
I

X

/W

v

Pirmas Liet. Dienraštis Amerikoje

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTEO STREET 
CHICAGO, ILLINOIS 

TELEPHONE CANAL 1506 THE LITHUANIAN DAILY NEWS
3Snt®r«4 as Seeoai Class Matter March 7, 1814, at the l*o«t Offica at Chicago, Ill* un4er the Act of March 8, 1811/

<

First LitiuMMuan P^ily In

NATIONAL EDITION
RYTMETINE LAIDA

4
1

No. 182.VOL IV. Kaina 2c Chicago, III., Sereda, Rugpjūtis-August 1, 1917.

Didele talkininku pergale 
Belgijoje

SUV. VALST. NEPRITA-l
RIA FRANCUOS 

TIKSLAMS.

Suv; Valstijos nekariaujan
čios už atėmimą Vokieti
jai Alzas-Lotaringijos,

xa:

Price Ze.

'W

Anglija nent 307 W30lh si

Anglija neteko 71,832 vyry
DIDELĖ TALKININKU£

ANGLIJA NENORI
TAIKOS. ;

laužė vokiečių liniją 20 
mylių fronte; 10 kaimų ir 
apie 4000 belaisvių pate
ko Į anglų-francuzų ran
kas; vokiečių kontratakos 
atmušama.

Kare turi tęstis iki galo, sa-

kaly ministeris Balfour.

Igijos fronte pagalios išsi
plėtojo visuotinu užpuolimu 
ant vokiečių pozicijų. Ofici
aliai Paryžiaus ir Londono 
pranešimai sako, kad anglų- 
franeuzų armijos vakar už-

LONDONAS, rugp. 1. — 
Anglijos užsienio reikalų 
ministeris Balfour vakar at
sakė į Vokietijos kanclerio 
kalbą taikos reikalu. Kalbė
damas atstovų buto posčdyj 
jis užreiškė, jogei daryt tai
ką dabar esą peranksti,

Ta'tai jis pamatuoja seka
mai: Kol Vokietija nebus

WASHINGTON, rugp. 1. 
— Iš Washingtono praneša
ma, kad šios šalise valdžia 
nepritarianti Francijos tiks
lams — pasigrobti Alzas- 
Lotaringiją ir dalį Vokieti
jos teritorijos palei Rheiną. 
Su v. Valstijos, girdi, nema
to reikalo kariauti už sugrą
žinimą Francijai Alzas-Lo- 
taringijos neigi reikalauti, 
kad tūloms Austro-Vengri
jos valstybės dalims butų su
teikta liuosybė. Tokio su
tarimo jos nesą padariusios 
su savo talkininkais.

APIE PINIGŲ SIUNTIMĄ 
ŠVEICARIJON.

Vienas asmuo gali siųsti ne
daugiau kaip vieną šimtą 
kas savaitę.

WASHINGTON,

dešimties mylių fronte — 
tarpe Boesinghe ir Warne- 
Ion. Pirmasai talkininku 
užpuolimas davė jiems neti
kėtai gerų pasekmių.

(nuo vokiečių autokratijos), 
jo nuomone, Europoje nėra

siu ly tomis išly go m is,
° reikštu nei daugiau nei ma-

vosios artilerijos kulkų lie
taus anglų-francuzų pulkai 
iSfiloSkė priešą iš pirmųjų 
trijų apsigynimo linijų — vi
same fronte.

I talkininkų rankas čia 
poteko apie dešimts kaimų, 
netoli keturi tuksiančiai be-

r-------------- ----------------- -----------------------

žiau, kaip kaVės pertrauki
mą, kad po to kiltų kita, dar 
baisesnė ir pragąišfingesne 
karė.

Todėl karė turi tęstis tol, 
kol nebus atsiekta taikos,

p a r t a m e n t o p a t v a r k y m u,
tilpusiu oficialiame Washi
ngtono valdžios biuletene, 
už liepos mėn. 25 d., nei vie
nas šios šalies gyventojas 
neturės teisės siusti Šveica- 

C/

rijon pinigų t.v. money or-

na šimtą dol, kas 
Toks patvarkyma 
todėl, kad užkir

pabūklų. Anglai be to, atsi
ėmė ir La Bassevilie mieste
lį, kurį vokiečiai nesenai bu
vo atėmę iš jų.

i veikimas, sako, bai 
idemoralizavęs Hinde-

bavarų kafronte. Š 
riuomenės 
nebetinkančiomis rimtam 
pasiripriešinimui ir urnai 
buvo pakeistos naujomis di
vizijomis. Po to vokiečiai 
surengė visą eilę kontrata-

iš užimtų pozicijų. Laiks 
nuo Idiko vokiečiai visu įni-

be pasekmių. Tūlose vieto
se jie buvo pagauti anglų 
artilerijos ugnin ir arba bu
vo sunaikinti ja, ar turėjo 
pasiduoti belaisvėm

Po pirmojo užpuolimo an
glų-francuzų kariuomenė 
truputį aprimo. Londono 
pranešimas sako, kad tižim 
tosna pozicijosna skubiai

ja, kuri gal dar šį ryt atnau- 
kad da- 

progos
tavo “darbą,” 
pėstininkams

talkininkė, Amerika, kurios 
neturi jokių specialių inte
resų Europos kontinente ir 
kurių pasiūlytoji taika taigi 
reikštų pastovią taiką Euro
poje.

Ponas Balfour, beje, aiš
kino kokiais išrokavimais 
vedina Anglija buvo priver
sta stoti karėm Ji, būtent, 
stojusi jon ne delei egoisti
nių išrokavimų, ir tikrai ne 
del imperialistinių tikslų bei 
kontribucijų. Ji stojusi 
Belgijos apgynime ir kad 
neprileidus Vokietiją su
triuškinti savo kaimynę 
Franci ją. •

Kalbėdamas apie Franci
jos karės tikslus, atsiimti 
Elzas-Lotaringiją, Balfour 
užreiškė, kad Anglija pri
valo paremti tokį savo tal
kininkės reikalavimą. Bet 
kad pateisinus ją Balfour 
nurodė, jogei Francija ne
kariaujanti vien tik už El- 
zas-Lotaringiją, bet svar
biausia — už savo išlikimą.

Apskritai, Balfouro nuo
mone, Vųkietija arba turinti 
but sudemokratizuota, ar— 
sumušta. Kolei joje vieš
pataus militarizmas, kolei 
militarė jos spėka nebus su
laužyta, pastovios taikos esą 
negalima laukti.

prie, pasipelnymo Šveicari
jos spekuliatoriams, lipan
tiems augštas kainas už iš
mainymą šios šalies money 
orderių.

SUNKIOS BAUSMĖS Už 
ŠALINIMĄSI NUO KA

REIVIAVIMO,

WASHINGTON, rugp. 1. 
— Gen. Crowder vakar rųs- 
čiai pagraudeno visiems 
tiems kareivinio amžiaus 
vyrams, kur bandytų išven
gti t.v. parinktino kareivia
vimo įstatymo. Busią bau
džiama net ir jaunavedžiai, 
jeigu tik bus prirodyta’, kad 
apsivedimas įvyko tikslu 
išvengti kareiviavimo.

SPRINGFIELDO GATVE- 
KARIŲ DARBININKŲ 
STREIKAS TĘSIASI.

Samdytojai vis dar atsisako 
išpildyt darbininkų rei
kalavimus.

SPRINGFIELD, Ill., rug
pjūčio 1. — Vietos gatveka- 
rių darbininkų streikas vis 
dar neužsibaigė. Nei viena 
nei antra pusė nenori užsi
leisti. Streiklaužių kol kas 
dar nedaug. Manoma, kad 
streikas turės užsitęsti.

Anglų-francuzų laimėji
mus pripažįsta taipjau ir o- 
ficialis Berlino valdžios pra
nešimas. Jis, beje, dar pa
stebi, kad francuzai laimėję 
ir Aisne fronte.

Sulig pranešimų, dabarti
niams mūšiams, ypačiai gi 
artilerijos veikimui, nėra

ANGLŲ NUOSTOLIAI 
LIEPOS MĖNESYJ.

Neteko .71,832 vyrų.
LONDONAS, rugp. 1. — 

Oficialiai pranešama, kad 
bėgiu pereito liepos mėnesio 
Anglijos nuostoliai visuose 
karės frontuose buvo 71,832

tolygių visoje dabartinės ka-1 vyrai — užmuštais, sužeis
tais ar be žinios dingusiais.

Princetono, Yale ir Harvardo universitačių • mokiniai, 
vykstantjs Francijos frontan dirbti prie karės lauko Ii- >

ROOTO NEPASISEKIMAI
RUSIJOJE.

PETROGRADO RIAUŠIŲ 
PASEKMĖS.

“Anarchistai” du syk kc 
nęsi ant jo gyvasties.

400 užmušta, 1000 sužeista.

Chicagos Darbininkiškoms 
Draugijoms.

Sulig nutarimu, kurį priėmė visuomenis Chicagos 
lietuvių darbininkų susirinkimas birželio 29 d., Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Tarybos laikiftasai komitetas 
paskyrė dieną, kada turės suseit delegatai Chicagos drau
gijų, prisidėjusių prie Darbininkų Tarybos.

Ta diefta bus RUGPJŪČIO (AUGUSTO) 19-A, ne
dėlioję. Mitingas prasidės lygiai 10 vai. ryto. Jo vieta—• 
“Aušros” svetainėje, 3001 So. Halsted St.

Daugelis draugijų ir kuopų jau yra nutarę prisidėt 
prie Darbininkų Tarybos ir išrinko delegatus. Kitos 
draugijos ketina išrinkt delegatus artimiausiuose savo 
mitinguose.

Kviečiame visas draugija s, pritariančias darbiniu
kai idėjai, sukrusti, kad jų delegatai gąlėtų dalyvauti 19 
d. rugpjūčio susirinkime. Nes tame susirinkime susior-* 
ganizuos CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININKŲ TA- ‘ 
RYBA, kuri išsirinks savo komitetą, priims taisykles ir 
atliks kitokius reikalus. • .>

Neužmirškite: Chicagos draugijų delegatų mitin
gas bus rugpjūčio 19 d., “Aušrbs” svetainėje!

A.L.D.T. LAIKINASAI KOMITETAS. "
------------------------------------------------------------------------------------ f!.................... —.... . , ............ .,„4

REIKALAUJA 750,000,000 
SVARŲ VILNŲ.

a1I

VIS DAR NEUŽMIRŠTA 
SVETIMŠALIŲ.

