir jus taip ilgai nežinot. Bukit atsargus, suraskit tikrąją savo negalės 
‘priežastį, ir sutaupykite, galima, mėnesius bereikalingų kentėjimų, sva- 
[rbių komplikacijų ar dagi pačią gyvastį.
’ VYRAI IR MOTERS

Kurie sergate, kenčiate ir nusiminę, pasinaudokit šia didele auka. 
;Tiktai trumpam laikui aš suteiksiu X-Bay ir daktarišką egzaminaciją 
|už 1.00, daug ėxpertų ima nuo $5.00 iki $10.00 Jus nebusite priversti 
•gydyties. Aš duodu kiekvienam sergančiam vyrui ir moterei šioje a- 
|pielinkėje progą žinoti ,ar jie gali but išgydyti. Aš turėjau daug me«> 
.tų patyrimo pasekmingo gydymo pilvo, kepenų, plaučių, inkstu ir pu- 
Islės kliūtis, reumatizmą, dusulį, kraujo ir odos ligas, katarą, akių, au- 
Jsų, nosies ir gerklės, chroniškų ir nerviškų ligų, ypatingai pasekmin- 
jgas pilvo kliūtyse, taipgi privatiškų vyrų ir moterų ligų.
! Jeigu jus turite galvos skaudėjimą, silpną nugarą, ap 
bprietvarą, atsiraugėjimą gazų, skausmus pilve,, murmėjimą 
Jnustojimą apetito, nuovargį, nusidėvėjimą, pajautimą, nervi: 
|palengvą, nykimą, tai yra priežastis, kuri turi but žinoma. 
. šis apgarsinimas užkviečia jus jieškoti sveikatos ir lai j lengvai yra jums atsiekiama. Je^gu jus sergate ir norite 
Jsyeįikti, atsineškite šį apgarsinimą, kuris suteikia jums tiesą prie X 
Ray ir daktariškos egzam i nacijos už $1.00.

■ NEATIDeI JOK, ATEIK TUOJAUS,

Skoliname pagal įstaty
mišką mokestį

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

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

3^% į mėnesį '
Skoliname ant rakandų, 
Pianų, Sankroyos įren
gimų ir kitų užtikri

nimų.

LOCAL LOAN
COMPANY

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

Telephone Drover-2116.

Didelis Išpardavimas
Siuomi užkviečiu gerbiamąją lie

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

Taipgi egzemi- 
nuojam akis 

Kas turit silpnas akis ar trumpą re
gėjimą, arba gal vos skaudėj imą, ne
laukite ilgai, bet ateikite pas mane. 
Aš duosiu jums rodą ir pririnksią 
akinius. Už savo darbą gvarantuo- 
ju arba sugrąžinu pinigus.

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

Tel. Ganai 5838
2128 West 22-ra gatve, Chicago^

----- ------------------------ -------- - -- .r.............................. . ...

Vyrišky tapany Bakenai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamiiS- 
tų overkotų. i |

Visai fnažai 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, nekėliomis ir va
karais.

1415 S. Halsted SU Chicago, Et

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

BURKEBARBER SCHOOL
612 W. Madison SU Chicago, HL

BR. W. VUSZKIEWICZ
-

< >
LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS * 

Kas turi skaudamas arba silpnas «kb» 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas mu»

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

u'io 9 ryto iki 1 po piaL

DR. A. I. EPSTEIN |
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS į

Speolallstas moterišką, vyrišką, ir n»K| lig|. j 
Ofisas ir Gyvenimas: /

3600 S. HalstedT 3t., kampas 36 St*. C 
Telephone Drover 4974.

Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—8 |
po pietų ir vakarai*. f|

Telephone Drover M9
Dr. A. A. Roth
RUSAS OV KOJAS ir CH1RUHGAS 

MoUriiiią, VyriAh»,

Valts ndoa: 10—11 ryto, 4 5 po pirių. Y—4 vn*
kur* N»3čHozaiB 10—1 po
3354 8. HALSTED ST., arti 34 8T.«

žarnose

—-~r—r* - « «

Dr. Ramser
AKIU SPEI JAUSTAS

Prirenka visiem® tinkamu* ak i nim, egMMh 
nuoja ir patarimu® duoda dykai
7H4-88 Milwaukee Ar#., arti Chica®* Ava, JMi 
ittho® VALANDOS: Nuo » ilrjrto M vMBM 
rui. N«dAliomi* nuo » išryto 1 pe iM* 

TeL Harmarko* MM.
■*

kasyklą. Tad liepos 20 ir 21 et nios svečių ir viešbučio įrędy

8
9

. Valandos: 9 ryto iki 
vakaro. Nedėliomis: 
ryto iki pietą.

