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Ims kariuomenėn svetimšalius
Karia darbininkų vadus

PRIĖMĖ VISUOTINOS
PROHIBICIJOS SUMA

NYMĄ.

jos, reikalaujančią uždra
ust svaiginamųjų gėrimų

augs t esn y s is
kongreso butas
me Texas va Is t
riaus S h ep p a rd o rezoliuciją 
-pataisą prie Suv. Valstijų 
konstitucijos, kur reikaląu-

j imą.

Chicago, III., Ketvergas, Rugp.-August 2, 1917.

štai paskutinėje sprendžia
mojo mūšio valandoje mas
kuoti galvažudos pačiam vi
durnaktyj užpuola darbini-

Ar dabar kasyklų baronai 
'sulaužys savo alginių vergui 
vienybę, kol kas negalima 
pasakyti. Bet tikrųjų tos 
galvažudybės kaltininkų, 
tur but, nereikės nurodyti

MAIŠTAS VOKIEČIU
ARMIJOJE.

ka jie pasirinko I.W.W. uni
jos pildomojo komiteto narį 
ir Buttes rudos kasėjų va
dą, Frank Little’ą, Monta
nos valstijoj.

Vakar apie 3 vai. nakties
gauja maskuotų žmogžudų jHtverpe šiomis dienomis ki- 
įsiveržė hotelin, kur buvo i() fjį(ie|jŲ riaušių, 
apsigyvenęs Frank Little as, ,vokiečių karinė valdžia davė 
ir revolveriais grūmodamij kareiviams paliepimą vykti 
hotelio savininkei, poniai karės frontam Apie 200 ka- 
Byrne, pareikalavo nuiody-,reivių griežtai atsisakę eiti 
ti jo kambario numerį. Pa- frontan • « . ■ « • • • •

Kareiviai atsisako eiti karės 
frontan.

AMSTERDAM, rugpj. 2. 
— Aplaikytos iš Belgijos 
pasienio žinios sako, kad A-

, kuomet
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UŽGINČIJA KANCLERIO (“BROLIŲ” DEMOKRATŲ 
KALBĄ. BĖDOS RUSIJOJE.

Ribot sako, kad Franci j a nė
ra padariusi jokios slaptos 
sutarties su Rusija tikslu 
pagrobti Vokietijos teri
toriją.

Reikalaujama, kad jie arba 
pripažintų socialistų pa
tiektą reformų projektą, 
arba — negaus vietų mi- 
nisterių kabinete.

Įsteigiamasis Susirinkimas.

les: “Valdininkai, mums re- I .
ikalinga Frank Little. Kur
randasi Krank Little?” Su-

Po to ji bus atiduota at- 
valstijų legislaturų '

pripuolė prie , rugpj.

i uuhų u nuo. Įj()]laS , SUSlCleClaS 1S llUOSU-
lutomobiliun nuvažiavo. jnorill Uireiviu užvakar ata-

O .... 1 .l.U,............ .... I ‘

fronte.
į prie telegrafo' Stulpo viena- įa^a puikiu pasekmių.

kongreso priimtai rezoliuci
jai, tuomet ji liks dalimi S.;
Valstijų konstitucijos.

1MS KARIUOMENĖN IR

Apie 1,200,000 svetimšalių

tijų armijom

so bute (senate) vakar kaip 
vienu balsu tapo priima se
natoriaus M cC u m be r’ i o re - 
zoliucija, reikalaujanti, kad 
butų imama šios šalies ka
riuomenėn visi t.v. kareivi
nio amžiaus vyrai — svetim
šaliai. Tatai paliečia apie 
milioną du šimtu tūkstančių 
svetimšalių.

1 Q 17C<’V 1 V./4W ll Lt V Cį, MVJV, 
turės dar priimti ir atstovų 
butas. O paskui prez. Wil- 
sonas turėtų gauti speciali 
svetimųjų valstybių — Ang
lijos, Rusijos, Francijos, I-

kimą-leidimą imti jų valdi
nius kariuomenėn.

Jei visi tie

maža laiko.

JUODAŠIMČIAI KARIA 
DARBININKŲ VADUS.

Gauja maskuotų žmogžudų 
užpuolė Buttes streikinin
kų vadą ir pakorė jį.

BUTTE, Mont., rugpj. 2. 
— Senosios Rusijos juodaši
mčiai, pogromų rengėjai, 
persikraustė “laisvojon” A- 
m ori Icon.

me Butte priemiesty j.
savo auKos zmogzuuos pn- ,iaij pirmųjų apsigynimo lini- 
segė popieros sklypą sekamu j 
parašu: “Pirmas ir paskuti- j 
uis persergėjimas. Kiti im- į 
kite tai domon. Budėkite.”’.

Kodėl Little as tapo Pa" 'nkioji kariuomenė pradėjus 
kartas? Tėmykite sekamą; 
ir klausimas pats savaimi

Po to jūreiviai pareika-

prieš vokiečių kon-

va-

ręs tarpe dviejų ugnių, “mi
rties batalijonas” turėjo1 
trauklios. Iš 200 narių, sa-

'zonos ir Montanos valstijų-

veninio sąlygų ir organiza
vimosi teisę, uniją. Nors ir 
buvo jis fiziškai silpnas, bet

nesužeisti.

.JAVU DERLIUS RUSIJOJ
GERAS.

Tikrina ištekliaus

Suorganizavimui Chicagos Lietuvių Darbininkų Ta- 
rybos įvyks šio menesio 19 d., nedėlioję, 10 vai, ryto, “Auš- 
ros” svetainėje (3001 So. Halsted st.).

Visos darbini ūkiškos draugijos pasirūpinkite iki 
tos dienos išrinkti delegatus ir atsiųsti į tą susirinkimu

Kiekviena draugija arba kuopa, turinti ne daugiai 
kaip 50 narių, gali išrinkti 1 delegatą; kiekviena draugi
ja arba kuopa,jturinti ne daugiau, kaip 100 narių, gali iš- 
rinkti 2 delegatu; draugija arba kuopa, turinti ne dau- 
giau kaip 150 narių, gali išrinkti 3 delegatus, ir tt.

Lietuvių Darbininkų Tarybos žada organizuoties 
jau ir daugelyje kitų miestų. Visos tos Tarybos s tįsi- 
jungs j vieną AMERIKOS LIETUVIŲ DARBININKŲ 
TARYBĄ. Tai bus tokia galinga lietuvių darbininkų or
ganizacija, kokios lietuviai dar neturėjo.

Lietuvių Darbininkų Taryba, eidama išvien su kitą 
tautų darbo žmonėmis, kovos už taiką, už laisvę ir už dar- 
bininkų gerovę. —A .1 D.T. L AIK IN AS AI KOMITETAS. 
--- ------------------------------------ ------------------------------------- —<

KUR NUKRYPS THOMAS MOONEY BYLA 
ARGENTINA? BUS ATNAUJINTA.

PARRRŽIŪS, rugpj. 2.— 
Francijos miuisterių pirmi
ninkas Ribot vakar laikė il
gą kalbą atstovų buto posė- 
dyj. Jisai atsakė į Vokieti
jos kanclerio Michaelio kal
bą, kurią pastarasis laikė 
pereitą subatą pakviestiems 
pas save spaudos atstovams. 
Premieras Ribot griežtai 
užginčijo kanclerio užreis- 
kimą, buk Francija yra pa
dariusi slaptą sutartį su se
nąja Rusijos valdžia, kuri 
leidžia jai pasigrobti Elzas- 
Lotaringiją ir didelius že
mės plotus ant kairiojo Rhe- 
ine upės kranto.

Sulig Ribot’o, Francija tik 
reikalavusi, kad senoji Ru
sijos valdžia prisižadėtų re
mti teisingus jos reikalavi
mus kas del sugrąžinimo El- 
zas-Lotaringijos ir užtikri
nimo nuo naujų užsimojimų 
iš Vokietijos pusės — ne a- 
neksavimų teritorijų ant 
kairiojo Rheine upės kran
to, bet įsteigimu autonomi
nės valstybės, kuri apsergė- 
tų Francija ir Belgiją nuo 
naujų užpuolimų.

Ir Rusija užginčija Micha
elio aiškinimus.

Rusija irgi užginčija Vo
kietijos kanclerio aiškini
mus. Užsienio reikalų mi
nisteris, M. Tereščenko, va
kar paskelbė sekamą užreiš- 
kima:

v

Rusijos užsienio reikalų 
.ministeris niekuomet neiš
nešė protesto neigi paskel
bė specialės deklaracijos 
Francijos valdžiai neskai
tant abelnosios deklaracijos 
kas del karės tikslų, beje, 
kurią paskelbė laikinoji val
džia gegužės 18 d. š.m. Ir 
toji deklaracija bus dar sva
rstoma talkininkų valsty
bių jgaliotininių konferenci
joje, kuri neužilgio turės 
įvykti.

PETROGRADAS, rugp. 
2. — Associated Press pra
neša iš Petrogrado sekamą:

Vedamosios tarybos delei 
suteikimo vietų ministerių 
kabinete ir konst, demokra
tams veikiausia neduos lau
ktų pasekmių. Trįs konst, 
demokratų kandidatai į mi
nisterių kabinetą šiomis die
nomis pasiuntę premierui 
Kerenskiui laišką, kuriame 
griežtai reikalaujama, kad 
į ministerių kabineto reika
lus nesimaišytų jokia “paša
linė organizacija”, vadinas, 
Darb. ir Kar. At. Tar. Į tai 
dabar atsako Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Tarybos 
organas I z v i e s t i j a. 
Jis griežtai užreiškia, jogei 
Kerenskis neturįs daleisti v
tokio pažeminimo Darbinin
kų ir Kareivių Atstovų Ta- 
rvbai. Priešingame atsiti
kime revoliucinė demokrati
ja nepaliktų ministerių ka
binete nei vieno savo atsto
vo. Vadinasi, atšauktų juos. 
Negana to, bendrame Dar- 
bininku ir Kareiviu Atsto- C' *-
vu Tarybos ir Kaimiečiu Sa- c- <7 v L
jungos pild. komiteto posė- 
dyj kaip vienu balsu tapo 
priimta rezoliucija, reikala
ujanti, kad laikinoji valdžia 
privalo laikyties socialistų 
patiekto reformų projekto 
ir nedaryti jokio nusileidi
mo buržuazijai.