Nori imt juos kariuomenėn.

■f

*
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TOKIO, rugp. 1. — Čia 
gauta žinių, kad . prez. Wil- 
sono paskirtąją komisiją su 
Elihu Rootu pryšakyj Rusi
joj pasitikta suvis nepriela
nkiai. Pav., važiuojant ko
misijai linkui Viatkos, “tūli 
anarchistai” .> padegę tiltą. 
Traukinį tečiaus spėta su
laikyti. Tuo budu komisija 
tapusi išgelbėta. Negana 
to, vos traukinis pasijudinęs, 
“anarchistai” padegę tūlą 
sandėlį. Liepsnos persimetė 
į stovinčius netoliese vago
nus. Ir tie deganti vagonai 
buvę stumiami linkui Rooto 
komisijos traukinio. Tik 
mašinisto drąsa išgelbėjusi 
Rootą nuo liepsnų: komi
sijos traukinis tapo atstum
tas, kur turėjo laukti, kol 
užgesinta gaisrą.

STOCKHOLM, rugp. 1.— 
Atvykęs iš Petrogrado as
muo papasakojo, jogei išti-

RUSAI VIS DAR TRAU
KIASI.

Aštuntoji armija pavojuje; 
vokiečiai paėmė dar du 
miestu Galicijoje.

Randasi tik £30,000,000 
svarų.

■
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WASHINGTON, liepos 31 
— Washingtone vis dar ne- 

! užmirštama svetimšalių. 
Daroma visa, kad privertus 

■ juos stoti armijom Senatui 
jau pasiūlyta tuo-klausimu 
net dvi rezoliuciji. Dauge- 

j .-skelbia 
ateinančios iš Washingtono 
telegramos, pritariu tam su- 
smanymui. Kuo visa tai pa
sibaigs, dar pamatysijne.

kusiose ten pereitą panedėlį ]is senatorių, kaip

24 dd. — riaušėse užmuštųjų 
ir sužeistųjų skaičius esąs 
nepalyginamai didesnis nei 
kad buvo paduota. Jo aps- 
kaitliavimu užmuštųjų skai
čius siekia 400 žmonių. Tuo 
tarpu ligonbučiuose guli a- 
pie 1000.

r
BELG Ų DEPORTAVIMAS 

TĘSIASI.

HAVRE, Francija, rugpj. 
1. — Gauta žinių, kad belgų 
deportavimas Vokietijon 
vis dar tęsiasi. Vien tik iš 
Mons šiomis dienomis tapo

INTERNAVO VOKIEČIŲ 
SUBMARINĄ.

' CHICAGO, liepos 28. V 
National Sheep and Wool 
biuro išleistame raporte 
pranešama, kad šįmet bus 
didelis trukumas vilnų. Šį
met jų gauta tik 230,000,000 
svarų. O tuo tarpu valdžiai 
esą reikalinga apie 750,000,- 
000 svarų. Sako, kitą metą 
jų dar mažiau bus, nes ūki
ninkai sumažinę avių skait
liu. . . . ,C- .

Patariama varyti agitaci
ją tarp farmerių auginti 
daugiau avių. K o r e s p.

■■■P"1.

CORUNNA, Ispanija, 
gpjučio 1. — Vakar ęia 
vyko pagadinta vokiečių 
bmarina U.B.—23. Šį kart 
Madrido valdžia atsisakė iš
leisti atvykusią submariną. 
Vadinasi, internavo ją. Sub- 
marina nuvežta į Ferrolos 
prieplauką, kur turės pasi
likt iki užsibaigs karė.

ru- 
at- 
su-

FALKENHAYN MESOPO
TAMIJOS FRONTE..

Vadovaus turkų armijoms 
prieš anglus.

KOPENHAGEN, rugp. 1 
— Associated Press dar ka
rtą praneša, kad gen. Fal
kenhayn esąs pasiųstas Tu- 
rkijon. Šitą patvirtinąs Be

a

BERLINAS, rugp. 1. — 
Vokiečių karės ofiso prane
šimas sako, kad nežiūrint 
didelių pastangų vis dėlto 
rusams dar nepavyko sulai
kyti vokiečių veržimąsi.

Bukovinoje vokiečių-aus- 
trų pulkai užėmė dar du mie
steliu — Werenecanką ir 
Sniatyn’ą.

Vienuoliktosios ir septin
tosios rusų armijų trauki
mąsi, sako, stato didelin pa
vojui) vi$ą aštuntąją armi
ją. Bijomasi, kad ji nepa
tektų į vokiečių kilpas.

žmonės.
NULINČIAVO NEGRĄ. 

Užpuolęs baltveidį.
. .GARLAND CITY, Ark., 
rugp. 1. — Pakvaitusi balt- 
veidžių minia vakar čia nu- 
linčiavo juodveidį, Andrew 
Avery, kontraktorių. Pas
tarasis buk užpuolęs Itulą 
William Woodą ir atėmęs iš 
jo nemaža pinigų.

' WASHINGTON, liepos 31 
— Pagalios bendras senato 
ir atstovų buto komitetas su
tiko išbraukti senato pasiū
dytąją pataisą prie maisto 
kontrolės biliaus, kur reika
laujama, kad vietoj vieno 
maisto kontrolieriaus-admi- 
nistratoriaus butų paskirta 
tam tikra maisto kontr. ko
misiją. Vadinasi, prez. Wil- 
sonaš pergalėjo. Hooveris 
gal ir liks maisto adminis
tratorium.

VALGYKITE MAŽIAU
MĖSOS.

Nauja valstijos tarybos 
gudrybė.

KĖSINOSI ANT ROCKE- 
FELLERIO IR MORGANO 

Pateko bėdon.
NEW YORK, liepos 31.— 

Šiomis dienomis čia areštuo
ta tūlas Elie Koodinopf’as. 
Jisai kam ten pasigyręs “pa
mokysiąs” Tockefellerį ir 
Morganą.

Manoma, kad Koodinopf’-. 
as yra nesveiko prito.

IRONWOOD, Mich., rugp. 
1. — Valdžia areštavo 12 
streikuojančių rudos kasė
jų. Sakoma, streikininkai 
kėlę “riaušes.”

<b eORAS

Chicago] ir apielinkėse.- 
■Gal but lis: truputį vėsiau.

WASHINGTON, liepos 31 
— Čia aplaikyta patikėtinų 
pranešimų, jogei Vokietija 
pradeda pristygti aukso. Ne- 
-utralėse šalyse jau senai ne- 

| j bepriimama popierinių Vo
kietijos pinigų. Dabar gi 
iįsužinota, kad jos bankinių 
į čekių nepriima ir pačios Vo- 

— kietijos talkininkės — Bul- 
. garija ir Turkija

CHICAGO, rugp. 1. — Po 
nevykusių derybų su kasyk
lų baronais ir kitais anglių 
spekuliatoriais valstijos gy
nimo taryba sugalvojo nau
ją išradimą ‘žmonių naudai.’ 
O tas išradimas yra seka
mas: valgykite mažiau mė
sos!”

Bukite ekonomiški, sako
■ taryba, nepalikite mėsinėje
■ jokių nuopjaustų — riebalų, 
igįslų ir tt. Iš jų esą galima 
pagaminti puikią sriubą- 

, sriubelę. O tuomet ir tausu- 
mas susirasiąs....

Bet užvis svarbiausia, ta
rybos nuomone, visiškai at
sisakyti nuo mėsos valgymo 
— bent vieną dieną savaitė
je.

Gabus tie ponai.

kuriame vakar tilpusi ilius
tracija, perstatanti gen. Fa- 
Ikenhayno pasitikimą su vy
riausiu turkų armijų vadu 
Syrijoje.

Spėjama, kad Falkenhayn 
vadovausiąs turkų armijo
mis Mesopotamijos fronte.

ŠAUDO BĖGLIUS IR
IŠDAVIKUS. '

LONDONAS, rugp. 1. — 
Londono Times kores
pondentas, Galicijos fronte,

>ag

!■ KAIZERIS VILHELMAS
RYGOS FKONTE.

KOPENHAGEN, rugp. 1. 
— Aplaikyta iš Berlino ži- 
inia sako, kad kaizeris Vilhe
lmas vakar atvykęs Rygos 
frontan. •

įlykų stovis septintoje rusų, 
armijoje taisosi. Gen. Kor
nilovas pavartoja visas gali
mas įmones pašalinimui su
keltos armijoje panikos ir 
nepaklusnumo. Bėgliai ir 
išdavikai be pasigailėjimo 
šaudomi ir paliekami ant ša- 
lykelių su prisegtu popieros 
sklypuku: “Čia guli savo sal
lies išdavikas.”

Sulaikymui bėglių daugia
usia naudojama kavalerija, 
kuri pasilikusi ištikima 
karinei vyriausybei.

BERNE, švėicarija, liepos 
31. — Pagalios Turkija suti
ko išleisti sulaikytus Suv. 
Valstijų piliečius. Pirmoji 
partija jau atvyko Bernan. 
'Kiti dar k

■

/■S

xrės istorijoje.
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Anglijos 
pozicija.

kalbu kito-

pavyzdžiui,

Anglijos valdžia, p. Bal- 
fouro lupomis, atsakė į Vo
kietijos kanclerio tąikos pa
siūlymą.

Anglijos užsienio reikalų 
ministeris užreiŠkė atstovų 
bute, kad taiką daryt dabar 
da esą peranksti. Vokietija 
turinti pirma but sudemora- 
lizuota arba sumušta. Kū
liai Vokietijoje viešpatau
siąs imperializmas ir koliai 
militarė jos spėka nebusian
ti sulaužyta, toliai taika su 
ga reikštų tik karės pertrau
kimą, idant neužilgio kiltų 
kita, dar baisesnė karė.

Šitie p. Balfouro žodžiai 
neduoda daug vilties taikos 
galininkams. Bet reikia pa
stebėt, kad Balfouro kalbos 
tonas yra jau ne toks smar
kus, kaip tų kalbų, kurias 
nesenai laikė Anglijos pre
mjeras Lloyd George ir ka
rės komiteto narys, lordas 
'Carson. Dar labiaus jo kal
ba skiriasi nuo 
valdžios atstovų 
se savo čbftlyse.