Taigi neleisk $1.00 
stovėti, tarpe jys ir 
sveikatos. Ateik pa 
Hiteiraut

DR. FIELD
740 W. Madison gatve, 
kampas Halsted gatves 

Antras augštas.
Chicago, Ill.

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvis Gydytoja*, Chirartm
B203 S Halsted SU Chleaųr*.

Tel. Drover 7179.



Išvogė deimantus JIEŠKOJIMAI

CHICAGOS ŽINIOS
ROSELAND Atsiimkite laiškus

RAKANDAI Kreivos Akis Atitaisomos be

NAMAI-žEMĖ §1,000.00 Prižada
REIKIA DARBININKŲ gvarancijos

Pranešimai
AMATŲ MOKYKLOS

Smulkus Skelbimai EIKITE TUOJAUS PAS

DAKTARA ROSS

RANDAI

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Įdavimui Telephone Yards 8022

Nelaimes su 
automobiliais

f veik naujus 
pright Piano,

Neklauso Hoyne ir 
šerifo paliepimų.

ir Veik*
U UlU

Pajieškau brolio Vinco Stulgo. Iš 
Kauno gub 
parapijos 
geltonais 
ūgio

J. A. Smith 
Phone 506 M. 1

mo 
tas padaryta 
pagerėjo visados

Pasirodo, kad 
nininkai 
Vienas
Parke uždarė savo

Gilevicz Filip 
Jasulannis Si rod 
Jodikis Jozapas 
Kalesnik Stany 
Laskowski Slants 
Leshenis Geo 
R u down J. 
Skymatowicz W. 
Wilomoski Aleks

no
lios nuo miesto, geras vanduo.
nėra keblumų, užtektinai karų

, yra keletas laiškų 
adresuotų Chicago j 

lietuviams. Del

PARDUOT 
visais intaisį 
rduodu 3 ari 
ką. Parduot 
riu skirtis į 
negaliu užlal 
si šaukite' Jas 
No. 132.

GERA MOKESTIS PATYRU
SIOMS OPERUOTOJOMS SIUVI 
MUI KORSETU (CORSETS) IR 
BRASSIERS, TRUMPOS VAL., 
GERA MOKESTIS. KREIPKI
TĖS | SUPT. OFFiSJĮ, KABO 
CORSET 00,, 749 N MORGAN

įvyks utarninke
Tamulių n o 

choro nariai būtinai 
—A.-Linge, Org

dai ir pravardės' išgydytų 
liet uvių bus pasiųsta jums 
pareikalavus. Kalbama lie
tuviškai.

CHICAGOS SPECIALISTAS
Insteigta 2B metai

J. A. Smith pajieškau Felikso $la 
šerio, savo senojo bartenderio. Ji 
sai yra i 
to kūno 
viškai ii 
slaviškai ir 
kas 
šių dovana

M<’s vartojam pa- 
gerinta Ophthal- 

TjL ĮJ mometer. Ypati- 
nga doma atkrei-

* B p'iama j vaikus. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va
karo; nedaliomis nuo 10 iki 11 
dienq. , ,
4649 S. Ashland Avė.

kampas 47 St.

21.21 N. WESTERN AV 
CHICAGO, ILL.

1579 Milwaukee
8 :8O iki 10 išryto ;

Kambary! Btt

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

ATIDUODAMA randon geri mode 
rniški kambariai .virš aptiekus. Pa 
ranki vieta daktarui 
3337 S. Morgan si

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St., Chteaft. 

VALANDOS: nuo 8 iki H i*-
ryto, nuo 5 iki 8 vakare.

it i taisei mano akis 
taip greit, be skaus- 
1 aš nežinojau* jog 

Mano akvs 
Paskui 

mano sesuo pertikrino sa-

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

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

Chicago, Ill.