Greitu laiku turės būti iš
rištas klausimas: pertrau
kti diplomatinius ryšius

Nagrinėjimas prasidėsiąs 
spalių mėnesyj.

KERENSKIS JAU PET
ROGRADE.

gtono praneša, jogei
nes Amerikos res

Iviejų savaičių 
išrišt klausima:

seivamu

kietija ar atsisakyt savo rei
kalavimo, būtent, kad Ber
ibio valdžia atlygintų jai už 
paskandintus tos respubli-

Argentina veikiasia 
rinks primąjį — pei 
diplomatinius ryšius su Vo-

pasi-

SAN FRANCISCO, liepos 
31. — Generalis valstijos 
prokuroras Webb pagalios 
sutiko, kad San Francisco 
darbininku vado, Thomas 
Mooney, byla butų nagrinė
jama išnaujo. Tatai jis, ži
noma, padarė tik po neatlai
daus organizuotųjų darbį^ 
nkų ir net paties teisjįjfį rej 
kalavimo. /

I

Thomas Moone^ kaip ži
nia, kaltinamas už įvykusią 
San Francisco ekgpĮįoZjją

tyni mėnesiai atgal 
pasmerktas pakorimui, 
ris turėjo būti išpildytas 
reitą gegužės mėnesį. Te
čiaus kuomet išėjo aikštėn 
biaurus kapitalistų sumok
siąs prieš T. Mooney, tiesiau 
tarus, kuomet tapo pagau
tas bemeluojant vyriausias 
valstijos liudininkas Ox- 
manas, jų pienai iširo. Da
bar ve — jų nelaimei — Mo
oney byla bus nagrinėjama 
išųaujo.

DUONOS KORČIUKĖS 
FRANCIJOJE.PETROGRADAS, rugpj. 

2. — Iš Petrogrado prane
šama, kad premieras Keren
skis jau sugrįžęs iš karės 
fronto sostinėn. Dalykų 
stoviu fronte jis išreiškiąs 
pasitikėjimą. Dalykai tva
rkosi gerojon pusėn, sako 
Kerenskis.

Suaugusieji gaus 500 gramų 
duonas dienoje; vaikai—300.

PARYŽIUS, rugp. 2. — 
Nuo sekamos subatos Fran
cijos gyventojai gaus tam 
tikras žalsvas korčiukes, 
duonos korčiukes, sulig ku
riomis kiekvieno suaugusio 
gyventojo — vyro ir moters 
— duonos porcija bus 500 
gramų (truputį daugiau 
kaip svarą) dienoje, 
kams bus duodama po 
gramų.

PETROGRADAS, rugpj.
2. — Pasiremiant aplaikyto- 

1 aps
kričių žiniomis ištekliaus 
ministeris praneša, jogei ja-

, j i į ) a < ii o 11 e e s a. s [mis iš įvairių Rusijos

RUDOS KASĖJŲ STREI, 
KAS BESSEMERE.

, nepergalimas. TALKININKAI APLEI
DŽIA GRAIKIJĄ.

listiniai laikraščiai, palikda- Vų derlius šiemet busiąs ge-

Reikalauja 6 vai. darbo die
nos ir 6 dol algos.

į klausytojus, darbininkus. 
Ačiū Little’o gabumams ir 
jo pasišventimui, rudos ka

“nesmagumo.” 
uros kasdieną 
kad ten ir ten

Žinių agen 
pranešdavo, 
tapo pašaukta burys-kitas 
milicionierių ar fed. valdžios 
kariuomenės — “malšinti 
maištininkus.” Linkui pas
tarųjų Little’as atsinešęs su 
didele nepagarba. • Dažnai 
savo kalbose jis apibudinęs 
j u os “ u n i f o r m uotais Dėdės 
Šamo skebais — streiklau-

M

Prisiųstos ministeriui ži
nios rodo, kad 29 guberni
jose, jų tarpe centralėje ir 
vakarinėje Siberijoje, javų 
derlius yra geras. Tik še
šiose gubernijose jisai bu
siąs prastesnis nei tikėtasi. 
Iš 18 likusių gubernijų dar 
neaplaikyta jokių" žinių.

NUTARĖ dalyvaut 
TARPTAUTINĖJ SOCI

ALISTŲ KONFEREN
CIJOJ STOCKHOLME. 
PARYŽIUS, rugpj. 2. — 

Pildomasai Francijos socia
listų partijos komitetas va
kar laikė bendrą posėdį su

te. Čia jau tūlas laikas kaip Rusijos Darbininkų ir Ka- 
rudos kasėjai veda sunkią reivių Atstovų Tarybos ir 
ir atkaklią kovą su kasyklų ^Anglijos socialistų delegaci- 
baronais, mokančiais savo'jomis. Posėdyje tapo galu- 
darbininkams bado algas. Įtinai nutarta dalyvauti tar- 
Little’o atvykimas žymiai plautinėje socialistų konfe- 
sustiprino darbininkų dva-'rencijoje Stockholme, kuri 
šią. Jau rodėsi viltis, kad ’turės įvykti tarpe 9 ir 16 dd.

Tik ’rugsėjo š.m.Pirmąja savo aiv streikas bus laimėtas.

AUSTRIJA NORI AT
SKIROS TAIKOS? Thessalijos ir Epiro provi

ncijas jau apleido.

vai-
300

LONDONAS, rugp. 2. — 
Iš Zuricho, Šveicarijos, pra
nešama, jogei Austrija no
rinti padaryti atskirą taiką 
su talkininkais.

žinia tečiaus niekieno ne
patvirtinta.

PETROGRADAS, rugpj. 
2. — Associated Press pra
neša, jogei laikinosios val
džios įsakymu Helsingforse, 
Finlandijoje, tapo areštuoti 
keli “bolševikų” vadai ir ko
nfiskuota oficialis “bolševi
kų” frakcijos organas.

ATĖNAI, Graikija, rugp. 
2. — Pranešama, kad fran- 
cuzų-anglų armijos jau ap
leido dvi Graikijos provinci- 
ji — Thessaliją ir Epirą. 
Greitu laiku ir italų armija 
busianti ištraukta iš Jani
nos. Tai pasekme talkinin
kų diplomatų konferencijos 
Paryžiuj.

Kaip bus su Salonikais, ar 
ir juos talkininkai apleis, 
pranešimas nesako.

DEPORTAVO 32 
“AIDOBLISTUS.”

BELEN, N. M., rugp. 2.- 
Vakar į čia tapo atvežta 32 
I.W.W. unijos nariai.išguiti 
iš Galhfpb.A Atvežtieji kol 
kas laikomi uždarytame 
vagone. Kur valdžia dės 
tuos “maištininkus,” dar ne
žinoma.

BESSEMER, Mich., liepos 
31. — Vakar rytą čia metė 
darbą vietinės Gogebic Ran
ge kompanijos darbininkai— 
rudos kasėjai. Reikalauja 
šešių valandų darbo dienos 
ir šešių dolerių algos.

Kompanija sakosi negali
nti patenkinti darbininku 
reikalavimo. Todėl tapo pa
kviesta būrys “kazokų” ko^ 
nstablarių ir šiaip dresiruo
tų mušeikų, kurie žinos kas 
reikia daryti.

:: ORAS :: j

Chicago] .ir apielinkčse.— 
Giedra; maža atmaina tem
peratūroje.

BERGEN, Norvegija, ru
gpjūčio 2. — Associated 
Press praneša, kad šiaurės 
juroje vakąr tapo paskandi
ntas dar vienas Norvegijos 
pirklybinis laivas, Cavis. Tai 
vokiečių submarines auka.

Vienas pasažieris ir jūrei
vis paskendo. Kiti išsigel-

LONDON, rugp. 2. — O- 
ficialiai pranešama, kad pe
reitą panedėlį vokiečių sub- 
marina paskandino Suvien. 
Valstijų pirklybini laivą — 
2,730 tonų įtalpos — Mota- 
no. Laivas vyko iš New Yo- 
rko į Queenstown’ą, Angli- 
jon.

Laivo įgula siekė 34 žmo
nes — 22 jų jau išgelbėta.

SAN FRANCISCO, CaL, 
rugpj. 2. — Federalė valdžia 
rengiasi pradėt eilę tyrinėji
mų Californijos, Oregono ir 
Washingtono valstijose. Tu
rima mat žinių, kad toje or
ganizacijoje veikia... vokie
čių valdžios agentai. Kai-ku- 
riems jau esą išimta waran- 
tai ir greitu laiku jie busi*. 4: 
areštuoti ir patraukti tie- ; 
son. _ j
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Aidoblistų’ ’ 
persekiojimas.

Iš Arizonos, iš Montanos, 
iš New Mexico kasdien atei- 
®a vis nepaprastesnių žinių 
apie vadinamųjų “industria- 
Kstų” persekiojimą.

Iš Gallup, N. M., praneša
ma, kad iš tenai tik-ką tapę 
“deportuota” 32 nariai ' In
dustrial Workers of the 
World ir United Mine Wor
kers of America.

Iš tenai-pat pranešama, 
kad buvęs suareštuotas Suv. 
Valstijų komisionierius, W. 
H. Hann, už tai, kad jisai sa
vo laikraštyje užtaręs “in- 
dustrialistus” ir United 
Mine Workers of America 
organizatorius. Jį pagalios 
privertę duot žodį daugiaus 
neberemt “aidoblistų” ir pa
leidę.

Iš Douglas, Ariz., prane
šama, kad iš miestelio Bis
bee, iš k ir nesenai buvo de
portuota \ streikininkai, da
bar tapę'; išvarytas streiki
ninkų advokatas, Fred H. 
Moore^

^-^galios pranešama iš 
Butte, Mont., kad vakar 
gauja maskuotų žmonių už
puolusi ant Frank Little, I. 
W. W. pildomojo komiteto 
nario, kuris pasižymėjo Ari
zonos streikuose, išvilkusi jį 
iš jo buto ir pakerusi.

Amerikos žmonės yra pa
pratę prie visokių kapitalis
tiškų niekšysčių, bet tokių 
dalykų, kaip šitie, ir jiems 
ne dažnai tenka matyt.

Ant “aidoblistų” pradėta 
medžioklė, kaip ant kokių 
laukinių žvėrių. Ir ji varo-

gščiaus minėtųjų vietų, pra
nešama, kad federalė val
džia paskyrusi “aidoblistų” 
veikimo tyrinėjimą trijose 
vakarinėse valstijose — Ca- 
lifomijoje, Oregone ir Wa
shingtone.