P-as -Balfour,
^--^nžreiškė, kad Vokietija tu

rinti pati jieškot savo išga
nymo. “Tautos turi pačios 
daryt savo laisvės pienus, 
sulig savo idėjomis, savo is
torija, charakteriu ir vilti- 

I mis”; prievarta įbrukant 
šaliai konstituciją, jeigu ir 
turėtum tiek galios, dalykų 
nepataisytum.

Dar įdomiau skambėjo 
Anglijos užsienio reikalų 
ministerio kalba, kuomet ji
sai aiškino savo šalies karės 
tikslus. Jisai, žinoma, pa
kartojo tą seną pasaką, kad 
Anglija kariaujanti ne del 
egoistinių išrokavimų, o tik
tai kaipo laisvės ir lygsvaros 
saugotoja Europoje. Bet rei
kia atkreipti domą į seka
mus Balfouro žodžius: “Mes 
nestojome j karę už jokį e- 
goistinį tikslą ir tikrai ne už 
imperialistinius (užkariavi
mų) tikslus ir ne už kontri
bucijas... Todėl musų padė
jimas buvo kitoks, negu bent 
kurio musų talkininkų.

Balfouras čia pripažino 
du svarbiu dalyku: viena, 
kad aneksijos ir kontribuci
jos nėra jos karės tikslu, t.y. 

*kad ji sutiktų daryt taiką be 
aneksijų ir kontribucijų; ir 

j antra, kad visi Anglijos tal-
- kininkai, bent karės pra

džioje, tuo žvilgsniu skyrėsi 
nuo Anglijos, t.y. norėjo ir 
aneksijų ir kontribucijų.

Anglijos ministeris toliaus 
nurodo, kad Francija karia
ujanti už Elzasą-LotaringL 
ją. Kitas žmogus, dalyva
vęs tose atstovų buto disku
sijose, John Annan Bryse, 
užreiškė, kad Italija butų 
nepatenkinta tokiomis tai- 

ų K kos sąlygomis, kurios palik-

į

Chicago, TH. Sereda, Rugpjūčio 1, 1917.

visas lietuvių draugijas ir dar-
IŠ Šitų diskusijų aišku, sąlygos turės but priimtos, bo organizacijas į vieną milži- 

kad Anglija nori nuversti nes kitaip taika įvykti nega- ™šką kūną.
nuo savęs kaltę už karės tę
simą. Ir ji tą kaltę verčia ne 
vien ant Vokietijos, bet ir 
ant savo talkininkių — Fra- 
ncijos ir Italijos. Pastebė
tina, kad Anglijos vladžios 
ir parlamento atstovai ši
taip daro po to, kaip keletas 
dienų atgal tokius-pat kalti
nimus prieš Franciją ir Ita
liją iškėlė ir Vokietijos kan
cleris.

Treji metai 
karės.

Šiandie sukanka 
treji metai nuo tos dienos, 
kaip Vokietija paskelbė ka
rę Rusijai, paversdama tuo 
budu konfliktą, kilusį tarpe 
Austrijos ir Serbijos, pasau
lio kare.

lygiai

> Artimiausieji to konflikto 
kaltininkai — serbų patrio
tai , užmušusieji Austrijos 
sosto įpėdinį Ferdinandą, 
pasaulio senai užmiršti. Au
strijos ir Serbijos ginčas 
niekam nerupi. Aišku todėl, 
'kad tų dviejų šalių susikir
timas nebuvo svarbiausioji 
šios karės priežastis.

Pamatinė karės priežastis 
yra kapitalistinių valstybių 
interesų kova.

Anglija ir Vokietija yra 
stambiausios tarpe tų vals
tybių, ir nuo jų todėl visų- 
pirma priklausė išplėšt Au
st rijos-Serbi jos konfliktą 
ant viso pasaulio, ar ne; nuo 
jų šiandie priklauso pirmo
je eilėje ir karės tęsimas ar-

Treji metai atgal Anglija

suotina. Dabar-gi jiedvi, 
nežiūrint baisiausių aukų ir 
žmonių kentėjimų, 
nėra

dar vis
prisirengusios taiky-

' Tiesa, jau ir Anglija ir 
Vokietija šiandie kalba ki
taip, negu karės pradžioje. 
Vokietija jau nebeturi vil
ties išeit su triumfu iš ka
rės. Anglija jau nebesitiki 
paklupdyt Vokietiją. Juo 
.tolyn, tuo dažniau viena ir 
antra juodviejų rodo palin
kimo jieškot karės galo ne 

> pergalėje, o susitaikyme. 
-Tik jiedvi iki šiol dar nesu
randa kelio prie to susitai
kymo.

Iš visų kariaujančių vals
tybių viena tiktai Rusija tu 
rėjo drąsos viešai pripažint 
tokias sąlygas, kurios leistų 
joms prieit prie taikos. Tos 
sąlygos yra atsisakymas nuo 
aneksijų ir kontribucijų ir 
suteikimas teisės kiekvienai 
tautai spręst apie savo liki
mą.

• Rusija pritarė toms sąly
goms tada, kada jos valdy
mas perėjo į darbo žmonių 
rankas. Anglija ir Vokieti
ja nepritaria joms dėlto, kad

mentai, kurie įtraukė pasau
lį į dabartinę karę.

Bet liaudies jiegos ir šito
se šalyse stiprėja. Valdžioms 
priseina vis labiaus ir la
binus skaityties su jomis. 
Anglijos valdžia pasijuto 
priversta esant daryt šį-tą, 
kad parodžius, jogei ji ne
veidmainiavo, kalbėdama a- 
pie pavergtųjų tautų liuosa- 
vimą; ir ji šaukia airių kon
ferenciją. Vokietijos valdžia 
ketina įvest reformų imperi
joje ir Prūsuose. Ir jiedvi 
abi tolyn vis mažiau prieši
nasi “Rusijos taikos sąly-, 
goms.”

džiuoja- Jeigu Kapsukas butų 
neatvežęs jiems “proto”, tai jie 
da ir šiandie nežinotų, kad jie

Bet ti^ sąlygų priėmimas 
tai bus milžiniškas socializ
mo laimėjimas.

“Rusijos taikos sąlygos” 
yra ne kas kita, kaipr socia
listų sąlygos. Daug pirmiau, 
negu Rusijos revoliucija su
griovė carizmą, tas sąlygas 
socialistai jau skelbė ir Rusi
joje, ir Vokietijoje, ir Ame
rikoje, ir kitur. Taika be 
aneksijų ir kontribucijų ir 
Jautų apsisprendimo teisė 
buvo dalykai, už kuriuos so
cialistai stojo jau keletas de
šimčių metų prieš dabarti
nę karę.

Bet priėmimas tų taikos 
sąlygų reikš socialistams ne 
tiktai tokią didelę moralę 
pergalę, kokios jie dar netu
rėjo niekuomet, o ir nepap
rastai didelį praktišką lai
mėjimą.

i Karė, nedavusi pateisini
mo vadžioms, kurios ją pa
darė, nė svetimų teritorijų 

! užgrobimuose, nė pinigiš- 
;kuose pienuose, iššauks žmo- 
Įnyse smarkiausią reakciją 
prieš save, prieš tą politiką, 
kuri prie jos privedė, ir prieš 
visą šių dienų visuomenės 
tvarką. Jeigu iki karės pa
baigos ir neįvyktų daugiaus 
tokių perversmų, kokį per
gyveno Rusija, tai vargas 
bus valdžioms ir viešpatau
jančioms klesoms, kada at
eis taika.

Klesų kova, aptilusi karės 
laiku, prasidės neregėtu li
gi šiol aštrumu, kada pasi
baigs taikos derybos. Nėra 
mažiausio pamato abejot, 
kad šitos kovos rezultate vi
suomenės santykiai kapita
listinėse valstybėse persi
keis ligi-pat pamatų.

Treji metai atgal kapita
listinis pasaulis džiaugėsi, 
kad socializmas esąs amži
nai pergalėtas. šiandie to 
džiaugsmo nebėra nė pėdsa
ko. Jį pakeitė baimė prieš 

: socializmą — baimė, kuri 
didėja juo labiau, juo ilgiau 
tęsiasi karė.

.   ■■ ■ nu.-  ■■■■«  

Amerikos darbininkų gyveni
mas pats per save nepagerės. Už 
jo pagerinimą reik kovot, o ko
vai reikia spėkų. L. S. S- pa
staruoju laiku apie 3000 narių 
tvirta. Kiekvienai valstijai pri
puola apie po 60 narių. Ir ką 
tokia maža grupelė darbininkų 
galėtų nuveikti be darbininkų 
visuomenės?

L.Si.S. reikalinga darbo žmo
nių visuomenė, o ne jos nuosa
vi “firma”. Nesvarbu, po ko
kia “firma” mes iškariausime 
geresnes sąlygas, mums svarbu, 
kad' galėtume iškariauti.

Mes žinome, kad musų politiš
kas kelias jo pasisekimas pri
klauso nuo darbo žmonių vi
suomenės; mes ir privalom tą 
visuomenę organizuoti. Per 10 
metų mes organizavom tik 3000 
narių į “savos firmos” organi
zaciją, bet kitose draugijose ir 
organizacijose neturim įtekmes.

Turim nepamiršti, kad gana 
didelė lietuvių dalis priklauso 
prie įvairių draugijų. , Ir ji gali 
but veikli, jeigu laiks nuo laiko 
į tų draugijų ir organizacijų ta
rpą, mes įeisime su sprendžia
ma spėka ir pravesime didelės 
vertės dalykus..

A.L.D.T. yra būtinai reikalin
ga, tikrai reikia ją gerai suorga
nizuoti. Socialistų pareiga būti 
su sprendžiama spėka panašiuo
se dideliuose kūnuose. Organi-

tų” kalbomis. f
Laikas jau butų patiems su

siprasti ir žinoti, o nelaukti, kad* 
kas atvažiuodamas atvežtų 
“proto.” —Z. Gapšis.

APIE ŠELPIMĄ POLITIŠKŲJŲ 
KALINIŲ

Per ilgą laiką mes šelpėme 
Rusijos politiškuosius kalinius 
ir ištremtuosius į Sibiro raistus. 
Bc4 neužilgo ir mes, amerikie
čiai, susilauksime tokių laikų, 
kokie buvo seniau Rusijoj.

Pradedant birželio 5 d. kas
dien vis daugiau ir daugiau mu
sų draugų yra uždaroma į kalė
jimus už kiekvieną drąsiau iš
reikštą žodį prieš šios šalies da
bartinę “demokratišką” tvarką.