KETURIŲ KAMBARIŲ flatas ati
duodama randon, $10 iki $13 į me
nesį. Neįleidžiama prigyventoji} 
Rezidencija tiktai.

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

Dr. F. 0 CARTER
Specialistas Akiu, Ausų, 

Nosies ir Gerklės ligų* 
Ant 2-ro augšto, vienos du- 
rįs i žiemius nuo The Fair 

krautuvės. *
120 SO. STATE STREET 
Valandos: 9 iki 7; nedelio- 
mis 10 iki 12.

R EI K A LING AS bučėris nuolatinis 
darbas, alga gera. Atsišaukite grei
tu laiku. B. Rutkauskas, 
1245 S 48 Avė Cicero, III.

iiitomobiliais 
nedėldienį 
liko

REIKALINGAS tuojau 
mokantis savo darbą 
visados ir gera mokestis. Kreipkitės 
adresu: I. Bučas, 
2354 S Oakley Ave

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
KUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo for 
mų, siūti naminius daiktus arba a p 
rėdalus. Diplomas kiekvienam, kuri 
išsimokins. Valandos dieną arbi 
vakarais del jųsų parankumo. Ui 
$10 išmokiname jus siut visokius 
drabužius.

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

1850 Wells gatvfl.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

gauti alaus čia, 
gauti jo kiek tiko u

REIKALAUJAME patyrusio vyro 
prie plovimo Jangų ofisų name. 
Room 333, 69 W. Washington str.

Chicago, III.

R EIK A LA U JA MA 10 pat y r u s i ų 
moterų prie tvarkymo skudurų. Pa
stovus darbas. Gera mokestis.

P. Goldman, 
1820 W. 141h Sir., Chicago, III.

Chica 
nelaimių su 

motoreikliais..
tokiose 

užmušta penki 
ybė sužeista.

Margaret Sulher-

Visą LSS. 37 kuopos narių, kurie 
patekote pirmam ‘drafted, prašau 
pranešti 'man apie save šiuo adresu: 
B. Fabrica, 1840 S. Ilalsted Chicago.

Vyriausiame pačte, Clark 
Adams gat 
iš Europos 
gyvenantiems 
blogų adresų tų laiškų pačias ne
gali pristatyti į namus adresan- 
tams, todėl kam tie laiškai pri
klauso, tegul nueina į vyriausia 
pačio ofisų ir atsiima juos prie 
langelio, kur parašyta Adverti
sed Window, Adamas St. lobėj.

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

3602 Aleska Stef.
3604 Anbrilolis Rozi 
3612 Butkus Kristinas 
3623 
3627 
3628 
3629 
3635 
3637 
3635 
3655 
3671

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 jieš- 
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško 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. Ilalsted 
st., asmeniškai, pačtu, arba te
lefonu: Canal 1506.

NUO $30.00 IKI $50.00 Į SA- 
vaitę gali uždirbti, dirbdamas 
musų perstatinėtoju. Puikus 

gali prasidėti

Pajieškau Antano Baltmiškio pa
eina iš Telšių pav., Kartinos parap., 
Balsickų sodos; taipgi pajieškau sa
vo draugo Ignaco Tamošauskio, Ma- 
minų sodos, Telšių pav. Meldžiu tuoj 
atsišaukti. Joseph Draknis, 
4435 So. Wood st., Chicago, Illinois.

Liepos 27 d. vietine LSS. 137 
kp. laikė nepaprastą susirinki
mą. Atidarius susirinkimą tvar
kos vedėju išrinkta J. Šmotelis, 
užrašų raštininku P. F. Grybas.

Pirmiausia priimta kuopon 
du nauji nariai.

Tolinus sekė skaitymas laiš
kų. Perskaityta laiškas nuo A.

Raseinių pav. Vainotos 
Vyras gražios išveizdos, 

ūsais ir plaukais, didelio 
Pirmiaus gyveno Pitlsburge, 

vėliaus Chicagoj. Atsišauk kuo- 
greičiau; jeigu kas žinote jį malonė
kite tuoj pranešt.

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

vai nakties ir tęsėsi 4 valandas, 
kol pasiekta šioks-toks susitaiky
mas ir streikas atšaukta. Dau
giausia įvairius klausimus, del 
kurių kįlo nesusipratimai ir 
streikas, pavesta išrišti įvairioms 
taryboms.