Taigi ta medžioklė varo
ma kuoplačiausiai. Ir joje, 
draugiškai padavę vieni ki
tiems rankas, dalyvauja 
kompanijų viršininkai, pat- 
riotingi “piliečiai”, pasamdy 
ti žmogžudžiai ir vyriausy
bes atstovai. “Aidoblistai” 
deportuojama, žudoma, lyn- 
čiuojama ir traukiama teis
man. Persekiojama net lai
kraščiai, kurie juos užtaria, 
ir net legaliai jų apgynėjai.

Ištiesų, iki tokios “demo- 
kratybės” Europa dar nėra 
nupuolus.

Nereikia tečiaus duot sa
ve klaidint tais skelbimais, 
buk šitie nežmoniški perse
kiojimai yra atkreipti vien 
prieš tam tikrą uniją. “Ai- 
dtobbstų” vardas čia varto- 

• jama tiktai tam, kad nukrei- 
L pua žmonių akis nuo tikro
f- dalyko. Persekiojama ne 1.

" KW. W. unija, kaipo tokia —

NAU JIE N O Š? Chicago, UI. Ketvergas, Rugp. 2, 1917

nors ir tas yra neleistinu 
darbu—, o darbininkai, ku
rie kovoja už geresnes darbo 
sąlygas.

Persekiojama .ateiviai — 
“foreigneriai”, persekioja
ma šios šalies piliečiai, orga
nizuoti ir neorganizuoti, 
persekiojama “industrialis- 
tai”, United Mine Workers 
unijos nariai — persekioja
ma visi, kurie organizuoja 
darbininkų streikus ir kurie 
tuose streikuose dalyvauja.

Vakarinių valstijų kasyk
lose, tartokuose ir kitokiose 
darbo įstaigose darbininkus

ku atėjęs gyvenimo brangu
mas jų padėjimą dar labiau 
apsunkino. Todėl jų tarpe 
dabar prasidėjo platus strei
kų judėjimas. Kadangi, i- 
migracijai sustojus, kapita
listai nepajiegia suardyt 
tuos streikus pagelba skebų, 
tai jie griebiasi spėkos prie
monių, pasišaukdami į tal
ką “piliečius”, profesiona
lius mušeikas, kariuomenę, 
policiją ir teisėjus.

Šitie brutališki darbinin
kų persekiojimai vakarinėse 
valstijose turėtų but perser
gėjimu darbininkams visoje 
šalyje. Tos nuožmybės, nuo 
kurių dabar kenčia Arizono
je, Montanoje ir kitur “aido- 
blistai”, atsikreips ir prieš , 
darbininkus rytinėse valsti- ! 
jose, jeigu jie rankas sudėję 
žiūrės, kaip žudoma jų kle- 
isos draugai.

i
t

stu savavaliavimo laikas. 
Darbininkai privalo sukrust, 
kad apgynus savo teises ir 
reikalus.

Konskripcija 
priešinga 
konstitucijai.

Įstatymas, kuriuo kong-

reiviavimą, yra priešingas 
konstitucijai.

Del dviejų priežasčių. Vie
na, dėlto, kad konstitucija

vimą (involuntary service);

ja leidžia pavartot kariškas 
Suv. Valstijų iiegas tiktai

tatymų, numalšinimui maiš
tų ir atrėmimui priešo įsi-

K o n s k r i p c i j o s įstatymas 
įveda p r i ve rs t i n ą ta r n a vi-

taikytas su konstitucija.

y jau

karės laiku, konskripciją. Iš 
to jie daro išvedimą, kad 
konskripcija yra nepriešin-

tą reikia atsakyt, kad tas 
konstitucijos paragrafas

priverstiną tarnavimą (iši
mant tiktai kaipo bausmę 
už nusidėjimą) buvo priim
tas po civilės karės. Vadi
nasi, konskripcija civilės ka
rės laiku dar nebuvo prie
šinga konstitucijai.

Taigi tuo pavyzdžiu kon- 
skripcijos šalininkai negali 
remties.

Prie to, kariuomenė civi- 
jlės karės laiku nebuvo siun
čiama “demokratybės sklei
dimui” arba kitu kokiu tik

usiu į svetimas šalis. Ji ka
riavo Suv. Valstijose prieš 
{pietinių valstijų maištinin
kus, Vartot kariuomenę 
maišto numalšinimui konstiJ 
tucij:* leidžia, bet ji niekam.

Valstijų kareivius j svetimas 
šalis.

Valdžia, siųsdama šios 
šalies kareivius į Franciją, 
laužo Suv. Valstijų konsti-

Todel piliečiai turi teisės 
{reikalauti, kad konskripci- 
jos įstatymas butų atšauk
tas, ir kad valdžia paliautų 
gabenus Suv. Valstijų 
reivius į Europą.
TTY 1 Y Uždrožė 
begėdziams.

ka-

orgai Chicagos klerikalų 
nas smarkiai uždrožė p. Ba
lučio redaguojamai “Lietu
vai” už begėdišką straipsnį, 
kuris joje tilpo dvejetas sa
vaičių atgal. Po antgalviu 
Kas parazitas?” tasai or

ganas rašo:
Mes žinome, kad “Lietu

va” per dvidešimtpenke- 
rius metus buvo bankie- 
riaus organas. Mes neži
nome ar visi to banko su
imtieji rankpelnių lietuvių 
depozitai tapo savinin
kams atiduoti jiems pato
giu ir norimu laiku. Mes 
žinome ne iš savo prama
nymo, o iš to bankieriaus 
viešo pasisakymo, kad jis 
kišo žmonių pinigus į 
“Lietuvos” redaktoriaus 
raštus. Kokiais tat pini
gais “Lietuva” nutuko?

Ji šiandie lietuvių para
zitais vadina socialistus ir 
katalikų Bažnyčią, bet 
■susibankrutijusių bankų 
tas laikraštis prie parazi
tų nepriskaito. Jis dar 
prirodinėja, kad nei kapi
talistų, nei buržujų tarp 
lietuvių nesą.

Buržujus gali būti ir 
ne kapitalistas, taip pat 
kapitalistas gali būti ne 
buržujus. Nors etimolo
giškai buržujus reiškia 
miestietį, tečiaus tuo var
du jau paprasta žymėti 
tik žmogų neturintį idealo, 
nei artymo meilės, teturi
ntį tik egoistiškų tikslų ir 
drąsiai vartojantį melą ir 
suktybę ir priespaudą 
tiems žemiems tikslams

a

Tokių buržujų yra tarp 
lietuvių, ir “Lietuva” yra 
jų organas.

Tas organas mus pava
dino parazitais. Tai buvo 
jo burzuaziško programo 
pildymas. Su idealo skel
bėjais ir vykintojais bur-

Mes nesame socialistų 
užtarėjai arba apginėjai. 
Jų nuomonės klaidingos, 
jų programa tėvynei blė- 
dinga. Bet gavę sumani
ngai parašytą humoristiš- 
ką straipsnį, kur socialis
tai juokais buvo pavadin
ti parazitais, mes to strai
psnio nedėjome dienraš- 
tin. Socialistai turi idea
lo, nors tas yra klaidin
gas. Kasžin kokis jaus
mas apima širdį matant, 
kad socialistus dabar 
dina parazitais kaip 
žmonės neturintieji 
kokio idealo, laikraštis
augęs banke, nupenėtas 
žmonių pinigais, ne tam 
suneštais. Buržujus nie
ko nesidrovi.

va- 
tik 
nei 
už

Kad “Lietuva” su jos re
daktorium ir bendradarbiais 
priklauso prie tos rųšies 
“buržujų,” kurie nieko nesi
drovi, tai tas yra tikriausia 
tiesa. Tik klerikalų orga
nas, kuris šitą tiesą išreiškė, 
:be reikalo giriasi savo pra«

neduoda galios gabenti Suv. kilnumu. Jeigu jisai pripa

Skaitytoju Balsai rie išvažiuos, arba yra išvažiavę.
Da gal p. Olševskis, radęs lai-

Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija 

neatsako.

OLŠEVSKIO BANKO DEPOZI- 
TORIŲ REIKALU

P-s Hertinanavičius pradėjo 
organizuot iš viršminelo banko

slu, kaip p. Hertinanavičius aiš
kina, kad savo depozitus atgavus 
ir kad kitų nepražūtų. Tiems, 
kurie darys, kaip p. Hertinanavi
čius nurodo, tai yra, kurie pa
ims Furniture ir Garage namus 
už 35,000 dolerių, prižadama ant 
20 nuošimčių pelno!

Jeigu p. Hertinanavičius ma
no, kad bus tiek pelno, tai kam

siems, kiek bus išlaidų — patai
symai, insurance, kiek mortga
ge, personal taxes, ir lt,.? O 
taipgi įplaukų — kiek atneša 
randa, etc? Tuomet visi pama
tytų, kaip jie gali tiketies gaut 
20 nuošimčių. Kam gi šaukt pa 
vienius žmones į savo “ofisą” ir 
ten prikalbinę t, kad pasirašytų, 
ir pavelytų p. Hertmanavičiui

nios ir noro didesnes puses de-

Žmonių, suprantančių apie

Vizbaras ir kiti. Bet jie abejo
ja apie p. Hertm. žadėjimus. Jie 
mano, kad greičiau reikėtų 20 
nuošimčių pridėt, ne kaip pel-

P-s Hertinanavičius sako, kad 
nesą pamato laukt porą metų,

giau išlaidų apmokėjimams tru
stees etc. Todėl jis proponuoja 
imt tuojau, kolektuot sau ran-

Man rodos, kad ir dabar rau
dos yra kolektuojamos; 
negyvena už dyką. /

Ar p. Hertmanaviičius 
kad jeigu žmonės paims

niekas

mano, 
į savo

žiau?

nuosavybes iš Chicago Title and 
Trust Cq. lodei, kad pagal “ag- 
reementą”, mes turėsime gaut

linu kaip už dviejų melų, 40 
nuošimčių, trečiais melais 20 
nuoš., 4-tais melais 20 nuoš. ir 
5-tais metais paskutinius 20 
nuošimčių.

