
f,

■

t j
B-A

t

0?’ k

U

r

I

r

i

I'

F

r

s

&I

ii

• Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoj

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, ILLINOIS

Tolepliono Ganai 1508

VOL. V. Kaina 2c

7HE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as Second Class Matter March 7, 1914r at the Post Office at Chicago, III., under the Act of March 3, 1879.

Chicago, III. Pėtnyčia, Liepos (July) 19, 1918

Pirmas Lis tuvių Dienraštis Amerikoj

NAUJIENOS, 1840 SOUTN KALSTEI STREET 
CHICAGO, ILLINOIS 

Tolophons Ganai 1508

Price 2c. No. 169.

Svarbi Amerikiečiu Pergale
Amerikiečiai eina
priekyn Francijoje

Paėmė 20 miestelio
Prancūzai irgi eina priekyn

Vokiečiai visur bėga

Amerikiečiai ir Prancūzai tabeina 
priekyn ir suėmė tuksiančius belais.

AMERIKIEČIAI EINA 
PRIEKYN

Paėjo 5 mylias 25 mylių fron 
te. Paėmė 20 miestelių ir 
tūkstančius belaisvių.

True translation filed with the post- 
inasler at (’hieago, III., July 19 1918 
as required by the act of Oct. G, 1917.

PARYŽIUSč liep. 18. — 
Amerikiečių ir franeuzų ka
reiviai savo kontr-ofensive 
paėjo daugiau kaip 5 mylias 
25 mylių fronte, suėmė tūks
tančius belaisvių, 20 mieste-

J rytus nuo Rheims talki
ninkai paėmė Prunay ir Na- 
nteuil. Tas parodo dvygubą 

talkininkų kontr-ofensivą,

ant vokiečių Rheims išsiki
šimo.

AMERIKIEČIAI EINA 
GREIT PRIEKYN.

Viską prieš save šluoja. Ka
valerija vejasi vokiečius.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III.. July 19 1918 
a> reųtiirtul by the act of Oct. G, 1917,

SU AMERIKOS ARMI
JA FRANCUOJ, liep. 18. — 
Amerikiečių kareiviai vėlai

juos ir ėjo taip greit prie
kyn, kad kavalerija stojo vei 
kmėn. Visi Amerikos kvatie-

ritorijoj,, kurią vokiečiai lai
ke šįryt.

AMERIKIEČIAI ARTI
SOISSONS.

Vokiečiai niekur negali at
silaikyti ir talkininkai vis
ką šluoja prieš save.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 19 1918 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

ANCIJA, liep. — Šįryt ame
rikiečių šturmo kareiviai dide-
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liame skaičiuje, kartu su fnm- 
euzais pradėjo galingą ofensi- 
vą linijoj į šiaurę nuo Chateau

Amerikiečiai perėjo beveik 
visus savo siekius, jų tarpe Pa- 
ryžiaus-Soissons kelių ir jų ka- 

< nuolės stovi šūvio siekime nuo 
Soissons.

Villers-Heldon, Dammard, Cou- 
rchamps, Licy-Clignon, Mont- 
liiers, Torcy, Belleau, Givrav,

užpuolimo. Keli kiti miškai ir 
augštumos paliko užpakalyj a-

Visas ofensivo veikimas p ra

Marne ir eina didžiumoj net ge
riau. negu buvo tikėtasi.

Priešas ikišiol negalėjo atlai
kyti smogių, kuriuos uždavė a- 
nierikiečių ir jų talkininkai ir 
vis dar užduoda.

Tik viemŲne mieste pietinėj

euzų-amerikiečių spėkos paėmė

Vokiečiai pavojuj.

kis sparnas yra pavojuj, priešas 
turi ištraukti savo kareivius iš 
Marne fronto, ar rizikuoti jų

nas smūgis yra užduotas priešo 
mirštančiam ofensivui.

Galutini siekiniai Givry ir Tor 
cy sek tore pasiekti už dviejų va-

atliko, kaip ir esantįs fronte to
liau į šiaurę, suimdami daugy-

nuolatos plaukia užpakalin lini
jų-

Skubiai suorganizuotos kon-

Lietuvos Taryba Protestuoja prieš Talkininkus Talkininkai užims Vladivostoką
čiaus šalę viens kilo kariaujan
tis amerikiečiai ir franeuzai at
sisakė būti sulaikytais. Ameri
kos kulkosvaidžiai nušlavė prie
šą ir tada musų kareiviai nuėjo

Mušis vis dar tęsiasi toje apy
gardoje ir išrodo, kad jis pasida
rys smarkesnių, kada vokiečių 
rezervai atvyks.