REIKALAUJAME KARPENTERIŲ 
PRIE KARŲ, IR KARŲ TAISYTOJŲ 
PRIE TAVOR1NIŲ KARŲ. GERA 
MOKESTIS, NUO ŠMOTŲ DARBAS 
IR PASTOVUS DARBAS VISIEMS 
METAMS. TAIPGI LEIBERIŲ (VY
RU IR MOTERUK KILNOJIMUI 
MATERIJOLŲ KARŲ YARDE,.PER
KĖLIMUI INKROVŲ, APRŪPINI
MUI KARŲ LEDU IR TT.

ATSIŠAUKITE IN FOREMAN — 
MICHIGAN CENTRAL RAILROAD 
EAST END OF E.’ 119TH ST., AND 
M.C. R.R. TRACKS, ,KENSINGTON,

U duonos kepyklą su 
mais. Taipgi kartu pa
ins, 3 vežimus ir 1 tro

li labai pigiai, nes tu- 
triimpą laiką, p vienas 
<yti. Norinti pirkti at
iku į “Naujienų” ofisą

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis egzaminuoja dykai

Gyvenimas yra 
\ tuščias, kuomet

Jn. J)r: 1 nyksta regčji-

nckurie saliu- 
yra gerais juokdariais, 
sal: uninkas Melrose 

liūną ir lai
ke uždarytą per. visą dieną. 
Kad žmonės įtikėtų, kad saliu-* 
nas ištiktųjų yra uždarytas, pa
kabino ant durų užrašą: 
“Measles.”

Kitas 
Carmel

Tais šautuvais 
specialiai suor- 

“sargyba” 
kuri “sau- 

Illinois

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

3149 S. Morgan St. kerte 32 rt.
Chicago, Ill.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyrišk

Taipgi ClironR
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.

land, 1/ melų, 490/ w. Van Bu 
ren St., užmušta apvirtus auto 
mobiliaus. Enos N. Miller, 75 m 
2026 Kimball 
automobiliaus 
Frank Fisher,

priklausančių VIII 
ganizatoriai arba sekre- 
kviečiami dalyvauti — 

laug svarbių reikalų.
—J. šmotelis, LSS. VII Raj. sek r.

PARDUODAMA 3-jų kambarių na
mas, didelis augštas (atlie), geras 
skiepas, miesto vanduo. Kaina — 
$1,600; $300 įmokėt, paskui $15 ant 
mėnesio.
3112 N. Natchez Ave, ari i Belmont

*elephon« Humboldt 1271.
M. S A H U D M. D.
Senas Rusas Gydytojas Ir ChtnrrtM. 

Specialistas Moteriškų, Vyrilkų ir 
Vaikiokų, taipgi ChronUkų IAvw.

OFISAS
VALANDOS
Kampas North A v®

1:80 iki 8 ir 7:80 iki 9 vakar*.

jis pats visai suvargęs užėjo į 
Woodlawn policijos stotį ir pa
sisakė kas jis esąs. Jis sakosi, 
kad jis atsigavęs Jackson parke 
iš kur žmones jį nuvedė į polici
jos stotį. Kur jis buvęs per vi
sa savaitę, jis nieko nežino. Pi

gi neberado.

sunkiau sužeisti. Sunkiausią 
sužeistas pats Petras Adent. 
Jam nulaužta ranka ir šiaip au
tomobilio aptrintas. Visi sužei
stieji nugabenta Gary ligonbu- 
tin, o iš ten vaikai liko parvež-

Nereikalingas

Varginimas 
I

Kada atsakančiai pritaikyti akiniai 
prašalina daugybę nesmagumų: su- 
bėgimą raidžių į krūvą, skaudėjimą 
galvos ir kilus keblumus stiklai tin
kamai pritaikyti prašalina.

Skaitytojau, jeigu tau nereikalin
gi butų akiniai, sąžiniškas optomet- 
tristas nepatars nešioti.

K. NURKAIT1S, Oph. Dr.
1617 N. Robey Str.,

Prie Milwaukee ir North Avės.
Tol. Humboldt 4613Dr. S. Biežis

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 2359 S. Leavitt St.