Antras dalykas: aš nesakiau, 
kaip p- Hertinanavičius kad aiš
kina savo raporte Naujienų he

porą metų ir negavus 40 nuo
šimčių šaukt receiverį ir pražu
dyt viską. Aš sakiau, kad ir
tat la galėsimo tokią-pat koope
raciją nutvert, jeigu viršminėtų 
nuošimčių negautume.

P-s Hertinanavičius

depozitorių išvažiuoti, vieni čia, 
kiti kitur. Jeigu dabar nebusią 
jokios depozitorių organizaci
jos, tai kas paskui užsiimsiąs tuo 
dalyku, vieni kilų adresų neži
nodami ?

galės

po No

padaryti

3314 So

ka su ta nuomone, kad palau
kus porą metų, bet nėjus sulig 
nepamatuotu prižadėjimu pelno 
20 nuošimčių, 
taip:

Greitu laiku 
su savo adresu
Morgan St., Chicago, ir kada su
sirinks daug, sušauksime mitin
gą per Naujienas ir išrinksime 
komitetą iš vietinių gyventojų, 
kurie neišvažinės. Ir jie, vardan 
vienybės ir teisybės, apsiims be 
mokesčio paimt adresus tų, k u-

(

žįsta, kad nereikia talpinį 
straipsnių, kukiuose šmei
žiama socialistai, tai kam ji
sai pats nuolatos rašo viso
kių šmeižimų įpiė socialia-

duotą susirinkime, reikale at- 
mokejimb pirmos pusės. Jis 
sakė, kad kaip tik atmokėsiąs 
pirmą pusę, tada jisai suorgani
zuosiąs iš pašalinių žmonių kor
poraciją ant Mildos ir kilų na
mų ir depozitoriams atmoke-

ėmė- —J. A. Gervetauckas.

NEVERTA.

Man 
Laukiu 
kiek vie 
m u skaitau.

Naujienos patinka, 
jų kasdien ateinant, ii

Bet vis dėlto noriu pabart jų 
redak torius. Jeigu jie norėtų 
paklausyti, tai aš duočiau tokį 
patarimą: susimikkimi, juo ma- 
4’au rašykite apie Kovą! Kovą 
skaito gal apie keturi tūkstan
čiai skaitytojų, o Naujienas 
skaito daugiau kaip penkiolika 
tūkstančių ėmėjų. Tai didelei 
didžiumai tie ginčai nesupranta
mi ir neinteresingi, o tik vietos 
užima.

bėję, tie “kairieji” “revoliucio
nieriai.” Jeigu jie nieko dau
giau nepajiegia, kaip tik afišuo
ti save “kairumu,” lai del to gin
čų vesti Naujienoms neapsimo
kėtų. — Pranašas.

Baisenybės Vilniuje
Gyventojai kenčia neapsa

komą vargą. Tūkstan
čiai badu miršta.

patch paduoda pasakojimą vie
no ką tik dabar iš Vilniaus at-

apie tai, kas dabar, dedasi Vil
niuje. Jeigu visa tai tiesa, ką 
Sirotas pasakoja — o netikėli 
nėra pamato — tai ištikrųjų de
dasi baisiausi ^dalykai, kokių 
sunku sau ir įsivaizdinti.

Sirotas gyveno Vilniuje visą 
laiką, nuo pat vokiečių užplūdi
mo. Jis pats buvęs gana tur
tingas žmogus, bet Amerikon

“Vokiečiai nesibijo nieko 
nė Amerikos, nė viso pasaulio —

maisto sau ir savo kariuomenei. 
Jų armijos organizacija paste
bėtinai puiki. Bet užtat padėji
mas namie taip baisus, kad ir 
apsakyti negalima. Paskutiniu 
mėnesiu, kada aš buvau Vilui u-

nių badu mirė. Kai kuriuose 
miestuose dar daugiau miršta 

' badu.
“Tik dėlto, kad ir visoj Vo

kietijoj žmonės, del maisto sto
kos, kuone badu miršta, vokie
čiai nebeturi dideles vilties ne 
tik visą pasaulį nugalėti, bet ir 
Rusiją besumušti. Jų naujas 
obalsis toks:. “Ne kulipkomis, 
tik duona tegalima karę laimė
ti.”

“O duonos vokiečiams labiau
sia stoka. Karės imtiniams be
veik nieko valgyt neduoda, ir 
tie nelaimingieji, kai kokie šu- 
.ncs, priversti sąšlavynuose kasi
nėti, kad suradus sau nors iš
mestų bulvių žievių, ar ką nors 
panašaus. Jie 
dus kramto...

“Vieną kartą
gavo keletą bulvių.

mano žmona 
Kad išvirus 
ces išmetė 

laukan, tai keletas nelaisvių, ve
damų kalėjiman, pamatę tas

“Su Vilniaus gyventojais vo
kiečiai apsieina begalo žiauriai. 
Nėra beveik nieko tokia, už ką 
žmogus nebūtų baudžiamas ka
lėjimu arba pinigais. Jei kas 
kalboj užsimena karę, tuojau 
štriuopuojamas. Jeigu jis ne
turi pinigų štriuopai užsimokėti, 
jis kemšama kalėjiman ir badu 
dvasinama. Jei kas vėlai vaka-

re išeina iš namų, tuojau bau
džiamas.

“Vokiečiai konfiskavo viską. 
Kiekvienas metalinis daiktelis at 
imta iš žmonių kares reikalams. 
Mano tėvas buvo žemėn užka-

Sveikatos Skyrius\

Atsakymai j klausimus

nuošė namuose

j tąjį paminklėli.

rausėsi, kasu

ti 150 markių pabaudos ir dar

kur turi pinigų

duonos. Man

šeimyna 
dienoje, 
nėra, m

ninių

užsilaikyti

nų 
liai

tai

jeveik neliko nieko. Ark- 
ir kiti gyvuliai išplauti ir 
senai suvalgyti. Ištisi nie
kaip mėsos neberagavome

“Vokiečiai nuolatos daro kra
tas namie, jieškodami daiktų ar 
provizijos, ir ką tik randa, ati
ma. Vokiečių kareiviai doroj 
visai nupuolė ir motel's labui 
nuo jų kenčia.

“Tūkstančiai žmonių baudžia
ma kasdien už visokius “prasi-

rabandą. Ta kontrabanda ba

daugelis šeimynų išsigelbėjo 
nuo bado .mirties. Kiekvieną 
miltų saujalę valdžia, jei tik, 
randa, konfiskuoja.

“Prieš keletą mėnesių vienas

letą svarų miltų. Bet valdžia 
tuojau suuodė ir atėmė. Po to 
jis gavo kiek daugiau miltų, iš-

čių baltos chionos ir slapta par
davė. Valdžia susekė ir jį skau
džiai nubaudė. Jį privertė pa
sakyti vardus visų tų žmonių, 

, kuriems jis kiek duonos parda
vė, ir paskui kiekvieną, kas tik 
buvo pirkęs, taipjau aštriai nu
baudė. Tie, kur negalėjo bau-

“Kad mes buvome Vilniuje, 
duonos svarui reikėjo mokėti 2 
rubliu. O žinote, kokia ta duo
na? — Iš maltų šiaudų, pjaulų, 
bulvių žievių ir avižinių miltų!

is apsiraišioję.
Gaidžiui mokama 10

lių. Saikelis grieščių — 22 rub
liai. Avižų pūras — 20 rublių. 
Kitokių maisto produktų ir gaut 
negalima.

“Rublis ten tiek vertas, kiek 
čia Amerikoj doleris. Kad mai
sto stoka, ir tas pats neapsako
mai brangus, o žmonės pinigų 
neturi, tai galite įsivaizdinti, l^ą 
gyventojai kenčia. Tie, kur bu-

o kur beturčiai buvo,

TELEPHONE YARDS 2721

JOSEPH C. WOLON
L1KTUVI8 ADVOKATAS 

Ruimu 902-904 National Life Bids., 
29 So. l^a Salle St., Chicaffo. DL 

Tel. Central 6890-6891. Atdara: Utar» 
ninko. krbrarga ir Mbates vakarai* ana 

« iki 8 vai. vakare, po nunerta: 
1M6 M1LWAUKB* AYK, CkUa»K DL 

Tel. IhunboMt >7.

Vedei visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliokuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras,

Namų. Ofisas:
S. Hilsted lt.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

RAY E. RIEKE 
Advokatus 

619 Fourth St., (viršuj Saper 
vaistinyčios). 

SIOUX CITY, IA.
Pasekmingai vedu visokius 

reikalus, kaip kriminališkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. 
Išdirbu visokius dokumentus 
ir popieras. Užlaikau patar
navimo ofisą.

Medikas ir Chirurgas
3315 S. HaUtei St., Chicago

SknMjHHt ir Platinlrit 
NAUJIENAS

Naujienų skaitytoja K. L. iš 
Chicago klausia:

Ar galima išgydyti hysteriją 
ir kokiu budu?

Atsakymas:
Hvstcriia vra viena iš smi

kiaušių ligų išgydyti, vienok 
kartais pasiseka ir nepasirodo 
daugiau iki buvusio hysteriko 
mirties, Bet nors hysterija ir 
lieka prašalinta, ji vėl taip grei-

tų, reikia

judinimų. 
kur gana

vest ramų ir sveiką 
ir vengti visokių su- 
Gyvenimas ant ūkių, 

ramumo, tyro oro ir
maisto yra geriausia 

gydau ties iš hysterijos ir

Hysterijos gydymas pirmiau
sia turi būti padalytas į apsaugo 
jamąjį, kol jos da nėra, ir ak- 
tualį, kada ji atsiranda. Prie 
apsaugoj amojo priklauso euge
nikų idėjos, kad nesu leist į že- 
nybinį gyvenimą girtuoklių, ly
tiškas ligas turinčių, žmonių su 
matomom nervų ir proto ligom, 
giminių, didelių nevienodumų 
ir 11., nes tokios poros duoda 
daugiausiai hysterikų. Paskui

tiškiems ir kitiems perviršiams, 
valgymu: perdaug mėsos ir įvai
rių stimuliantų, azartiškiems 
pasistengimams ir tt.