Rusijos draugai jau šiek tiek 
laimėjo ir gali ir be musų pa
ramos apseitį. Bet mes turime 
dabar daugiau atidos atkreipti į 
savuosius politiškuosius kali 
nius, kurie dabar yra kankina
mi už drėgnų kalėjimų sienų.

»... o

Skaitytoju Balsai
Už išreikštas šiame skyriuje 

nuomones Redakcija 
neatsako.

ŽODIS Už AMERIKOS LIET.
DARB. TARYBĄ.

Kovos redakcija pašventė ko
ne pusę Kovos 29 nr. kritikai A- 
merikos Liet. Darbininkų Tary
bos ir Naujienų. Ji bando su
rasti kokių nors blogumų, kad 
jais anšmeižus A. L. D. T. ir
Nau jienas. Jos pastangos yra 
betgi visai tuščios ir nenešan- 
čios naudos darbininkų klesai. 
Energija, kurią jinai suvartoja 
šiose kritikose neva gynimui L. 
S.S., kaipo organizacijos, kurios 
ji yra organu, nuo nieku neken
kiančios Sąjungai organizuoja
mos A. L- D. T., yra bereikalin
gai eikvojama. Taryba niekuo 
ncgal kenkti L.S.S.; gal tik mil
žinišką atnešti naudą visai lie
tuvių visuomenei, kartu ir LSS.

Nauda L.S.S. iš Tarybos.
L.S.S. per suvirs 10 metų gy

vavimo, jeigu kada nors ir kur- 
nors norėdavo padaryti didesnį 
žingsnį, kad nr darbininkiškuose 
apvaikščiojimuose, visados krei
pdavosi į įvairias pažangesnes 
organizacijas ir j darbo unijas, 
kad pastarosios prisidėtų prie 
apvaikščiojimo. Tokie nu ola* 
tiniai jieškojimai sąryšių su 
draugijoms kaikada būdavo ne* 

ipasekmmgi. A. D. T. bus 
tuo nuolatiniu ryšiu, kuris riš

p. K. Strum skis .... $3.00
C. K. Acker...............$5.00
Per šerno Dr. Kp. su

rengtą koncertą
Chicagoje........ .. $158.20

D. L.K. Gedimino Dr-stė,
Lehviston, Me......... 10.00

Jos nariai: D. Repšis 50c., J. Dai- 
lida 25c., J. Pauliukas 25c., A. 
Didžiulis 25c., J. Joževičia 25c., 

' J. Sauliunas 25c. ir smulkių au
kų sumesta per D.L.K.G. Dr-stės 
narius 91c.

Korespondencijos

taipgi

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliOkuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

112) S. Halsted SI.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Bearbern St. 

U11-U Unity BMj.
Tri. Central 4411

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

4 Suima. 602-904 National Life Bid*..
29 So. La Salle St., Chicago, DI. 

TeL Central 6890-6391. Atdara: Utar- 
ninko, ketverge ir Bubate* vakarai, nuo

6 iki 8 vaL vakare, po numeriu: 
IMI MILWAUKEE A V E., Chicago, DL 

Tel. Humboldt f7.
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TEISIU
Dienomis ir vakarais teisių klesos. 
Gyvuoja 22 metu. 1800 gavusių mo- 
ksližkų laipsnį. Dykai oratorika. 3 
metų praktikos kursas. Gražiausi 
klesos kambariai šiame mieste. 
DIENOMIS IR VAKARAIS AUG-

S.. ŠTESNĖS MOKYKLOS KURSAI 
Prirengia j Kolegiją, Teisių, Medicinos, Den- 
tistikos, arba Inžinerijos skyrių kuotrumpiau- 
siu laiku. Reikalaudami kataliogo adre
suokite Chancellor J. J. Tobias, 53 W. Jack- 
son Blvd. Tel. Wab. 6598

tingu politikos ar kitokios pu
šies organizacija, ji yra tik ryšis 
organizacijų, jau gyvuojančių ir 
turinčių įvairių atskirų tikslų. 
Butų žingeidi! išgirsti iš Kovos 
apie pasekmingus organizavimo 
ir propagandos budus, jeigu ji 
šitą darbininkų organizuojamą 
Tarybą taip smerkia kaipo neti
kusią, kuomet ji iš dalies yra 
socialistų rankose. Jeigu musų 
LS.S. centras ir Kovos štabas 
prisidėtų, mes padarytum didelį 
žingsnį pirmyn. ' —Alex.

KAM GERĖTIES KITŲ 
DARBAIS?

Pastaruoju laiku rašosi, daug 
naujų narių į L.S.S-gą. Skaitant 
lar.krašįiuose korespondentų 
pranešimus nuolat randi, kad 
per Grigaičio prakalbas tiek ir 
tiek naujų narių įsirašė į kuo
pą; kitoj vietoj vėl randi prane
šimą, kad Bagočiu'i laikant pra
kalbą apie šimtas naujų narių

Lietuviški “bolševikai” visuo
met drabsto purvais Bagočių ir 
Grigaitį, bet jų darbais gėrisi. 
Vienas “bolševikas” ‘‘kritikuoda 
mas” dr. Grigaitį “Kovos” nr 
30-tani giriasi, kad dabar į L. 
Sr S. žmonės rašosi būriais. Ma- 
tvt kad tas “kirtikas” nė kiek ne-

sc drg. Bagočiaus prakalbos, ar
ba skaitė “Keleivį” per keletą

yra socialistų par Ii

Bagočius, Michelšonas laikyda
mi prakalbas svetainėse kvėpa
vo cigarų durnus, daug naktų 
nemiegojo, važinėjo iš vieno 
miesto į kitą, kad tik dauginus

rodyti darbininkams tikrą kelią.

kalinius valdžia nemažai perse
kioja; neduoda jiems literatūros, 
kad kaliniai galėtų smagiau pra
leisti nors liuosesnes valandas 
žinodami kas dedasi už kalėji
mo sienų.

Kaip tik atėjo žinios apie Ru
sijos revoliucijos laimėjimą, 
mes, lietuviai, tuoj sutvėrėme 
Rusijos Revoliucijos Rėmimo 
Komitetus, kad revoliuciją pa
rėmus, bet ikišiol mes dar ne
prabilome apie savo draugus, už 
geležinių kortų uždarytus^.

Draugai! Jeigu mes nesirū
pinsime savo draugais, kurie 
kartu su mumis darbavos ir pir
mieji nukentėjo ir dabar yra 
kankinami, mes negalėsime dau
giau va din ties ji) draugais. Mes 
turime ištiesti jiems moralę ir 
materialę pagelbą. Jeigu mes 
juos dabar užmiršime,—o ryto 
ir mes galime atsidurti jų pa
dėjime ir likti “priglobtais” 
“demokratiškos” valdžios, — ir 
mus visi užmirš, kaip mes už
mirštame juos. Mes neturime 
ir negalime jų užmiršti.

Nuo savęs pasiūlau, draugų 
apsvarstymui, visus musų ko
mitetus, besirūpinančius Rusijos 
revoliucija, paversti į Amerikos

KENOSHA, WIS.

Iš LSS. 58 k p. veikimo.

LSS. 58 k]), nors nėra skait
linga nariais, bet vis-gi visi 
drauge dirbame kiek išgalėdami 
darbininkų pasiliuosavimui ir 
socializmui

Praėjusią žiemą rengė pra
kalbas, diskusijas ir platino dar
bininkišką
rengė įvairius pasilinksminimų 
vakarus. Nenustoja ji veikus ir 
dabar.

Liepos 4 d., tos dienos pami
nėjimui, visi Kenosbos socialis 
tai bendromis jiegomis paren
gė prakalbas Edelweiss parite. 
Kalbėjo drg. J. Works iš Chica- 
gos. Aiškino apie Amerikos 
‘‘demokratiją” ir ant kiek yra 
“pildoma” Suv. Valstijų konsti
tucija. Antras kalbėjo F. We- 
rensfield iš Milwaukee. Nors 
jis ir neišrado kalbėtojam, bet 
jo prakalba visus užinteresavo. 
Jis kalbėjo apie Rusijos revoliu
ciją ir abelnai apie socializmą. 
Po prakalbų prasidėjo šokiai, 
kurie tęsėsi iki vėlos nakties.

Nors ir sunku dabar ką-nors 
veikti, kuomet laisvė žodžio yra

tus. Bet pas mus, Kcnosbojc. 
nors ir nėra vyčių vaisko ir yra 
daug laisvų vaikinu ir tokių, 
kurie pirmiau prigulėjo prie so- 

vienokorganizacijų.

nariais. Nežinia ko n 
:i"v dar laukia La 
. ii < k o n c v c ikd a m i n c

v

pimo komitetus. S. A. Dementis

Šerno Fondas
Aplinkybės, kuriose šiuo laiku 

randasi visai lietuvių visuome
nei gerai žinomas rašytojas J. 
Šernas, privertė mus užsiimti jo n
likimu. Kuomet mes paskelbė
me “Žodį į visuomenę p. Šer
no reikalu”, gerb. šerno pritarė-

aukos mus dabar ir padrąsina 
atidaryti Šerno Fondą.

Liepos 19 d. šerno Draugų 
Kuopelė laike savo susirinkimą 
Aušros salėje, kuriame nutarta

Pasitikime, kad lietuvių vi
suomene atjaus vargingą padė
jimą, kuriame randasi niusų se
nas rašytojas p. J. šernas, ir ne-

Money orderius arba čekius

mus būrelis ir lietu- 
'uiėių, bet ir jas atsilikę nuo 
kiti* miestu savo sps ;cin Jos

•. %- c

\is dar tebėra, ner* ir nevisos 
• ien palinkę prh maldaknygių 
ir rąžančioms. Re ir jas iš
budinti.

Liepos 22 d. LSS- 58 k p. pa
rengė išvažiavimą į miškus į 
šiaurę nuo miesto palei Micbi- 
gano ežerą. Į išvažiavimą atsi
lankė ir nemažas būrelis Racine 
LSS. 124 kp. draugų/ Jie visi 
atvažiavo 11 vai- ryte, kuomet 
vietiniai drangai visi neatvažia
vo, o tūli atvažiavo tik vakare, 
kada reikėjo jau važiuoti namo.

] š va ži av u šie j i pa si šnek u čia vo 
apie bėgančius reikalus, pažai
dė, užkando kiek. Abelnai visi 
išvažiavimu buvo patenkinti. 
Tik oras pasitaikė ne koks. Per 
visą dieną buvo giedra ir niekas 
nesitikėjo lietaus, tad prie jo ir 
nesirengė, tečiaus apie 4 vai. 
pradėjo lyti, kas pakrikdė išva
žiavimą, Manome, kad Racine 
draugai mums už tai atleis-

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina: 
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras- 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir 12-ra GATVE
................ ....—---------- ; ■■■■■........    m .a m i.