Valandos 4—6 Ir 7—9
Tel. Canal 3877

Jis suteikia mokslišką gydymą išgydymui chroniškų ligų, nervų 
ligų, širdies, vidurių, kepenų, pūslės, šlapinimosi, privatiškų ligų ir 
visų ligų ir silpnumų.

Jeigu jus turite sifilį arba bile kokią kraujo betvarkę, 914 page
rintas 606 ir jo gydymo sistema bus priežascia jūsų greito pasvei
kimo. Jeigu galima, eikite šiandien ir atsiduokite j Daktaro Ross’o 
priežiūrą.

Silpni, nervuoti, sergantis, suirę vyrai ir moters eikite ir busite 
sugrąžinti į sveikatą ir stiprumą.

Daktaras Ross išegzaminuos jus DYKAI ir pasakys jums, kas jums 
reikia daryli, kad pasveikus. Ligoniai keliauja ilgas keliones is vi
sų kraštų Suv. Valstijų gydyties pas daktarą nuo savo ligų.
DR. B. M. ROSS, 35 SOUTH DEARBORN STREET, 
KAMPAS MONROE STREET, CHICAGO, ILL.

ROOMS 5(Wi IR 507, CRILLY BUILDING.
IMK ELEVATORIŲ IKI PENKTO AUGŠTO.

V/ftLANDOS: Kasdien 9 iki 4, Nedaliomis 10 iki 1, Taipgi Page
dėlio, Sercdos, Petnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 iki 8.

sali liną, 
pumpos

Detektivams nuvažiavus į 
Niles Center ir paprašius vieno 
saliunininko alaus, jis atsake:

saliunininkas Mount 
padarė visą savo žemę 
Jis netik uždarė savo 
bet šiemet ir vandens 
kieme rankeną.

Kiek laiko atgal valstijos pro
kuroras Hoyne drauge su šeri
fu Traeger paskelbė, kad nuo šio 
nedeldienio visi saliunai Cook 
paviete turi būti laikomi užda
rytai; nedėldieniais. Jeigu tas 
nebfis pildoma, atsakysią patįs 
saniunininkai kartu su tu mies-

Petras Adent, 723 W. 120th 
St., West Pullman, lietuvis, ang
lių sandėlio savininkas, išvažia
vo su savo vaikais pasivažinėti 
automobiliu. Viso automobiliu- 
je buvo 12 vaikų, kurių vyriau
sia Helena Adent buvo vos 15

ANT IŠDAVIMO ruimai su viso 
kiais parąąkumais dviem vaikinam 
Steam-heat, valia, elektros šviesa 
Su valgiu ar be. Kam reikalinga— 
malonėkit atsišaukti

M. Karpienė,
751 W. 32nd St., Chicago, Ill

LSS. VIII Rajono valdybos regu 
Jiaris posėdis įvyks seredoj, rugpju 
čio 1, 8 v.v., Aušros svek, 3001 So 
Ilalsted st.

Visų kuopų 
Rajonui, ( 
toriai yra

muliuno svetainėj. Visi nariai su 
sirinkite. Kiekvienas atsineškite na 
rio knygutę. Blankos naujai įsto 
jautiems nariams jau atėjo ir kiek 
vienas kandidatas galės išpildyti.

—Valdyba.

PELNYK $1000
Ant pardavimo arba išmainymo ant 
loto 2 pagyvenimo namas, arti Crane 
Co fabrikų. $1000 pigiau nei kad 
vertas.

liūnų atdarais* Bet Hoyne jiems 
nieko nedarysiąs, nes jis iki 
Chicagos dar nepriėjo. Kaip pa
baigsiąs su pavieto saliuninin- 
kais, tuosyk paimsiąs nagan ir 
Chicagos, sa Ii unin inkus.

Be atidėjimo!
Akys gydomos be skaus

mo ir pavojaus. Greitos 
pasekmės. Ypata su nepa
prastai kreivomis akimis 
ateina į Daktaro ofisą, ir iš
eina už 15 ir 20 minučių vė
liau su akimis naturališita
me stovyje.

Nedaleisk kreivom akim 
būti priežastim jūsų protiš
kų ir fiziškų kentėjimų ki
tą dieną. Pamatyk Dr. 

Carter tuoj — nežiūrint ką

iri n g 
Wroben, indio 

na s iš Lyons, III. ir Ned. Gibson 
Western avė. ir 159th St.