Kada gi hysterija jau apsirei
škia kuriame žmoguj, tuomet 
gydymas lieka taikomas į symp- 
tomus ir į priežastis. Maisto ir 
papročių sureguliavimas yra 
pirmas svarbus dalykas. Užsi
ėmimo pritaikymas kartais yra 
užtektinas vaistas. Reikia pri
žiūrėt, kad visi kūno organai aR4 
liktų savo darbą normaliai ir 
taisyti negerumus. Ypač vidu
riai turi būti liuosi ir eit regu
liariai. Ligonis arba turi būti 
atskirtas nuo visų, arba kiti tu
ri atsinešti su syrnpatiją į jį. 
Daktaras būtinai turi būti pa
imtas toks, kuriam ligonis pil
nai įsitiki. Jei ligonis yra tikin- 
lis žmogus, taktingas kunigas 
su daktaro pamokinimu gali 
kartais daug pagelbėti. Mat 
hysterijos gydymo pamatu yra 
psycho t hera pi ut ika, į kurią įei
na hypnot/.zmas, įkalbėjimas ir 
atmokinimas. Įkalbėjimas iŠ
visų yra pasekmin glausis. 
Apart (o, tonikai yra reikalingi 
kūno sudrutinimui, geras pasil- 
sis, maudynės, elektra, masa
žas ir kitos priemonės gali būti 
vartojamos. Taip vadinamas 
Weir Mitchellio būdas kartais 
duoda gerų pasekmių. Bet pir
ma. negu galima pradėt gydyt 
kyšteri ką, reikia jį gerai išstu
dijuok nes kitaip gerų pasek
mių laukt negalima. Ligonis, 
kaip sakiau, turi pasirinkti la
biausiai jam ištikimą daktarą, 
kuris jį studijuos ir reikalingais

Dr. A. Montvidas.

Kazimieras Gugis

Miesto Ofisas:

1111-11 Butty Mg. 
T«4. Centrai MII

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Permaina:
Panedilyj, Ketvarre ir Sabatoj 

Paprastomis dUcomo pirmas flows 
10c» Baikalas be. . u
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Musų miestelis neperdidžiau-
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socialistu

ROCKFORD, ILL.

Vyčių piknikas.

Liepos 28 buvo čia vyčių pik-
Vietinis.

SHEBOYGAN, WIS.

Arklys užmušė lietuvį.

DR. W. YUSZKIEWICZ

mus

Tel. Armitage 984

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

^SSSSii

Aš jut 
išgy
dysiu

Per 30 
metu ši
mtai iš- 
Kydyly

no re
putaci

ja.

Prieš Pačts
Ofise

Dr. S. Biezis
Gydytojas ir Chirurgais 

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

Tel. Canal 3877.

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudamas arba silpnas akta, 
galvos skaudėjimo, atsilankykite paa

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

wiK' 9 ryto iki 1 po piat.

‘elephona Humboldt 127*.

M. S A H U D M. D.
Senui Rusne Gydytojau Ir Chlrargaa, 

Specialistą* Moteriškų, Vyriikų Ir 
VaikiSkų, taipgi Chroniškų Ligų-

OFISAS: 1579 Milwaukee Ave. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 ilryto;
Kampas North Ave., Kambary* 366 

1:80 iki 8 ir 7:80 iki 9 vakare.

Dr. Povilas * Žilvitis 
Lietuvis Gydytojau ChlrargM 
3203 8 Halsted SU Chieag*. 

Tel. Drover 717».

TEL. Canal 2118

Dr. A. I.. YUŠKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1719 So. Halsted St., Chicago, Ill.
Kampas 18-tos gatv.

M. Poškaus ir J. Gcmbio. 
masis galbūt bus paliuosuolas, 

dirbtuvėje,

BURKE BARBER SCHOOL 
$12 W. Madison SU Chicago, Ill.

DR. A. I. EPSTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas moteriškų, vyriškų. Ir vaikų |ig|< 
Ofisas ir Gyvenimas t

8600 S. Halsted St., kampas 36 8tr. 
Telephone Drover 4974.

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

e.....

Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akiu,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga l 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 Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

1415 S. Halsted St„ Chicz.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ. 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS IK NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
ecialiAkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kraujo, 
litras, Žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
i skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus Išgydyti, ateikite 
persitikrinkite, ką Jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėlioms iki 12 dieną. 
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., viršuj Bankos. Tel. Canal 3263.

I Dr. A. R. Blumenthal i

Ateikit yw|i M I 
mapna: VI nHI

Telephone Drover W>IĮ

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

!;i p I Ut 9**1' M i»i < r iii ą, VyrUhą, VnOh| 
ir v 1*1 chronišką H>r>.

Valandoa: 10—11 ryto, 4—5 po pMv t—• 
kar*. NedčHonnia 1O~1 po plfftij.
3354 S. HALSTED ST., arti 34 8T«

Dr. Ramser
AKIU SPECIALISTAS-

PIRK SAU visas Plumbavojimui reik
menis tiesiai už "wholesale” kainas. 
Mes parduosime visiems.

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

Corner Marshfield Avę. 
Kalbama lietuviškai

Ketvergas, Rugp. 2, 1917.

Del Patarnavimo Depozito- 
riams Bankas Atdaras 

Panedelio 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 Panedelio 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 gatves, 

Prieš City Hali.

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
partamentų ir laboratorijų,

Aš vartoju tiktai tikrą Neo-Sal- 
varsen, 914 ir 606.
i išgydau, kuomet kiti atsisa
ko.

<ųs nusistebėsite, kaip greitai jus galite būti išgy dyti. Aš esu specialistas 
su daug metų patyrimo ir žinau tikrai ką jums daryti, kad pagytumėte.
VISOS CHRONIŠKOS LIGOS VYRŲ IR MOTERŲ 

PASEKMINGAI GYDOMA
Pasikalbėjimas ir patarimas dykai

Korespondencijos
MOLINE, ILL.

tams užstojus,

liuosuoti nuo tarnavimo kariuo
menėje, nors jis yra griežtai 
priešingas kilus užmušinėti.

<ta kariuomenėn apie 
Jie to ir troško. Ka-

jie stovėdami ant galvių kampų 
tyčiojosi iš demonstrantų. Bet 
kada rengdavo miltaristai, tai 
jie visuomet maršuodavo kar
tu su savo kunigais. Dabar ir

lių darbų čionai esama užtekti- ; 
nai. Dirbtuvių čionai yra: Jew-J 
ei pečių dirbtuvė, Buda Motor 
Co., Aus ton kelių taisymo maši
nų, Waiding kreinų dirbtuve ir 
keletas kilų mažesniųjų. Mo
kesčiai čia didesni palyginus su 
kitais Illinois miesteliais. Har
vey lietuvių gyvena nedaugiau- 
s<ia, bet prie Harvey yra mieste
lis Phoenix; pastarasis miestelis 
apgyventas veik vienų lietuvių 
ir lenkų. Lietuviškų karčiamų 
randasi 8. Valgomų daiktų san
krovų 3 ir k. Laikraščių čionai 
pareina draugiausia Naujienų ir 
Keleivio.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis egzaminuoja dykai 

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

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

kampas 47 St.

DR. M. HERZMAN
IŠ R U S 1.1 O S

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

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

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

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.
'L - - -____

TURĖKITE

Skoliname pagal įstaty
mišką mokestį 

mėnesį 
mėnesį 
mėnesį 
mėnesį

veikl
iai čionai nieko neveikia- 
Nežinau, kodėl?

— Ig. K. Matchulis.

Kasi ink visuomeninio 
mo,

• 871/oC
50....... 1.75
75 ...  2.621/2

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

3^2% i mėnesį
Skoliname ant rakandų, 
Pianų, Sankrovos įren
gimų ir kitų užtikri

nimų.

LOCAL LOAN
COMPANY

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

Telephone Drover 2116.
------------------ ----------------- ---------■■■■■•.XTA. y

Nereikalingas 
Akių— 

Varginimas
Kada atsakančiai pritaikyti akiniai
prašalina daugybę nesmagumų: su- 
begiiną raidžių j krūvą, skaudėjimą 
galvos ir kitus keblumus stiklai tin
kamai pritaikyti prašalina.

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

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

Prie Milwaukee ir North Avės.
Tel. Humboldt 4613

1‘KOF. DOCTOR COATKH
Beturčiai taipgi. ateina pas mane 11 

visų kraštų, dėlto kad jie patyrė, jog 
aš esmi expertas specialistą* Ji« 
realizuoja, kad jeigu galima Išgydyti, 
aš galiu tų atlikti. Negaišuok ir iit»- 
rėk, kuomet jųsų sveikata ir stipru
mas nyksta, kuomet jus turite jų savo 
rankose. Jeigu jus atsilankysiu pa* 
mane į laikų. Aš gydysiu jus teisingai, 
sumaniai, sąžiningai, ir moksliškai, ir 
sugrąžinsiu jus i sveikatą 1 trumpiau
si laiką, ir už mažiausią mokesti d*l 
sumanaus ir pasekmingo patarnavimo.

AS gydau vyrus, ir vyru* tiktai, ir 
gydau juos greitai, saugiai Ir visiškai, 
vėliausiomis metodomi* ir ui pigiausią 
mokesti del sumanau* pataraavimo ir 
pasekmingo gydymo. *
PASIKALBĖJIMAS IR PATARIMAS 

DYKAI

PROF. DR. COATES
430 So. State St., 2-ras nugŠtas, 

Prieš Siegel Cooper and Co.

Didelis Išpardavimas
Siuomi užkviečiu-.^'rbiamąją lie

tuviu visuomenę atsilankyti i mu
sų nepaprastai didelį išpardavimu 
kuriame bus išpardavinčjama 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- 
š nuojam akis 

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

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

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

to buvo labai daug garsinama, 
kad ten busią labai didelių daik
tų, bet nieko netik didelio, bet 
ir ką nors verto paminėti nebu
vo. Pašokinėjo, paslraksėjo 
vyčiai su vylėmis, oi ir visa pra
moga. Jei kas butų paminėti
na, tai nebent tiek, kad nors 
piknikas buvo be svaiginami, 
gėrynių, bet be trukšmo ir apsi

Kazimieras 9

mat vi buvo labai b i-a u ra u s bu-

ėjo į tvartus ruošties ir norėjo

re

Telefonas Canal 3737

Valandos nuo 
• ryto iki 8 v. 
vak. Nedėliom 
nuo 10 iki 1. 
219 SOUTH DEARBORN STREET, CHICAGO, ILL.

Tel. Yards 6789

REIKALAUJI

WISSIGDaktaras
Seno Krajaus

.......... ................... ........ ........... ..