Telephone Yards M&T

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan SL, Chicage* 

VALANDOS: nuo 8 iki 11 Ii* 
ryto, nuo 5 iki 8 vakare.

Dr. S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Tel. Canal 3877,

listai visi darbuojasi kiek galė
dami-

Kaip girdėti, kituose miestuo
se ir miesteliuose LSS. kumpos 
dabar smarkiai auga, net buvu-

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojai, chirurgių 
ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS : 8-—9 ryto, tiktai.

. ‘elephon* Huno bold t 127>.

M. S AH U D M. D. 
i 8*na> Romui Gydytojas ir CMrornra*. 
1 Specialistas Moteriškų, Vyriškų far

Vaikiškų, taipgi Chroniškų IAgų- 
OFISAS: 1679 Milwaukee Ara, 

,! VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto; 
i Kampas North Ave., Kambary* *Pf 

I 1:80 iki 8 ir 7 :80 iki > rakai*.

z

Tel. Armitage 984

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
2121 N. WESTERN AV. ‘ 

CHICAGO, ILL.

LIKTU VI *KA

r TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. J ON1 K AI T IS
! Medikas ir Chirurgas
I 3315 S. Halsted St., Chicago

i APTIEKA
Na ir ką dabar tic musų veikė-1 meldžiame išrašyti p. M. Darni- 

jonaičio vardu, o laiškus prašo
me siųsti p. M. Jurgelionienės 
adresu (3133 S. Emerald avė.). 

Šerno Draugų Kuopelė:
Dr. A. L. Graičunas, prez. 
M. Jurgelioniene, sekr. 
M. Damijonaitis, kas.

Patarėjai:
J. Laukis,

A. Vlsbaras, 
K. Norkus,

i V. Mišeika,
i K. Gugis, 
i

A* Labs,
Dr. J. J on įkaitis.

jai užsipelnė? Ugi tūlų “bolše
vikų” liko praminti: social- 
patrintais, oportunistais, darbi
ninkų išdavikais ir lt

Man labai gaila, kad jų tarpe 
dar randasi daug tokių žmonių, 
kurie patįs pirmiaus gėrėjosi 
drg. Grigaičio raštais ir prakal
bomis. Nebūtų stebėtina, kad 
drg/ Grigaitis butų urnai per
mainęs savo nuomones. Bet 
drg. Grigaitis nė kiek nepersi
mainė. Visą laiką kaip aš pa
žįstu drg. Grigaitį, jis buvo toks 
ir tebėra. Čia aiškiai galima 
suprasti, kad• ne Grigaitis per
keitė savo nuomones, bet tie,

dar nebuvo gerai susitvarkius, 
ypač sunku buvo žinoti kas yra 
raštininkais. Bet nuo šio laiko 
valdyba yra pastovi ir į ją įeina: 
organizatorius A. A. Pakšys, 
462 Jerine St., sus- rašt. W. Bra- 
zcvičius, 402 Lincoln St.; ižd. J. 
Marcinkevičius, 519 Hanson St.; 
fin. rašt- A. M. Pakšys, 317 
Maplewood Ave. Literatūros 
kom. M. Kiminienis, 730 Engal 
St. Prie jų galima kreipties vi
sokiais kuopos reikalais.

J. Marcinkevičius, Kp. Koresp.

*« iMUtauta •ty4«y Į 
seilnriBt, ar ta r««**tal Lkt«TM m i 
Aan«-r!*w dahtari. Tai rfamattal lia- 

tvvilha aptioha ir Meaaaehw- "
aatta vahrtijaj. Gylaolli «alH ra«t ka
kta* ttk pasaalyJ yra raHaJaatoa. Ga- 
IH raflkalaat par laUkaa, a al prlafv- 
aM par aspraap.

K. Sidlauakia
Aptlekoriu Ir ,

SOUTH BOSTON,. MASS.

■I

Šerno Fondui aukavo sekan-
kurie dabar jį visaip pravar- čios ypatos ir draugijos:

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

BUČEBNfi IK GROSEBNĖ 
NAUJOJ VIETOJ

Užlaikau geriausią mėsą ir groserio 
tavorus Viskas užlaikoma Švariai ir 
kainos daug žemesnės negu kitų. 
Geriausias patarnavimas atsilankiu
siems. ANTANAS DŽIAŽULSK1S 
4504 S. Paulina St., arti 45-tos gatv.

Chicago

&
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. Dvigubos stenipos 
visą dieną ketverge KUORO® 

■ I HAISTED. 201!< STS «?>» > 
Mm canal PORT AVĖ

Sankrova atdara
iki 5:30 ketverge.

Didelis Nupirkimas ir Išpard. Moterims ir Mergių.

Visų šilkinių suknių it siūty
Vertii* 10.45

10.45

10.45

10.45

(10.45

10.45

10.45

10.45

nuo $15 iki $18 po
[žymus New York’ogfl C

siuvėjai pardavė mumflH ®Į S /į 
šiuos siutus ir sukniasWj I II |l I
už musų pačių kainą. d H i j
Tai buvo ištikrųjų la- 1 | |
bai laimingas supirki- ■
anas.

dėvimos daugiau negu praeitais

apskelbi-
kad kai

suknios. Gra- 
rų.šios taffeta, 
kilos susideda 

Didelis

Ar jus galite suprasti ką šis 
mas reiškia? Visur skundžiasi, 
nos ant šilkų pakilo!

Suknios.
Nustebinančios šilkines 

žus modeliai, puikiausios 
nekurtos paprastų spalvų,
iš kvolduotų taffeta papuošalų, 
kalniečius, su diržais arba uždėta juosta 
effeklas. Puikios rankovės ir rankoga
liai — kitos apsiūtos pynėmis ir papuoš
tos knypkiais.

J. E. Brady.

“Džiumis” Hamiltonas.

10.452

10.451

$in.45
SIUTAI. ■ ■ |

Puikus šilkiniai siutai, vėliausios vasarines slailės, pa- ■ B ■ .....
siūti iš puikios rųšies šilko taffeta — nekurie su jungu ir B ^^B —........
kvolduotom rukšlėtu, kiti gražiai pasiūti — dideliu jurei- ’*•*’ ..............
vio kalniečiu, puikiomis rankovėmis ir rankogaliais. Si
jonai gerai pasiūti, su diržais ir sutraukti į rumbelius.

10.45$

10.45

10.45

10.45

10.45

10.45
10.45
10.45
10.45

Visi šilkiniai Taffetos Sejonai
taipgi priskirti prie šio supirkimo.

Kambarin įėjo vyras apie pen
kių dešimtų metu senumo, aug- 
što ūgio, drūto sudėjimo; jo 
veidas buvo įrudęs nuo saulės. 
Be abejonės tai buvo Frank 
Simpson’as iš Beno, Nevados. 
Nors “Džiumis” buvo už jį men
kesnis, bet jis jo nesibijojo — 
jis žinojo kiekvieną imtynių 
“kriukį” — ir ant to jis pasi
tikėjo.

Simpsonas numetė švarką ir 
kilus pundulius, kuriuos jis par
sinešė, ant lovos ir priėjęs prie 
stalo pradėjo vartyti telefonų 
knygą. Iš gulinčio ant lovos 
švarko kišeniaus kyšojo stora 
išparpusi mašna ir spėjau t pa
gal jos didumą, “Džiumis” su
prato, kad tai buvo tas, kas jam 
buvo reikalinga. Simpsonas 
nukabinęs telefoną prabilo:

Hello, Central. Broad, one 
—six—-four—naught.

Jo balsas ir jo būdas liudijo, 
kad jam buvo pažįstamos visos 
smulkmenos “Bylų civilizaci
jos.”

—Heilo. Ponas Simpsonas 
kalba. — Pranas Simpsonas iš 
Nevados. Aš turiu laišką prie 
pono Vandcrgrifto nuo jo sėbro 
Burnet’o ir aš geidžiu su juo 
kalbėt.

“Džiumis” visa tai girdėjo bū
damas kamaraitėje ir vardas

rime daug puikių perstatymų.
—-Labai gerai. Aš lauksiu 

apie aštuntą valandą. Sudiev — 
ir užkabinęs telefoną Simpsonas 
nespėjo atsisukti — jo alus žiu
rėjo tiesiog vamzdi n .32' kali- 
berio.

Simpsonas nepersigando, bet 
labai nustebo. Kaipo nevadietis

laukdamas “komandos”, pakėlė 
rankas. n

—Tai New Yorke randasi ir 
tavo rųšies žmonės, ch? — tarė 
jis šaltai su pašaipa.

—Mano rųšies? — rūsčiai at
kartojo “Džiumis”. — Klausyk 
manęs. Aš esu tik labdarys su
lyginant su tuo niekšu ką 
kalbėjai per telefoną.

tu

5.45

--- ---rT^.... .....mum....mm............-į-------- - —-........... , į lrr

—Ir gera vieta del jo pana
šiuose atsitikimuose — atkirto 
“Džiumis” ir atsisėdo ant lovos
galo.

TURĖKITE
PINIGU

Redakcijos Atsakymai
P. J. Milton, Herrin. — Tamstos 

pranešimą tik tada galėtumėm įdėti, 
jei tamstą įgaliotų, arba bent reko
menduoti;, kuri nors organizacija.

Vincui Valentai, Grand Rapids, 
Mich. — Talpiname kito musų ko
respondento pirmiau gautą žinią.

Viską Matęs, Chgo. — Kad tamsta 
nepadavei savo tikro vardo ir adre
so,'tai korespondencijos negalim su
vartoti.

mėnesį 
mėnesį 
mėnesį 
mėnesį

Skoliname pagal įstaty
mišką mokestį 

$25 .  87i/oc
50....... 1.75
75 ...  2.621/2

100.........3.50
Po valstijos priežiūra 

3y2% 1 mėnesį
Skoliname ant rakandų, 
Pianų, Sankrovos įren
gimų ir kitų užtikri

nimų.
Jis

jis

—Žinoma. Aš

M

-—žinoma, 
nesisarmatytų 
ubagą ir dar iškeiktu jį užtai, 
kad jo centai nėra doleriais.