Daugybė žmonių sužeista ap
virtus automobiliams, užvažia 
vus ant vežimų, susidūrus si 
gatvekarais ir kitokiose nelaimė
se. Tų nelaimių priežascia lan
kiausia buna greitas ir neatsar
gus važinėjimas.

Apii* savaitę atgal nežinia kur 
prapuolė Wilmette pirklys FF. 
O'Reillv, Išeidamas su savim 

K/

pasiėmė $500 užmokėjimui bi- 
giau nebesugrįžo na- 
visą savaitę niekas nc- 
• jis yra. Tik užvakar

Aš Motiejus Kaupas, pajieškau sa
vo brolio, Juozapo Kaupo; jis yra 
atvažiavęs iš mainų ir gyveno ant 
Union avė., paskui išsikraustė ant, 
Bridgeporlo. Aš gyvenu —3360 E-J 
merald avė., Chicago, Ill.

Jus negalite 
bet jus galit 
norite Chicago j e.”

De tek Ii vai atvažiavę į Argo 
užgirdo viename saliunc links
mas dainas, skambėjimą stiklų, 
skambinimą pinigais, bet kuo
met jie pabarškino į to saliuno 
duris, iš vidaus jiems liko atsa
kyta: “šis saliunas yra uždary-

LSS. 138 kuopos Mišraus Choro su
sirinkimas įvyks utarninke, liepos 
31, 7.30 v.v. Tamuliuno svetainėj. 
Malonėkite visi 
atvykti.

3601 Albrutis J

Jus turėsite progą pasita
rti su Dr. Carter. Suma 
$1,000 bus išmokėta kiek
vienam, kuris darodys, kad 
Dr. Carter neišgydo kreivų 
akių, šimtai laiškų sudėta 
panašaus lurinio, kaip nuo 
A. G. Sindelar, dirbančio 7 
metus Sears, Roebuck &

Pajieškau savo pačios, Mikalinos 
Baranauskienės. Paeina iš Vilk
mergės pav., Aluntos para))., ir vok 
25 metų amžiaus, 5 pėdų 3 colių au- 
gščio, gelsvų plaukų, apvalaus balto 
veido, turi randą prie kairiojo smil
kinio ir randą arti burnos. Pabė
go 28 d. liepos su Adolfu Slovinsku. 
Išsivežė dukterį 15 menesių, o sūnų 
3 metų paliko pas mane. Adolfas 
Slovinskas yra 38 metų amžiaus, 5 
pėdu 8 colių augščio, rudų plauku. 
Kas 
r esą

jamuose namuose. Nekuric sa
liunai buvo laikomi atdarais ir 
garsiamjame Burnham, nors 
palįs “garsieji“ saliunai buvo 
uždaryti.

Šerifo pagelbininkai, reporte
riai ir įvairių reform i ninku 
draugijų įgaliotiniai važinėjo po 
tuos saliunus ir rinko žinias. 
Surinktąsias žinias priduos pro
kurorui Hoyne, kuris grąsina 
tuos salimi in inkus patraukti tei
sman.

Daugelis lietuvių saliunininkų 
Cicero, Lyons, ir k. irgi laikė sa
vo saliunus atdarais.

Miestelių policija visur prita
ria saliunininkaiBs.

nedėlioj, rugp. 12 d., 10 vai- ryte. 
Nariai malonėkite skaitlingai at
silankyti, nes dabartiniame laike 
yra daug svarbių dalykų apsvar-

Chicagos policijos viršininkas 
Schuetler šiomis dienomis ap- 
laikė iš valdžios 500 šautuvų ir 
10,000 patronų., 
bus apginkluota 
ganizuota Chic 
(Chicago Guards) 
gos“ miestą išvažiavus 
milicijai.

Suprantama, 
Ims panaudota 
kų sulaužymui 
pol i c i j os vi rši n i n k as

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

P. Virbickas, 
2454 S. Oakley avė., Chicago, Ill.

ve mano issigydymo pasek
me. Ji taipgi atitaisė savo 

akis, kurios buvo labai pa
sekmingos- — (pasirašo).

REIKALINGAS geras bučeris, mo 
kautis kalbėti lenkiškai ir angliškai 
Darbas pastovuįs. Gera mokestis.