..

k I 1 11 I *A l L. v vauuov JĮ 

bevalant jį Heiss Coal kompani
jos tvartuose. Arklys buvo ką

kompanija su visoms bažnyti
nėms ceremonijomis liepos 31

REIKALAUKITE

EAGLE
BRAND 

CONDENSED 
MI L K

Per šešiasdešimts metu pasek
mingas kūdikiu maistas. Rei
kalaukite laišku kūdikių mai
tinimo nurodymų..

BORDEN’S CONDENSED 
MILK CO..

New York. Key No. N.

Ar norite mokėti už siutą 
$18.50. $20, $22.50, $25, $35, $40.i 
arba augščiaus. Už tas kainas galite gauti siutus, | 
padarytus pagal jųsų mierą ir per expertus kriau- J 
čius. Todėl reikale nepamirškite mus. (

BRIDGEPORT!) KRIAUCIAI |
3310 So. Halsted St. Chicago, Ill. |

A. J. ŽUKAUSKAS ir W. VALANTINE 1 
Savininkai. I

Vyriškų DrapanųBargenai 
^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 
$35 siutai ir overkotai, nuo $ 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siu 
kotai, vertės nuo $25 iki/ai ir over- 
$5 ir augščiau. Kelnės į $85, dabar 
$4.50. Vaikinams siut.uuo
iki $7.50. 1 nuo $3.00

Atdara kasdieną, nedčlii 
karais.Akušerka

EIKITE TUOJAUS PAS

DAKTAM BOSS

Telephone Yards 5032

AKINIŲ

Valandos: 9 iki 7. NcdSliom 10 iki 12

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

VALANDOS: nuo 8 iki 11 ift- 
ryto, nuo 5 iki 8 vakare.

nKHmMB

Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; Ilgai prak
tikavusi Pennsylvanijoa Hospitalers ir 
Phlladelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rods 
visokiose ligose moterims ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai, ra 
miškai, lenkiškai ir mlavokiškal.

173> 8. HALSTED ST., CHICAGO, 
Ant antru lubg.

Jūsų Akys
Ar jos raudonos, sil

pnos, vandeniuotos ar
ba uždegtos? Ar jus 
kenčiate nuo vaikio, 
galvos skaudėjimo, —• 
ištolo arba arti nere- 
gėjimo, vočių ant akių, 
—ar jos ašaroja pa
maži, ar jos apsiter-

CH1CAGOS SPECIALISTAS
Insteigta 2B metai

AKIŲ SPECIALISTAS 
TP.MYKIT MANO UŽKASA.

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

Tel. Canal 5335

PIRMA NEOU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 
Ant Durų, Lentų Romų Ir Steglnle Fopl«r«« 

CARR BROS. WRECKING CO.
>003-3039 S. Halsted 81* Chic*<», III.

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

3149 S. Morgan St. kertė 32 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikę 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687.

2121 N. WESTERN AV.
CHICAGO, ILL.

DENTISTAI.
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.
, ..Mm..,*.—— .iru. ■ ,.Wlr,„.   i),,,. „.į,  

;ia skaitant? Ar jos 
jos kreivos, arba ko- 
kėblumas? Jus ne
laiko atidėliodami, 

kadangi laikas brangus. Beveik vi
si akių keblumai išgydomi lengvai, 
'jeigu imties laiku.

Aš esmi daktaras ir chirurgas ir 
specializuojuos gydyme galvos ligų. 

20 metų ant State gatves 
Duokite man išegzaminuoti jūsų 

padėjimą lie mokesčio. Jeigu aš ga
lėsiu pagelbėti, aš jums taip ir pasa-

k i ai tail) pasakysiu. Aš suteiksiu 
jums pagclbą savo 20 metų patyrimo 
kaipo akių specialisto, ir mano pui
kus išgydymas tūkstančių atsitikimų 
nuspręsta kitų be vilčių. Jus nega
lite įstengti turėti kitokio, kaip oku
listo aukščiausio laipsnio paliesti 
jus akis ir tas yra patarnavimas, 
kurį aš jums suteiksiu. Neduok tru
kumui pinigų atsistot ant kelio. 
Mano mokestis yra vidutinis ir mes 
galėsime susilaikyti.

Neatideliok—ateik šiandien
Aš taipgi turiu optikos skyrių, kur 
jus galite išegzaminuoti savo akis 
del akiniu ir jeigu jie yra reikalin
gi, jus galite įsigyti juos už $5, pri
skaito n t apži u rėj i m ą.

L O.. Ca r ter M JI
Akių, Ausų ,Nosies, Gerkles 

Specialistas
120 SO. STATE GATVĖ 

2-raš Augštas 
Kalbame lietuviškai.

Vienos duris i žiemius nuo The Fair

Iškaba—Besisukanti šviesa.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

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

visų ligų ir silpnumų.
Jeigu jus turite sifili arba bile kokią kraujo betvarkę, 914 page

rintas 606 ir jo gydymo sistema bus priežasčia 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 j sveikatą ir stiprumą.

Daktaras Boss išegzaminuos jus DYKAI ir pasakys jums, kas jums 
reikia daryli, kad pasveikus. Ligoniai keliauja ilgas keliones iš 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 506 IR 507, CRILLY BUILDING.
IMK ELEVATORIŲ IKI PENKTO AUGŠTO.

VALANDOS: Kasdien 9 iki 4, Ncdčliomis 10 iki 1, Taipgi Pane- 
(lėlio, Seredos, Pėtnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 iki 8.

Nustebinančios Pasekmes
Daug ligonių patyrė palengvinimų.jau laike dviejų 

iki keturių valandų.
Jeigu kas jūsų- kenčia nuo kaspininės kirmėlai

tes, bet klaidingai gydosi nuo kitos ligos, paprastai 
be pasekmių — tegul ilgai nelaukia, bet atsišaukia j 
mane — nes ras sveikatų be sugaišimo nuo darbo ir 
už mažų atlyginimų.

Tūkstančiai žmonių turi vidu
riuose kaspininę kirmėlaitę, tečiaus 
neturi apie tai mažiausio suprati
mo ir klaidingai gydosi visai nuo 
kitos ligos — visai be mažiausio 
palengvinimo ligos.

Geriausiu prirodymu buvimo 
kaspininės kirmėlaitės žmogaus vi
duriuose yra glitingas mėšlas iš 

dalies kaspininės kirmėlaitės.
Žmonės, kenčiantjs nuo tos bai

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

Jeigu kas turi šiuos simptomus, tas iŠtikrųjų turi kaspininę 
kirmėlaitę, o jeigu norima ji prašalinti ant visados laike 5-iij va
landų, tegul tuojaus atsišaukia j mane.

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

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

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

Prlrenka vintam* tiuk*.rna» akinim, «0M* 
nuoja ir patarimu* duoda dykai.
7K4 88 Milwaukee A v*., arti Cbica*» A V*. MM 
Iwlxw, VALANDOS: Nuo ® ttryta M vato* 
rui. Nadėliomi* nūn 9 išryto Iki 1 pt fMMh

Tai. Bayaaarkat 16*4.
■■■ ..... ......... ....... ........ ........

*



NAUJIENOM Chicago, DI

REIKIA DARBININKŲteismo

CHICAGOS ŽINIOS

Akies ir $100 operacija

ATITAISYMAS

Pranešimai

žmones

Smulkus Skelbimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

RANDAI

REIKIA DARBININKŲ

BRIGHTON PARK

PARDAVIMUI

NEPAPRASTA PROGA

RAKANDAI

aini

NAMAI-ŽEMEKomedija teisme

v lino

Pašovė savo seserį

Kova.už maudyklas una

žmogus

Bachmetjevo priėmimas

Du kareiviai prigėrė 
Calumet upėje.

VYRŲ IR MOTERŲ APŠVIE 
TOS DR STeS PIKNIKAS.

KILNOJIMUI 
YARDE, PER- 
, APRUPINI-

Klerikaly barškalas 
pabėgo.

Mirė nuo karščio važiuodamas 
vėdyklę pirkti.

bet ir tas negelbėjo. Ji į 
tavo, rėkė, liejo atcinančii 
deniu, šaukė policiją, bet 
nedavė

men. kreipėsi 
distrikto teisiu

paezeryj pasis
iūki Mrs. Eliza 
gyventojai, at- 

ir nuėjus eže- 
rado užtverta

South Chicagoje tik vieną die 
l areštuota 6 kišenvagiai

kti savo aukų 
supa policistus ir 
kulia. Atvyksta

Z1 žmogus mirė 
nuo karščio.

Pačiame vakare buvo pro- 
prakalbos 

K. Ado-

tik Lake Shore gyveh 
- milioniėriams. Ir pa 

n mau

Sveikatos komlsionierius iš
siuntė 100 pagelbininkų pagel
bėti kenčiantiems delei stokos 
vandens. Belo areštuota 20 tos

Šiandie federalis teisėjas Lan
dis pradės nagrinėti bylą trijų 
rockfordic^įų, James Cully, 
Emil Strom ir Clyde Hough, kal
tinamų vadovavime Rockforde

karais bus 
žmonėms.
si ir dienos laiku, ir niekas nie
ko nesako.

Areštuotųjų laike sumišimų 
prie tų maudyklų nedėlioj ir pa- 
nedėlyj, bylos atidėta. Teisėjas 
paliepė abiejų pusių advokatams 
surasti Lincoln parko taisyklių

s van- 
ir tas 

Tada prive-

reikalavimu Brighton

State St. gatvekaris ties 61

Park-moterįs ir merginos labai 
pasipiktino.

Teisybės Mylėtojas..

Saugokitės! Bombos!
Traukiniu šiaurinėje miesto 

dalvie ilipo žmogus nešinas du

Bet baimė buvo bereikaliingu 
Tos bombos buvo tuščios ir jo 
buvo vežamos j Sheridano for 
tą oficieriams mokinties jas vai 
toli.

LIBERTY HALL 
Didžiausia Svetainė 
BRIGHTON PARKE 

Mitingams, vestuvėms, baliams 
Kedzie avė., kampas 39 PI 

Tel. McKinley 2878 
B. J. WAWZINSKI 

Kedzie avė., kampas 39 pi.

Komitetas, kuris rengia suba- 
tos vakare milžinišką mitingą 
Auditorium teatre (kerte Wa-Į 
bash avė ir Congress st.), prane-

icvar-
i. Dalyvaus 

K/

pritaria karei 
as mano, kad valdžia pasiel
gė rai, ivesdama konskripci-

T"l. Komodos, bra- 
aveikslai, Brankos.