įstu jį ir 
i manau, 

kad tau nėra malonu būti lame 
padėjime, taigi aš tau pavelysiu 
atsisėst ant tos kėdes.

Simpsonas nesipriešino;
pasisuko linkui nurodytos kc 
dės ir juto, kaip “Džiumis” žai

—O, nesibijok, mano “ka der
gus” yra čemodane, o pastebėjo 
Simpsonas.

Sutaisytas » jprmuioa- 
recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir Žarnų, ger
klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojitno apetito, 
ialčio galvoje, ect., ect., Sutai
somas išdirbėjo labai pagarsėjusio

PJIN-EXPELLERIO-
seno ir ištikimo draugo Šeimy
nos, naudojamo visame pašau 
lyje per pusę šimtmečio -,35c 
už bonkutę visose aptiękoae, 
arba galite uiaiaakyti tiesiai ii

< F. AD. RICHTER & co. 
14-HO Wartlagtw ItrMt. Nw Yort.

LOCAL LOAN
COMPANY

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

Telephone Drover 2116.

Didelis Išpardavimas
Siuonii užkviečiu gerbiamąją lie

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

Taipgi egzemi-
Įk nu o j am akis

Kas turit silpnas akis ar trumpą re
gėjimą, arba galvos skaudėjimą, ne
laukite ilgai, bet ateikite pas mane. 
Aš duosiu jums rodą ir pririnksi* 
akinius. Už savo darbą gvaraatuo- 
ju arba sugrąžinu pinigus.

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

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

1

(buvo žmogus pasaulyje, kurį jis 
geistų prigirdyti šaukšte van
dens — lai buvo Vandergriftas. 
Taipgi jam buvo aišku, kad 
Simpsono vardas buvo žinomas 
Vandergriftui, nes nei keletui se
kundų nepraslinkus jis išgirdo:

—Ačiū! labai gerai. Ponas 
Vandergriftas? Ponas Simpso-

puošimo.

5.45

5.45

5.45

5.45

5.45

5.45? verti $8 ir $10 už

5.45

5.45

5.45

5.45j

fotą sijonai 
kreips jūsų (lomą. Pui
kios štai lės visų nau
jausių lygių spalvų ir 
naujosios rųšies k vol-

juosmenį, kišenini

nas kalba.
Nors “Džiumis

aiškiai išsivaizdino kas buvo 
Vandcrgrifto “pakaušyje.” Štai

Teisingas Budas Paduoti
Ženklą Operatoriai

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

IDAMAR, PA.

Taipgi G katn- 
3 kambarių namai 
Williams Idamar’e,

Žinios pasiekė mus apie tai, kad ši yra vie
na iš keleto tų kompanijų, kurių darbininkai 
dirba G dienas į savaitę dėlto, kad ten esama 
visuomet užtektinai R R. karų. Kasyklos 
Idamar’o, Heshbon’e, Dias’e ir Valier’e randa
si puikiausioje dalyje Pennsylvanijos valsti
joje, kur yra geriausias klimatas. Kasėjai 
uždirba nuo $100—120 dolerių kas dvi savai
tės ir ten yra daug šeimynų, kur nevedę žmo
nės gali gauti gerą užlaikymą, 
barių namai už $7.00 ir 
už $1.50. P-nas D. R,
Pa., ir p-nas Vernon F. Taylor Indiana, Pa. 
priiminėja prašymus nuo tų, kurie pageidau
ja nuolatinio darbo puikioje apielinkėje, bet 
jų* taipgi galite eiti tiesiai Cheery Tree & 
Dixonville R. R. į Idamar’ą prisirengę į dar
bą,

12th St. Tel Kedxfe 8202 
Paulina. Tel Western IS 
1514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
8L, Chicago. lit

.JI RUSS'IAH.*^jL25*

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iŠ akiu,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga į krūvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

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

v

—Aš pasiekiau New Yorką 
keletą valandų atgal ir buvau iš
ėjęs šį-tą nusipirkti.

—Taip, aš manau, kad Little

uis”, bet aš neturiu užtektinai

— Prekė? Well, leisk man 
pamislyti. — Aš manau, kad 
du šimtai penkios dešimtis tuk
siančių dolerių nebus perdaug... 
Ką?

Tai sekė ilga pauza ir “Džiu
mis” matė kaip Simpsonas rau-

—As manau, kad Butų ge
naus palaukus iki rytojaus.

-—Ačiū labai. Aš neatsisaky-

žinote, kad mes Ne vadoj e uotu-
■>■■1 ■fiui Iii... .( Į I |Į........t

DENTIST AL
Ateikite pas mus del susitaisymo 

dantų. Mes vartojame geriausią 
auksą ir padarysime jums darbą už 
mažą kainą.

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

SIOUX, CITY, IA.

b

JUDIND AMI telefono priėmėjo kablį į viršų ir 
į apačią paduodame priežastį mažai elektriki- 

nei lempai užsišviesti ant sujungimo lentos prieš 
operatorę.

Jeigu kablis yra judinamas greitai, šviesa 
užsidega ir operatore negali pamatyti ženklo, 
del nežino ką jus mėginate jai pranešti.

Greičiausias būdas paduoti ženklą arba

............. ............-... .  ' -............... '• ....... .............. r........<■■■■■■4-----«

Vyriškų Drapanų Bargenai 
®Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų. t i

Visai mažai vartoti siūlai 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, nedaliomis ir va
karais.

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

■Ui 4.

ne- 
to-

pa- 
šaukti operatorę reikia pajudinti kablį j apačią ir 
į viršų išlėto.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY
-   '-i.        i..,  ii— —4 -        —

K SEW SIW ffillW E S 9 *®*E3*hLHŽE
A

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

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

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CH1CAGOJE.

lAUgloje ir tikroje Bankoje. .28 metus teisingai vedamoje Banko]*.
>*o priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depoxltg 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900

IV, KASPAR 
prezidentas

orro KASPAR 
vice-prezidentas

WILLIAM GETTING
prez. Getting Bros. Ice Co.

CHARLES KRUPKA
vice-prezidentas

PADĖJIMAS
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatvės. 
WALENTYSZYMANSKI 

pirklys
H. E. OTTE 

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

vice-prez. T. Wilce Co.
JOZEF SIKYTA 

kasierius.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

DR. W. YUSZKIEWICZ

DR. A. I. EPSTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas rooterliią, ryrltk^, Ir valką ligą.
Ofisas ir Gyvenimas:

3600 S. Halated St., kampas 36 8tr. 
Telephone Drover 4974.

Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—3 
po pietų ir vakarais.

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas tori skaudamas arba silpnas akis, ntf 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas mua 

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

9 ryto iki 1 po pisi.

Dr. Povilas Žilvitis

Tel. Drover 7179.

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co.

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg. Co.

OTTO KUBIN 
prez. Atlai

[Brewing] Ce

Tel. Drover 7042

*
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak, 

Nedaliomis pagal sutarimą.
4712 So. Ashland Avė.

arti 47-tos gatvės,

W B-.. ..  *-.n. ... . ... .

Dr. Ramser
AKIU SPECIAUSTAS

Prirenka visiems tinkamai* akinim, 
nuo j a ir patarimus duoda dykai.
786-38 Milwaukee AveM arti Chicar* Ava. S-4M 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 Uryto fld vata* 
ruL N«UliomU nuo 9 iAryt^ iki 1 »e

TeL Haymarket 34JML
t.l~.,^<.|.ll...»..l...i..4....M.lįįM.~..».l...į.......   į. n MII lll..ll|l|įRl NlMĮ

Lietuviu Gydytojas, ChirargM
3203 S Halsted SU Chicago

AKIŲ SPECIALISTAS 
TF.MYKIT MANO UŽRAŠA.

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

Teh Canal 5335

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

Daktaras WISSIG
Seno Krajaus

*Jįįįį£

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ. 

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

odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmu*, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerklės skaudėjimą ir paslaptinga.* 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.

OKISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėlioms iki 12 dieną. 
1904 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., viršuj Bankos. Tel. Canal 3263.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rentų Ir Stoginio Poplero* 

CARR BROS. WRECKING CO.
1003-3039 S. Halated SU, Chicago, Iii,

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis egzaminuoja dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kuomet 
pranyksta regėji
mas.
Mes vartojam pa
gerintą Ophthal
mometer. Ypati
nga doina atkrei
piama j vaikus. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va- 
kafo; nedėliomis nuo 10 iki 11 
dieną.
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47 St

Gyvenimas 
3149 S. Morgan St. kertė 131 i»l. 

Chicago, Ill.
SPECIALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaik« 
Taipgi Chroniškų Ligų 

OFISO VALANDOS J 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po >i*t 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedmio- 
mis vakarais ofisas uždaryta*. 

Telephone Yard* 687.

PIRK SAU visas Plumbavojimui reik
menis tiesiai už “wholesale” kainas. 
Mes parduosime visiems.
Levintha! Plumbing Supply Co., 

1637 W. Division St.. Chicago* 
Corner Marshfield Ave. 
Kalbama liotuvifikai.

Extra Pranešimas
Kurie norite turėti paveikslus trečio, antro ir 

pirmo “Naujienų” metinių sukaktuvių apvaikš- 
. čiojimų, o taipgi Bulotų ir Žemaitės pasitikimo 
vakaro (Chicagoj), ir žinomojo musų rašėjo — 
dramaturgo Br. Vargšo, kreipkitės antrašu:

W. J. STANKŪNAS,
3315 So. Halsted St., Chicago, III.

Telefonas Yards 1546.

Telephone Drover

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialiataa Moteriškų, VyriAM. Všitai 
ir v lay chronlikg Ilgų.

Valandoe: 10—11 ryto, 4—5 po platų. T—8 
kars. Nadėliomia 10—1 po pietų.
3354 S. HALSTED ST., arti U ST.

DR. SCHNEIDER,
Daug ligonių jis išgydo. Speciališkumu gydymo vi

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

Dr. SCHNEIDER, 1553 W. 47th STR, kamp. AsMaml Avė
VALANDOS: Nuo 9 ryto ikį 9 vakaro. PWTCAGni IT J,

Nedėl. nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet. VUIVAW-f, u
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CHICAGOS ŽINIOS
Hoyne ketina palaukti atei-j Atlas Taxicab automobilius [ REIKIA DARBININKŲ 

nančio nedėldienio ir jeigu mie- prie Jackson ir Michigan Ave.
^gatvių užmušė 38 m. moterį An
na Ochadxvicki, 1813 Blair St.

už nepildymą savo pareigą.