Juozapas Krivicki 
950 W 32nd St Chicago, III

Carolina! White, Ravinia 
Park prima donai nežinomi plė
šikai išnešė iš namų jos deiman- 

menų už

man praneš ji/įų teisingą ad 
tam duosiu $25.00 dovanų, < 
ji pati atsišauktų, viską dova 

nočiaii ir priimčiau atgal.
Adolfas Baranauskas, 

10603 Edbrooke avė.
Roseland-Chicago, III

savai t i 
ičnesį kaip kai 
aigi dabar susi

savo
mažo, ūgio, rudų plaukų, bal- 

lašdoto veidą. Kalba lietu 
angliškai, taipgi lenkiškai 

rusiškai. Jis pats ai 
į žinote praneškite už ką duo- 
------ *]. Feleksai, noriu kad ta- 

mi'sta pagrįžtum pasjnanejmt se
nojo darbo 
Tecfft, Ind

priimtas ir tuo jaus tapo nutar
ta prisidėti prie tos svarbios 
įstaigos. Kadangi kuopa turi 
jau daugiau šimto narių, tai iš
rinkta du delegatu: J. šmotelis 
ir P. J. Petronis.

Taipgi šiame susirinkime li
ko išnešta papeikimo rezoliuci
ja prieš “Kovos” redakcijos atsi- 
nešimą linkui L. D. Tarybos ir 
“Naujienų”. Rezoliucijos tu
rinio čia neminėsiu, kadangi, aš 
manau, greitu laiku 
“Kovoje.”

Kuopos susirinkimus 
laikyti kas d 
vieną sykį į 
pirma buvo, 
rinkimai įvyks kas antras nedėl 
dti e n is, 10 vai. ryte ir kas ket 
virtas seredos vakaras, 7:30 vai 
3 wardo socialistų svetainėje 
11009 Michigan avė.

JAUNA PORA turį parduoti tuo- 
jaus penkių kambari 
rakandus, divonus, I _
Cabinet, Photograph ir tt. Parduosiu 
atskirai.

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

viršininkais-
vakar visi saliunai turėjo 
uždarytais. Bet kas iš to 

liesa, nekurie saliunai 
buvo uždaryti per visą dieną, bet 
kiti tik ryte. Paskui atsidarė ir 
girtuokliavimas tęsėsi per visą 
dieną. Taip buvo Cicero, Argo, 
Lyons, Niles, Justice Park ir ki
tuose miesteliuose ir užvažiuo-

Lietuviškas 
Ligonbutis

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

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

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams Žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akučeyis.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6 H vakarais. Telephone Canal 8116. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Pajieškau savo tėvo Jono Laugudo, 
kuris pastaruoju laiku gyveno West 
Sidėj, Chicagoj, III. Jis 51 metų, 
amžiaus, paeina iš Kauno gub., Tel
šių pavieto, Alsiečių volosties, Vi- 
gundgiškių sodos. Jis pats, ar kas 
apie jį žino, meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu: *

Frank L'augudas, 
1816 Ruble st., ( Chicago, Ill.

“REIKALAUJAME”
100 kasėjų į IDAMAR COAL CO. dirbti jųjų kasyklose šiose vietose: 

IDAMAR, Indiana County, Pa.
HESHBON ”
DIAS ” ” ”

ir VALIER Jefferson
Union kasyklos, geras pastovus dar bas, nėra vandens, nėra gasojjiėra šife- 

Žmonės uždirba po 100 iki 120 j dvi savaiti. Bažnyčios, mokyklos, ^my- 
šešių kambariu namai už $7.00. Nėra streiko

Skausmo ir Pavojaus
Kreivos akys yra kliūtimi įgijimui gerai apmokamo 
darbo,—pasisekimui visuomenėje ir širdies kova— 
priežascia svarbių neparankumų, dažnai bloga svei
kata užgavimui kiekvieno. ■ ' : .

Individuališka Metodą be Pjovimo Muskulų 
arba Pritaikymo Akinių

Dr. Carter yra Didelis Akių Specialistas,
20 metų ant State St.

Pasekmingai atitaisė svarbiausiuose atsitikimuose 
turėjo pasekmes, kur kiti atsisakė. Jo rekordai iš
gydymų nesulygsta su jokiais okulistais Amerikoje.
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