,__ _________ Aianas 1917 modelio,
$200.00; $225 victrola ir rekordai —* 
už $55.

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

Chicago, IB.

Mayoras Thompson nenori, 
kad Mrs. Louise Osborne Rowe, 
kuri seniau buvo kaltinama ver
time vienos moteries-darbinin- 
kės daliūties uždarbiu, pirmi
ninkė gerbūvio departamento, 
pasiliktų be riebaus “džiabo.”

Klanu į Kariuomenę 
lu tapo išsiuntinėta visiems už- 
si registravusiems pakvietime 
laiškai ir atvirutes del atsakymo

KETURIŲ KAMBARIŲ fialas ati
duodama randon, $10 iki $13 i mė
nesį. Neįleidžiama prigyventojų. 
Rezidencija tiktai.

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

Du jauni vyrai atvažiavo prie 
farmos netoli Glencoe ir papra
šė vandens. Mrs. G. Brande pa
davė. Vienas tuoj pa teini j o, 
kad jos akis ųpsveika, pasisakė 
esąs akių gydytojas ir padavė 
vieno Chicagos daktaro kortelę.

MOKYKIS S1UT MOTERISKU1 
RUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo fON 
ų, siūti naminius daiktus arba 
dalus. Diplomas kiekvienam, Wi 

_T_j. Valandos dienų aite
Ų parankamo. U9

ro, Ui. turėjo savo pikniką 
White City (irove, Batavia, Ill. 
Del taip karštos dienos žmonių 
buvo susirinkę piknil 
giausia 
visiems

TURIU paaukaut $165 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $30, valdo
mojo kambario stalą ir 6 krases ui 
$20. Karpetas $10 
sinės lovos, 
$800 Grojantis

žmonių, kurie nori išsiimti pi 
lietybės popieras.

Klerkas imdamas jų prisaiką

Kadangi tarp lietuvių tas mi
tingas da yra mažai išgarsintas 
tai komitetas, kad davus pro 
gos lietuvių publikai patekti :

REIKALAUJAMA 10 patyrusių 
moterį) prie tvarkymo skudurų. Pa
stovus darbas. Gera mokestis.

P. Goldman, 
1820 W. 141h St r., Chicago, IB.

ne dau- 
(gal but, kad ir vieta ne 
buvo žinoma). Pelno 

draugijai neliko, bet visgi atsi
lankiusieji gražiai pasilinksmi
no 
gramelis, taipgi ir 
Kalbėjo dr-stės pirm 
maitis, drg. Budrikas iš Chica
gos, narys L. S. J. Lygos 1-inos 
kuopos ir J. Kuzmickas V. ir M. 
Apšvietus Dr-stės narys.

J. Aceris- nio- 
reikalavo nemokėti bilos 
enoms, bet drąsesnės at-

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

kas.
Ir visi 30 žmonių iškeli 

vo rankas.

prastame susirinkime prisirašė 
du nauji nariai, turi būti devy
ni* P. J. Petronis.

d. ir apie tai paskelbė Naujieno
se. 'Pas ir užrūstino kunigą. 
Kaipgi moterįs, jo visai nesiklau
susius, galėjo duoti tokiam “be
dieviškam” laikraščiui apgarsi
nimą. Užtai ir niekino jis tos

jas, nes Landis yra karininkai 
ir viešai pasisakė, kad jis kovo 
siąs su karės priešininkais. Be 
to jis yra užinteresuotas kare 
nes jo sūnūs tarnauja karino 
menėje, todėl jis ir negali są 
žiu ingai teisti karės priešinio

Asociacija persergsli mergai
tes nuo lankymo kareivių lage- 

prašo tėvų, kad neleistų 
irti bičiuliauties 
ir jurininkais, 
doriškai gal ir 

už kitus šiaip žmo-

išsimokins. Valandos dienų 
vakarais del jųsn parankamo, Ui 
$10 išmokiname Jus siut visokios 
drabužius.

DRESS MAKING COLLEGE
2336 W. Madison Wert**

Miesto karininkų komitetas 
užsimanė šioje subatoje pa
rengti karišką parodą, kad pa-

bugiškais triksais. Buvo

Gal bankrolls II. M. 
thal & Soils, gatavų d 
firma, nepriklausiusi prie sam
dytojų asociacijos. Jos kredi
toriai paėmė peržiūrėjimui kny
gas patikrinimui bendrovės sto
vio. Didžiausiu kreditorių vra v 
First National Bank, paskolinu
si firmai $50.000. — Koresp.

Turtingas kanadietis A. B 
Robinson, kuris lankėsi Zion Ci 
ty, nebepakęsdamas karščio, nu 
si tarė važiuoti j Waukegan nu 
sipirkti elektrišką vėdyklę (fe

pradėjo gražiau kalbėties. Jis 
tik reikalavo, kad draugystė per 
juodąjį “Draugą” paskelbtų, 
kad ji (dr-stė) neįgaliojo komi
teto
se ir kad komitetas tokiu būdu 
pasielgęs sauvališkai.

Tokiu kunigo pasielgimu ir 
tokiu

nu c
joms perdaug 
su kareiviais 
Kareiviai, 
neblogesni 
nes, bet vis dėlto mergaitėms 
esą pavojinga lankyties į tų vien 
jaunų vyrų stovyklas.

atskirt nuo oficialio miesto 
priėmimo, kuriuo rūpinasi tam 
tikras “miesto komitetas.” Ru
sijos išeivių organizacijos tame 
priėmime atsisakė dalyvauk

BechmeljeVas telegrafu pra
nešė, kad jisai sutinka kalbėt

Pajieškau brolio Vinco Stulgo. Iš 
Kauno gub., Raseinių pav. Vainotos 
parapijos. Vyras gražios išveizdos, 
geltonais ūsais ir plaukais, didelio 
ugio. Piriniaus gyveno Pittsburge, 
Pa., vėliaus Chicago.). Atsišauk kuo- 
greičiau; jeigu kas žinote jį malonė
kite tuoj pranešt.

Ona Rimkienė, 
4418 S. Hermitage Ave. Chicago, 111.

PARDUODAMA 3-jų kambarių na
mas, didelis augštas (attic), geras 
skiepas, miesto vanduo. Kaina — 
$1,600; $300 įmokei, paskui $15 ant 
menesio.
3112 N. Natchez Ave, arti Belmbnt
-11 .i n — ........ .............=—————

PARDUODU 3 lotus, Lyons, III., 
25x125 pėdų kiekvienas. Suros ir 
vanduo įvesta. Labai pigiai. Atsi
šaukite.

Parsiduoda didelė grosernė Eng- 
lewoode nauji fixtures ir svarstyki 
lės trejos. Visi intaisymaį kuoge- 
riausi ir vieta išdirbta nuo daug me
tų ir visokių tautų apgyventa. Cash 
biznis. Esu priverstas parduoti iš- 
priežasties kariuomenėn ėmimo. Vi
skas parsiduoda labai pigiai. Ne
praleisk šios progos. Kreipkis pas

JOHN LEGEIKA
6002 S. State St., Chicago, Ill.

AMATŲ MOKYKLOS

ėjus karščiams 
run maudyties, 
tvorą apie maudyklą. Tvorą jie 
tuoj nuvertė. 'Tada Smith iš-

ša, kad jau apie 2000 tikietų ta
pę išparduota. Vietų teatre esą 
apie penki tūkstančiai, todėl rei
kia apsižiurėt išanksto, kad ne
palikus be tikieto.

REIKALAUJAME maklerių prie 
varstoto ir" ant grindų. Gera moke
stis. Atsišaukite. v

MASON DAVIS and CO., 
7740 So. Chicago ave., Chicago,

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

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

Vėsesnis oras jau pasiekė Chi
cago. Per keletą dienų bus kiek 
vėsiau, tečiaus n 
tis galbūt pasieks

— Dabar, kiekvienas, kuris ti
ki į turėjimą vienų laiku dvie
jų pačių, pakelkite dešiniąsias 
rankas.

Ir vėl visos rankos pakįlo.

GERA MOKESTIS PATYRU
SIOMS OPERUOTOJOMS SIUVI 
MUI KORSETU (CORSETSjlR 
BRASSIERS, TRUMPOS VAI., 
GERA MOKESTIS. KREIPKI
TĖS | SUPT. OFFISA, KABU 
CORSET CO., 749 R. M0R6M

REIKALAUJA 2 BARBERFŲ. Vie
nam pastovus darbas, antram vaka
rais ir suhatomis. Mokestis gera.

T(»wn of Lake Barber Shop, 
4349 S. Hermitage Ave. Chicago.

karščių aukų gali dar padidėti.
Daug žmonės kenčia ir nuo 

stokos vandens, ypač Rogers 
Park apielinkėje. Ten beveik 
visai nėra vandens gėrimui, nes 
kuone visas

Išvaiko ir ten. la 
renkasi trečioj vietoj 
ti istorija kartojasi.

Ta kova tesėsi iki 
l

ties. Už areštuotus 
statyta kaucija ir dabar ta kova 
persi kels į teismą. Žmones yra 
pasiryžę būtinai atsirmt tas 
maudyklas iš milionierių, kurie 
vistick labai retai jomis naudo

ju ve ui le Protective Associa
tion (Jaunimo Globos Draugi
ja) paskelbė atsišaukimą, ku- 

mergaites nuo 
su kareiviais, 

ivo atsišaukime Draugija sa-

s ir vėl klausia.
—Dabar, kiekvienas jūsų, ku

ris nori šią šalį priimti už savo 
šalį ir šią vėliavą už Savo vėlia
vą, pakelkite dešiniąsias rankas.

Nė vienas rankos nepakėlė. 
Du syk jie padarė klaidą, tad 
bijojosi kelti ranką ir trečiu 
kartu.

Užvakar augštesniame teisine 
išsiėmė pirmąsias popieras 65 at
eiviai, o apskričio teisme — 78, 
daugiausia išeiviai iš Austrijos 
ir Rusijos.

pasiuntimo priėmimui rengia 
prakalbas įvairių tautų socialis
tų ir progresistų organizacijos. 
Pradžioje prie to dalyko buvo 
prisidėję ir tūli
viai, bet jie tapo prašalinti. Da
bar konlerencijoje ir komitete 
paliko liktai tokių organizacijų 
atstovai, kurios pilnai pritaria 
revoliucijai ir jos vadovams.