ROSELAND.

Kiekviename su-

pon prisirašė astuoni nauji na
riai. Skaičiumi 56 narių vien-

nu tarta

na-

Rezoliucija.
Kadangi “Kovos” redakcija 

tolvn vis dažniau ima niekinti ir

Rusą misija.

M,. 1). “Aido” choras pusmeti
niame susirinkime liepos 26 d.; 
delegatu išrinkta P. Babelis, ir 
L» D. K. Gedimino pusmetinia-

J. Gumuliauskas.

vakare, pareinant iš miestelio,

į bestovint prie 107 ir Edbrooke
i .Avė galviu. Prieinu. Ugi vie-
’ nas

Kadangi toks jos elgimąsi ar- (

aptaškytas, rodos, kad kokio 
žvėrio buvo draskomas. Žmo
nės su didžiausiu pasibiaurėji- 
mu kalbasi apie mušeiką. Pa
klausiau kas atsitiko. Pauškino, 
kad du vaikinai atvažiavo iš 
Rock l ordo aplankyti draugų nu
baustų į Bridewell vieniems me
tams ir vienai dienai už nesire-

O

vieno
rijos narių solidarumą. paklausė:

Komitetą

liaus nurodytieji e; a 11 '

ku rie v ra užsiregis-
is

nešti tiktai apie kuopos narius.

išvažiavimą j West 
iškas rugpjūčio 12,

vas

į jau ne pirmas to niekšo toks pa

Vielos lietuviams savo darbais 
gerai žinomas J. M. Pučkorius

nukėlė. Linkėtina gražiausio
sugyvenimo jaunavedžiams.

Išpardavė Tananevicz Publish-

pn.

įnešimas, kad butų su- 
debatai sociMistų su kle- 
s. Pasirodė, kad žmonės

karininkams.

kempein

ir J. Valis.

kas antras nedčldienis kiekvieno 
mėnesio, ir

i neliesi o, 7:30 vai.
1 1009

Į SAUGESNIO
BANKO NĖRA
Univergai State Bank—nes yra 
po valstijos valdžios supervi- 
zija ir po nuolatine užžiura 15 
Direktorių ir penkių gabių ir 
ištikimų Banko Valdininkų.

v
KAPITULAS m PERVIRŠIS 
$225,000,00 
liudija jog bankas yra sutver
tas ant tvirtų finansinių pama
tų. Banko turtas jau siekia 
virš pusės milijono dolerių ir 
kasdien .nuolaiai žymiai auga. 
Šiame banke gausi savo pini
gus ant kožno pareikalavimo. 
Bankas yra atdaras Utarninko, 
Ketvergo Subatos vakarais 

iki 8:30 vai. vakare, o kitom 
dienom iki 5 valandai po pietų.

UNIVERSAL
STATE BANK 
3252 S0. HALSTED ST., 
Kampas >3čios Gatves, CHiCACO, ILL.

vos namuose 3241 S. Morgan si.

sus lananevicz Huntisning Co. 
(buvusių “Kataliko” leidėjų) 
turtas. Parduota visos spaustu-

kusieji sankrovos tavorai, kurių 
visai mažai buvo.

Mašinas daugiausia supirko

16 žmonių mirė nuo karščio.

g'CCiUS neapsėjo

žmonių mirė nuo karščio vakar

Oro biuras sako, kad šiandie 
bus vėsiau, bet labai mažai’., ir

Hoyne trauksiąs teisman

Hoyne ketina pradėti smarkią 
kovą su tų miestelių viršinin
kais, kuriuose bus lankomi sa
li tinai atdarais nedėldieniais.

rado, kad 98 saliunininkai to

Hoyne detektivai ra-

Šerifo pagelbininkai rado at-

ons-
ney 
gkins

Spring Forest—7; Ilod- 
3; Forest Park—3 ir Pa

Tessville, Niles ir Bellwood po 
vieną.

si, kad jiems mitų išduoti nau
ji leidimai, seniemsiems užsi-

giję laisnius.

Specialis Rusijos ambasado
rius Bachmetjevas su savo pa.ly-

čioje. Miestas, pagal socialistą 
aldermaną paraginimą, nutarė

priėmimą rusų inisįjai ir gyve

viai. Tuo tikslu bus padaryta 
šios subatos vakare didelis mi
tingas didžioje Auditorium sa
lėje (kertė Wabash avė. ir Con
gress str.), kur taikys prakalbas 
ambasadorius Bachmetjevas ir 
įvairių revoliucinių ir progresy
vių organizacijų atstovai—rusų,

Tik/etų kainos bus nuo 25c i- 
$1.50. Ložos — nuo $10-00

Washingtono valdžia mano,

rie nesi registravo nirz. o d. ir 
kurie dar nėra suimti. Ypač 
daug tokių Besiregistravusių 
jaunuolių esą Chicagoje. Dabar 
liepiama lokius jaunuolius gau
dyti ir versti registruoties, po

riuomenen.
kylu rcgislruotics, ar neliktų 
tarnavimui kariuomenėje, bus

So. Water St. biznieriai pra
neša, kad dėlei karšio oro, i Chi-

kurios dabar žymiai

Miestelyj Argo sudegė 6 na
mai, kuriuose gyveno 24 šeimy
nos. Nuostoliai siekia $50,000. 
Iš žmonių niekas nenukentėjo.

Pranešimai
LSS. VIII Rajono valdybos regu

liari s posėdis įvyks seredoj, rugpjū
čio 1, 8 v.v. Aušros svet, 3001 So. 
Halsted st.

Visų kuopų, priklausančių VIII 
Rajonui, organizatoriai arba sekre
toriai yra kviečiami dalyvauti — 
daug svarbių reikalų.

—J. šmotelis, LSS. VII Raj. sekr.

Visų LSS. 37 kuopos narių, kurie 
patekote pirmam draftui, prašau 
pranešti man apie save šiuo adresu: 
B. Fabrica, 1840 S. Halsted Chicago.

LSS. 138 kuopos susirinkimas į- 
vyks seredoj, rugpjūčio 1, 8 v.v. Ta
rnui! tino svetainėj. Visi nariai su
sirinkite. Kiekvienas atsineškite na
rio knygute, Blankus naujai įsto- 
'jan tiems VAriarfls jart atSjo ir kiek
vienas kandidatas galite išpildyti.

-—Valdyba.

Melrose Park. — LSS. 43 kp. susi
rinkimas įvyks pelnyčio j, rugpjūčio 
3, 7:30 v.v., Frank ir James svetai-

gni malones visi atvykti, nes yra

—A. J. Stočkus,. Org.

Smulkus Skelbimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

GERA MOKESTIS PATYRU- 
.SIOMSOPERUOTŪJŪMS3IUVI 
MUI KORSETŲ (CORSETS)IR 
BRASSIERS, TRUMPOS VAI., 
GERA MOKESTIS. KREIPKI
TĖS | SUPT. OFFISA, KABO 
CORSET GO., 749 N MORGAN 
ST. '

REIKALAUJAME kalvių, svičma- 
nų, siaurai matuoti, bankus klerkų, 
stenografų, garo pritaikytdjų, 45c į 
valandą, vyro dirbti prie elektros 
baterejų, be patyrimo, inžinieriaus, 
$100, darbininko ant ūkės, arti Chi- 
cagos, 3 pečkurių ir pagelbi ninku, 30 
iki 35c į valandą be patyrimo, vyro 
prie prie eleveitoriaus, geistina a 
pysenio, be patyrimo, janitoriaus, 
finemanų, pagelbininko į šiping rū
mą. Gera mokestis, be patyrimo, 
vaikų 16 metų ir senesnių, darbi
ninkų prie mašinų, 30 iki 321/2 c. į

MOTERŲ REIKALAUJAMA trum
pos valandos darbo dienomis ir na
ktimis.

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

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

REIK AI, A U J A M A 10 pat y r u si ų 
moterų prie tvarkymo skudurų, pa
stovus darbas. Gera mokestis.

P. Goldman, 
1820 W. 14th Str, Chicago, UI.

REIKALINGAS barkiperis, kuris 
galėtų atlikti porterio darbą. Pasto
vus darbas. Mokestis gera geram 
vyrui. Atsišaukite tuoi.

nion Ave. Chicago.
Tel Drover 9814.

REIKALINGAS atsakantis bučeris. 
Alga gera. Darbas ant visados. At
sišaukite tuojaus.

Još. Vasilkus.
5914 S. Slate St, Chicago, Ill.

RANDAI
KETURIŲ KAMBARIAI fialas ati

duodama randon, $10 iki $13 į mė
nesį. Neįleidžiama prigyventųjų. 
Rezidencija liktai.

Mrs. E. Me Condi e
13 W. 60 st r, 2-ras pagyv.

Pajieškau savo pačios, Mikalinos 
Baranauskienės. Paeina iš Vilk
mergės pav, Aluntos parap, ir vol. 
25 metų amžiaus, 5 pėdų 3 colių au-

veido, turi randą prie kairiojo smil
kinio ir randą arti burnos. Pabė-V v < A V, Į/K.IK M* T X. j 11111/ 11 l(|l!LI<Į <1111 UU1 JL <1 I 9 V

■ml rvloi'iim Ihiv<Jk° 28 lioP<>s su Adolfu Slovinsku. ant t j tojaus niuo (Jšsivt.že (Iuklel Į j,-> mėnesių, o sūnų 
. 3 melų paliko pas mane. Adolfas 
Slovinskas yra 38 metų amžiaus, 5 
pėdų 8 colių augščio, rudų plaukų. 
Kas man praneš ji/jų teisingą ad
resą, tam duosiu $25.00 dovanų, o

Kilos daržoves irgi pinga

Rukykit dabar, kol dar laikas.

r u

kad nuo c

igarais. Visi parsidavinės 
straight” kainomis, o ne 6 ar 3 
[ž 25c-, kaip pirmiau būdavo.

kils.

Rengiasi prie parodos.

kariuomenėn jaunuolių paroda. 
TTio tikslu išsiuntinėta 50,000 
laiškų, kviečiančių tuos jaunuo
lius dalyvauti toje parodoje .Be

mis. Mat kapitalistams rupi su

lipą, kurio dabar trūksta

Penki žmonės, jų tarpe dvi

įvažiavus į S Hoffmano, 610 W. 
Division St. saliuno langą. Auto
mobilius sukėsi nuo policijos ve
žimo, užbėgo ant šalvgatvio ir

reštuoti, nes automobilius ėjęs

ANT IŠDAVIMO ruimai su viso
kiais parankumais dviem vaikinam. 
Steam-heat, vana, elektros šviesa.

malonėkit atsišaukti
M. Karpienė,

751 W. 32nd St, Chicago, UI.

PARDAVIMUI

nočiau ir priimčiau atgal.
AI )()LFAS BA R ANA USKAS, 

10603 EDBBOOKE AVĖ,
ROSELAND - CHICAGO, ILI

—..... -.............. .... .. .... - ... . ....
J. A. Smith pajieškau Felikso Sla- 

serio, savo senojo bartenderio. Ji
sai yra mažo ūgio, rudų plaukų, bal
to kūno, lašuoto veido. Kalba lietu
viškai ir angliškai, taipgi lenkiškai, 
slaviškai ir rusiškai. Jis pats ar 
kas jį žinote praneškite už ką duo
siu dovaną. Feleksai, noriu kad to
mistą pagrįžtum pas mane ant se
nojo darbo. J. A. Smith, 
Teefft, Ind. Phone 506 M. 1—

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.

RAKANDAI
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.

Daktarai Vyrams
Gydome Chroniškas, 
Nervų ir Paslaptin

gas Vyrų Ligas

Pasitarkit su Mumis

APŽIŪRĖJIMAS
DYKAI*

Gili
Gydom Tiktai V yrus

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

Musų Nebūtas Osmotiškas Gydymas Gydo
Osmotiška spėka Geniausių ir apart to mažiausiai suprantamų metodų gydymui 

ligų. Ji sulaikė mokytus per amžius. Ji yra tokia paslaptis kaip gyvybė ir mirtis.
Musų stebėtinantis gydymas veikia kaipo magikas atsitikime nervų ligos, krau

jo, konstrukcijos, Varicoces, Hydrocele, Žaizdų, Vočių, sutinimų kūno dalių, Visų 
šlapinimosi ir Pi*ostatfškų ligų, Pūsles, Inkslų, Kepenų ir Pilvo, Hemoroidų, Reu
matizmo, ir Kataro.

Užnuodijimas Kraujo ir
Skuros Ligos Išgydoma
Vartojame naujausią gydymą pagelba 

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

Jeigu turite skuros išbėrimus, spuogus, 
votis, plaukai slenka, išbėrimai ant lupų, 
gerklėje arba ant liežuvio, pasinaudokite 
tuo gydymu. Vienas gydymas suteikia 
jums naudą.

Greita pagetba. Tikras Išgydymas
mus tuojaus, jeigu reikalaujate gydymosi.

Kiekviena liga nemiega.

DR. J. C

vokiški; vaistų:

DR. L. T. Burgess

Žinoti būdą ir užsitęsim* jo?, 
vardą, būdą, ir jos vaikščioji- 
negydome vien apsireiškimų; 

tokias moksliškas gydymo me-

Ateikite Patirkit Teisybę 
Apie Savo Stovį

Dvi pasekmingo gydymo kokios nors li
gos turite 
Žinoti jos 
mą. Mos 
vartojame
todas, kaip bandymą kraujo, mikroskopi 
n} ir chemišką kraujo bandymą. Šlapi
mo .seilių ir tt. ir tokiu budu persitik
riname tikra priežasčia jųsų negalės. Už 
apžiūrėjimą ir patarimą nieko neimame 
ir nieku toliau nebusime kaltas.

Maža Mokėsi is. Ateikite pas 
Užsiusimas pavojingas.

Nedarykit Bandymų, Negaišinkit Laiko ir Pinigų 
Ateikite šiandien!

Gydymo Valandos: rą fl'H O tt Nedėldietiiais ir
J 9 ryto iki 4 po piet 11F Q |<|||| A/ HllIGPQQ Šventadieniais nuo
1 Vakarais nuo 6 iki 8 Oi vi H VU UUl^uOO ją ryĮO 2 pO piet.

422 So. State Gatve, Chicago, III. Prieš Siegel Cooper

NUSILPNĖJIMĄ KRAUJO BETVARKE IR PRIVATJŠKAS NEGALES

Jo gydymo metodos išnaikina ligą, apgali silpnumą ir sugrąžina sveikatą, stip
rumą ir gyvumą. Jeigu jus turite kokią ligą arba jeigu jaučiate kokią negalę, kuri 
naikina jųsų sveikatą, nesivėluokite ateiti del pasitarimo už dyką. ,

Liuosą Auką Dy
kai.

Aš suteiksiu jums pilną ir 
kiaurai perimančią egzami- 
naciją vėliausia ir geriau
sia moksliška metodą.

Aš ypatingai noriu turėt 
progos darodymui jums ge
ro, aš suteikiu silpniems — 
nusidėvėjusiems ir ligotiems 
vyrams. Daugelis mano li
gonių keliauja ilgas kelione 
del įgijimo gero gydymo.

VYRAI: PROFESORIUS LIEBRECHT GYDO CHRONIŠKAS LIGAS, NERVIŠKA

Del Tą Visą, Ku
rie Nebuvo Kur 
Kitur Išgydyti,—

*
Daktaras Liebreiht gimė ir mokinosi Europoje, jo ilgai įsteigtai užsiėmimas ir 

jo pasi'.ikinšios gydymo metidos, kurias jis vartojo laike savo trisdešimts metų pra
ktikos greitai padarys pagerinimą Jųsų padėjimo ir pertikrins jus savo gydymo 

Ankstyvas išmetimas nuodų iš kraujo neprileis joromotor—ataxia, para- 
tt. Užtikrinta geriausias gydymas užnuodijamo kraujo, locomotor—ataxia ir 

tolimesnė kraujo betvarkė. Be mėginimų ir spėliojimų. Už bile mokestj jis užkviečia 
visus vyrus ateit ir patirt teisingus faktus apie savo ligą ir kaip geriau išgydžius.

šios žinios bus suteikiamos prielankiai, nežiūrint ar ligonis norės gydyties ar ne

Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vak. Ncdėliomis 9 ryto iki 1 dieną

DOCTOR EMIL LIEBRECHT
Europeiškas Specialistas

803 West Madison St., Kamphs Halsted St.
Room 211 ir 212, Antras Augštas. Mid City Bank Building

Pajieškau brolio Vinco Stulgu. Iš 
Kauno gub., Raseinių pav. Vainutos 
parapijos. Vyras gražios išveizdos, 
geltonais ūsais ir plaukais, didelio 
ūgio. Pirmiaus gyveno Pittsburge, 
Pa, vėliaus Chicago,]. Atsišauk kųo- 
greičiau; jeigu kas žinote jį malonė
kite tuoj pranešt.

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

atvažiavęs iš mainų ir gyveno ant 
Union avė, paskui išsikraustė ant 
Bridgeporto. Aš gyvenu —3360 E- 
merald avė, Chicago, Ill.

Pajieškau Antano Baltmiškio pa-

Balsickų sodos; taipgi pajieškau sa
vo draugo Ignaco Tampšauskio, Ma
ni inų sodos, Telšių pav. Meldžiu tuoj 
atsišaukti. Joseph Draknis, 
4435 So. Wood st., Chicago, Illinois.

PAJIEŠKAU savo švogerio, Juoza-

goje. Kauno gub, Telšių pav, Se
dos parap., Vabalių sodos. Jeigu kas 
žinote jojo adresą, arba jis pats, ma
lonėkite pranešti.

Kazimieras Paukštys,
809 W. Park str, Kenosha, Wis.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALAUJAME KARPENTERIŲ 
PRIE KARAI, IR KARŲ TAISYTOJŲ 
PRIE TAVORINIŲ KARŲ. GERA 
MOKESTIS, NUO ŠMOTŲ DARBAS 
IR PASTOVUS DARBAS VISIEMS 
METAMS. TAIPGI LEIBERIU (VY
RŲ IR MOTERŲ), KILNOJIMUI 
MATERIJOLŲ KARAI 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, 
ILL.

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

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

NAMALžEMe
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 Ave, arti Belmont

AUTOMOBILIAI
JEIGU JUS turite automobilių ir 

norite parduoti, tai pašaukite mus, 
o mes už jūsų automobilių įvesime 
elektriką į jųsų namus. Išmainysi
me automobilių į atsakantį darbą. 
ELECTRIC WORKS & REPAIR CO 
1718 S. Halsted St., Chicago.

Tel. Canal 578

AMATŲ MOKYKLOS

MOKYKIS S1UT MOTERIŠKU S 
KUBUS

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

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

1850 Wells gatvg.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvift* 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pirš
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos; a- 
beluos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pilietystCs, dailia- 
rašystės.

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

' j'

D R. H AIR
Specialistas ir Jo Vėliausios Europiškos Metodos

Jei kiti negaB išgydyti, ateikite pa* 
mane. Mano prietaisai, Radio-Scope Rag- 
gi-X ir pilno įrengimo Bacteriologiška la
boratorija ir Kraujo Egzaminaoija ati
dengia man jūsų tikrą ligą ir jei ai ap- 
•iinuiu gydyti jųsų Hgą, jųsų sveikata far 
•pėka bus Jum* sugrąžinta. Ateikit pas 
tikrą speciaBstą ir ne prie imituotoji), 
Tikras specialistas neklaus ją*, kur jums 
skauda ir kokią jus ligą turite, bet jis 
jums pasakys pats, ix> apžiūrėjimo.

Dr. C. H. HAIR
Mentor Bldg.

Paimk elevatorį. Kambarys 122 
Prieš* North American Cafe.

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

Telefonas Canal 3737

Akušerka
Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; llgal prair- 
likavusi Bennsylvanijos Hospltalėae ir 
Phliadelphijoj. Pasekmingai pa tarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duoda rodą 
visokiose ligose moterims ir mergi
nom*. Kalbu lietuviškai, angliukai, 
atlikai, lenkiškai Ir slavokiikal. > /

173» 8. HALSTED STn CHICAGO, 
Ant antrg lubų.

JHM

IŠRADĖJAI
Jeigu norite gaut patentą savo išradimui trumpam laike ir ji 

parduot, rašykite reikalaudami dyko patarimo ir “Vadovo išradimų 
ką išrast ir kaip užpatentuot” ir rašytą Gvaranciją. Bandymai ir ; 
egzaminacijos modelių arba braižinių daroma DYKAI. Ofisas mu
sų randasi Washington’e, kur yra Departamentas Patentavimo.

AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICES (NS) Į
256 Broadway. ’ New York, N.Y. J
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