ų prie Thorn
dale Ave. buvo maudyklos, kur 
medžių pavėsyje apielinkes gy
ventojai praleisdavo karštas va

ikams. Bet

Anarchistas yra toks žino 
kuris netiki į valdžią. Da 
kurie jūsų esate anarchis 
pakelkite dešiniąsias ran

Rota dabar savo stovykla • c 
kelia į Cicero, kur ir visas 
kas stovi.

r ant grindų pa- 
Pasažicriai nu

šoko prie durų, 
Ir jeigu ne grei- 
ėgimas ir maži 

langai, per kuriuos negalima 
kartu išlysti dviem žmonėm, vi
si butų iššokę laukan. Tuojau 
pranešta policijai, kad baisiau
sias anarchistas važiuoja išspro
gdinti Sberidimo fortą ir H., ir

na u
Tečiaus pasirodė, kad visos mo- 
terįs yra labai nepatenkintos 
kunigo koliojimais ir išrinko 
komitetą pareikalavimui iš ku
nigo pasiaiškinimo, dulko jis

gą jai mokėsi 
jos darbininkės — iš $13.000 
darbo parupinimo biuro fondo.

Rowe su savo ištikimais dar
bininkais jau pradėjo dirbti sa-

REIKALAUJAME KARPENTERIŲ 
PRIE KARŲ, IR KARŲ TAISYTOJU 
PRIE TAVOR1NIŲ KARŲ. GERA 
MOKESTIS, NUO ŠMOTŲ DARBAS 
J R PASTOVUS DARBAS VISIEMS 
METAMS. TAIPGI LEIBERIŲ (VY
RŲ IR* MOTERŲ) —
MATERI.IOLŲ KARI 
KĖLIMUI INKROX 
MUI KARŲ LEDU IR TT.

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

Liepos 31 d. šv. Jurgio salėje 
laikė “prakalbą” koks tai kleri 
kalų “studentas.” Į tą spektak 
lį prisirinko gana daug publikos 
kadangi kunigų spauda ir pla

tos tik ‘‘augštesniąjai draugi
jai”, liko žmonių laimėtos.

ko taryba pranešė 
ndyklos rytais ir va- 
atidarytos visiems 

Bet žmonės maudo-

Liepos 29 d. Nekalto Prasidė 
jimo Paneles Šv. parapijos klc 
bonas Briška labai įširdo an 
savo ištikimiausių avelių — Ne 
kalto Prasidėjimo Paneles šv 
moterų draugijos ir visaip ti 
draugiją ir jos nares iškoliojo.

Dalykas buvo lame. Ta drau

pratę, mano, kad lai esąs pri 
verstinas šaukimas i karinome c
nę. Kad žmones be reikalo ne 
sirupinlų, reikia jiems paaiškin 
ti, joge-i kvietimai 
rodą neturi niel c
ukimu

Melrose Park. — ESS. 43 kp. susi
rinkimas įvyks pčtnyčioj, rugpjūčio 
3, 7:30 v.v., Frank ir James svetai
nėj, 23 Ave. and Lake st. — Drau
gai malonės visi atvykti, nes yra 
svarbių reikalų svarstymui.

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

Jos. Vasilkus,
5911 S. Slate St.. Chicago, Ill 

Tel. Normal 3783.

kačių koncertą ir neduoti jai 
ramumo tol, kol ji nesustos 
kliudžius besimaudau tiems.

Rose
land tilpusioj korespondencijoj 
įvyko klaida, būtent, ten yra pa-

korespondentas nebuvo gavęs 
pakvietimo. Tą žinojo ir pats 
klerikalų “kalbėtojas,” ir jisai, 
pasigyręs, kad esąs toks drąsus, 
jogei nesibijąs nė tų žmonių, 
kurie korespondencijas rašo, 
ėmė kvailiausiu budu pliovoti 
apie socialistus.

Kada “kalbėtojas” pabaigė 
savo pliovones, tai keletas bu
vusiųjų salėje socialistų norėjo 
užduot jam klausimų. Bet drą
sus “studentas” atsisakė priimt 
viešus klausimus ir reikalavo, 
kad butų parašyta ant kortelių. 
Paskui jisai iš tų kortelių skai
tė, kas jam patinka, ir aiškino, 
kaip jam patinka. Buvau ir aš 
parašęs jam vieną klausimą, bet 
atsakymo į jį “kalbėtojas” ne
davė. Žinau, kad jisai tokiu- 
pat budu nukniaukė ir kitų dra
ugų klausinius. Taigi pasiro
do, kad tas klerikalų barškalas 
elgiasi visai kaip tamsunas. O 
kiDmgų laikraštis sako, kad ji
sai cš^s “studentas.” Jeigu jau 
pas klLr.j|<a]lls jr studentai to
kie prasti, tai jiems visai geda.

Klerifl^ių “kalbėtojas” pasi- 
^yre,Akad jisai apsiimąs su bile 
k°kįru socialistu bile kada stot į 
-tftmatus. Todėl keletas sočialis-

“Chicagoj ir Chicagos apie- 
linkėse dabar randasi tukstan- 

kareivių ir jurininkų įvai
riuose lageriuose ir lavinamo
siose vietose. Kadangi papras
tai lankytojams nelabai tedrau- 
džiama, kartais ir visai nedrau
džiama vaikščioti į tuos kareivių 
lagerius, tai pastebėta, kad lan
kosi ten ir mergaites, kartais vi- 

liklai lankosi i

Thomas Dedic keturiais šū
viais pašovė savo seserį Mrs. 
Mary Sazma, 2918 Princeton 
Ave. Sužeistoji manoma mirs.

jaus5 penkių kamDanų 
rakandus, divonus. U] 
Cabinet, Photograph ir 
atskirai.

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

į ežerą maudyties.
Prieš tokį dalykų stovį papra

stieji žmonės sukilo. Didžiausia 
minia jų susirinko ties pakraš
čiu, o daugelis suėjo į vandenį ir 
pradėjo maudyties. Tas žinoma 
nepatiko “draugijai”, kuri ne
nori, kad ten kur turčiai maudo
si, kartu maudytųsi ir papras
tieji. Todėl šio svieto išrink- 
tiemsiems į pagelbą atėjo Lin
coln parko policija ir paliepė be- 
simaudantiems eiti iš vandens. 
Tie neklauso ir neina. Policija 

[ali padaryti- Tik vie- 
stas nusimeta savo 
brenda į vandenį t ra įl
inku - Bet žmonės ap- 

keliatą jų ap
dengiau poli

cijos ir ja/i pasiseka areštuoti 
keletą žmonių.

Vos spėja policija nuvažiuoti, 
kaip žmonės pradeda rinklios ki
toj vil toj ir vėl maudosi. Poli
cija vėl turi važiuoti vaikyti

yra ką žmones i 
Pa., Heshbon’e 
Pa. ir Dias’e, P 
mar’o . Coal Co. Kasyklos yra 
saugios, be vandens, be geso, 
augščiausia mokestis; 6 kamba
rių namai už $7.00 į mėnesį su 
daržu ir skiepu, bažnyčios ir mo
kyklos. Kasyklos randasi tarp 
pusės ir vienos mylios nuo mie
sto. Nėra streiko. Nėra keblu
mo. Unijos mainos. Ateikite

bendra su ša- 
iriuomenę. Dalvva- 

vimas parodoje priklausys nuo 
liuosos žmogaus valios; pi 
tos čia būti 
parodoje tie

REJKALINGAS barkiperis, kuris 
galėtų atlikti porterio darbą. Pasto
vus darbas. Mokestis gera geram 
vyrui. Atsišaukite tuoj.
3601 S. Union Ave. Chicago.

Tel Drover 9814.

ir susitart apie laiką 
saus” “studento” ir 
nyko. Pripliauškė, pripliaušf 
i r išdūmė, kaip šeškas.

Rygos Latvys.

taras padare operaciją , o uz 
tą savo darbą pasiėmė $100. 
Vyrams išvažiavus moteris su
prato prlgavystę ir kreipėsi prie 
policijos, bet — gaudyk tu da
bar vėją lauke.

jau mirė 
STisirgoX

ną). Bet vos spėjo atvykti j 
stotį, kaip sukrito ir mirė nuo 
karščio.

maišu- \ os spėjus jam 
maišas atsirišo 
biro... bombos.
sigando. Vieni 
kiti prie langų.

jienų” ofise pluoštą tikietų — 
po 25c., po 50c., po $75c. ir po 
$1.00. Norintįs gali jų nusipir-

“debatai” su socialistais. O tie 
“debatai” turėję įvykti su “Nau
jienų” korespondentais, kurie 
aprašė to klerikalų barškalo 
pliauškimus kituose susirinki
muose. > ’} MiTW

mas. 15et kad ta pati draugija 
veik visą pelną atiduoda ant mi
šių, apie tai nė žodžio nesakė.

Vienos moterįs tokių kunigo 
keiksmų nusigando, k 
klausėsi nesuprasdamos

padaryti operaciją, nes kitau 
moteris tuoj apaksianti. Nusi 
gandusi moteris sutiko ir “‘dak

Išėję iš bažnyčios, visos 
sirinko bažnytinėj svetainė 
pradėjo tarties. Bailesnės

sai jaunos 
lagerius, bet užeina 
viii šėtras.”

dę ir gyvenimo vietą, bet visgi 
kaltininkų neranda.

Tečiaus kitus nužiūri ir ma
noma, keli bus areštuoti.

Užvakar keturi žmonės, jų 
tarpe du negrai, kurie sutiko 
įstoti kariuomenėn, areštuoti už

Palei Lincoln parką ir Lake 
Shore Drive yra daug maudyk
lių. Bet jos yra skiriamos ne 
paprastiems, smertelniems žmo
nėms, 
tojams 
prasti žmonės negali 
dyties, nes tas nepatinkaXdrau 
gijaį” Tečiaus dabar ta ųbąu 
gija” yra išvažinėj usu ir vasiKJymui pievų

l'rjs kareiviai 1-mo Illinois 
peštininkų pulko, rotos A, sto
vėjusios prie 126 gatvės ir Calu
met upės, išvažiavo žegline val
tele žvejoti. Bet Calumet upė
je pasisuko vejas ir apvertė val
telę. O visi kareiviai nemokėjo 
plaukti ir du jų, Floyd Leach ir 
Vincent Spies (abu chicagiečiai)