Soissons apygardoj, kur ata

nkiečiai paėmė viską prieš juos 
šturmu. Anksti po piet jie pėrė

siekinio jie nuėjo už trečio ba 
ražo.

Antras siekinis paprastai bu
vo paimtas pirmųjų pulkų karei 
vių, kurie apsikasa pirmuose sie
kiuose.

PRANCŪZAI TIK Už MY
LIOS NUO SOISSONS.

True translation filed with the post 
muster ai Chicago, III., July 19 1918 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

LONDONAS, liep. 18. Už 
mylios nuo Soissons miesto fra
neuzai yra vakariniuose pakraš
čiuose Cbouy ir Neuilley-St. Fr- 
out ir laiko liniją nuo ten iki 
Belleau miško. Vidutinis gilu
mas prasiveržimo yra trįs m y-

| rytus nuo Rheims taikiniu-

True translation filed vvith the posl- 
inaster at Chicago, III., July 19 1918 
as required by the act of Oct. (i, 1917

PARYŽIUS, liep. 18. — Ka
rės ofisas naktiniame praneši
me paskelbia, kad franruzai ir a- 
merikiečiai paėmė 20 miesteliu 
ir suėmė tūkstančius belaisviu. 
Valdanti Soissons augštuma yra 
fratlcuzų-Hmerikiečių rankose.

AMERIKIEČIAI SUeMe 
4,000BELAISVIŲ.

Tik vienoj vietoj — j vaka
rus nuo Soissons.

'True Iranslalion filed with the post- 
master at (’hieago, III., July 19 1918 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917,

PARYŽIUS, liep. 18. l'rau- 
jeuzai ir amerikiečiai yra už my
lios nuo Soissons, didelės stra-

luotą į Paryžių šiandie po piet.
Valandoj išsiuntimo žinios 

franeuzai ir amerikiečiai paė
mė tuksiančius belaisvių ir dau-

kontr-ofensive 25 mylių fronte 
tarp Aisne ir Marne. Jie jau paė-

kvn.
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PROTESTAS PASIŲSTAS 
FRANCIJAI, ANGLIJAI 

IR ITALIJAI.

Susikirtimas dėl Lenkų 
klausimo.

True Iranslalion filed wilh Ihc post- 
ninster ai Chicago, III., July 19 1918 
as reųuired by Ine act of Oct. G, 1917.

Tik-ką atėjo žinių iš Europos, 
kad Lietuvos Tautinė Taryba 
(Vilniuje) smarkiai pasirodė 
prieš talkininkų valdžias, pasių
sdama joms kuoaštriaiisį pro
testą prieš jų neva laužymą lie
tuviu tautos teisių. Dalykas eina 
įpie talkininkų duota lenkams 
pažadėjimą reilcalauti sutveri-

prieiga prie marių.
Lietuvos Taryba išsiuntinėjo 

talkininkų valdžių premierams 
po telegramą su sekančiu protes-

“Talkininkų valdžių taryba 
Versailles’e birželio 6 d. paskel
bė deklaraciją, kurioj dar sykį 
patvirtina reikalą sutverti nepri-

liuosa prieiga prie marių.
“Kadangi šito programų da- 

bartiniuoju laiku negalima įvy
kinti itaip, kaip su skriauda 
Lietuvai, apie kurios net buvi
mą talkininkų valstybės tary
tum nežinotų, taigi Lietuvos Tau 
tinė 'Taryba, kaipo augščiausia 
lietuvių reikalų apgynėja, pro
testuoja kuoformahškiausiu bil
du prieš lietuvių tautos teisių 
paniekinimą, kurį atliko talki
ninkų valstybės kelius sykius už- 
i( iškusios buk jos kovojančios 
už teisybę ir už teisę kiekvienai 
tautai valdybes.”

mos, Lietuvos Taryba per savo 
atstovus Berne, Šveicarijoj, už- 
reiškė apie savo protestą Fran-

tiniams.
Talkininkų deklaracija, prieš 

kurią Lietuvos 'Taryba protes-

Versailles’e su sutikimu Brita
nijos, Francijos ir Italijos pre
mjerų, ir skdlbė, jog talkininkai 
sutinka:

“Pirma: sutvėrimas suvieny-

su liųosa prieiga prie marių, tu
ri bu Ii viena iš sąlygų tvirtos ir

tavimo Europoje.
“Antra: Talkininkių valdžios 

lt

maloniai priėmė alidon sekreto
riaus Lansingo deklaraciją, ir

jautą Čecho-slovakams ir Jugo
slavams jų tautiniame, judėji
me prie liuosybčs.”

franeuzai atsiėmė Nautoujl-la-* paėjimų šioj vietoj.
Fosse Bois du Boi ir Venteuil 
tarp Kheims ir Marne upės.

Viršminėta žinia parodo, kad ssons amerikiečiai suėmė 4,000 
franeuzai padare dvigubą konlr- belaisvių, 30 kanuolių ir daug 

kitokios medegos, kuri dar nė
ra apskaityta.

Žinia priduria, kad veikian
tis apygardoj į vakarus nuo Soi-

— J- - • •'■V.* OV II > l 1 (lllV ll/du |/(Ul(U k u > ĮŽIŪRI AUl 1 ( l -

ir ten išsivystė, bet jos visos ta-jofensivą abejose pusėse Aisne- 
po sutriuškintos ir musų karei- Marne saliento. 
viai vis ėjo priekyn.

Galbūt smarkiausia pasipric-
Aininms talkininkų besiveržimiii

išsivystė apygardoj į vakarus1 iki j rytus nuo Burancy, kas lūs nuo Soissons ir nuėjo 
nuo (’.haubun, už 4V, mylių į reiškia penkių mylių maximum mylias už miesto.

daubą prie Crise upes, einančių kianti su Prancūzais paSnie

tris

GALBUT DRAFTUOS 
DAKTARUS.

Armijai reikalinga 50,000 
daktarų ir galbūt bus pa
vartota mobilizacija.

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, Ilk, July 19 1918 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917,

VVASHINGTON, liepos 18. — 
Valdžia beveik rengiasi apimti 
kontrolę ant visos mediką lės 

profesijos Suv. Valstijose, kad 
gavus užtektinai daktarų dėl 

greitai augančios armijos ir tuo 
pačiu laiku išdalinti likusius po

butų reikalingiausi civiliam dar
bui.

Mobiiizacija bus atlikta ar j- 
rašant visus daktarus į liuosno- 
rius tarnavimo korpusus su pri
žadu priimti tarnybą, karinę ar 
civilę, kokia jiems bus paskirta 
korpuso viršininkų, ar, jei liuos- 
noris pienas nebūtų pasekmių* 
ga, pravedant įstatymą, draftuo- 
jantį juos į valdžios tarnybą.

Medkaliai valdžios ofieieriai 
mano, kad priverstina konskrip- 
cija nebus reikalinga.

Apskaitoma, kad 143,000 (lak

ir 90,000 užsiima praktika ir 23, 
000, ar apie ketvirtdalis yra ar
mijoj ir laivyne. Arti 50,000 bus 
reikalinga kada nors armijai.

Dienos Nuostoliai 
S. K Armijos, 

Francijoj

True translation filed with the post- 
niaster ai Chicago, III., July 19 1918 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Ikišiol paskelbtieji nuostoliai 
Amerikos ekspedicinių spėkų 

siekia 12,330. Iš to skaičiaus 10, 
543 bftvo armijoj, o 1,787 jūrei
vių korpusuose. Nuostoliai se
kami: ,

Užmušta karės lauke . . 1,445 
žuvo iurose....................... 291
Mirė nuo žaizdų.............650
Mirė nuo ligų.............  1,358
Mirė nuo šiaip atsitikimų 611

Prapuolė (įskaitant belais
vius) . . .

Japonija dalyvaus intervencijoje
TALKININKAI UŽIMS 

VLADIVOSTOKĄ
JAPONIJA SUTINKA DA
LYVAUTI INTERVENCI

JOJ
Kad leidus veikti čecho-slo- 

vakams

True Fanslalion filed with the post- 
niasler at Chicago, III., July 19 1918 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

SI1AUP1IAI, liep. 18. - Žinia

talkininkai nutarė bendrą inter
venciją Siberijoj, išsodinant an
glą, f raneuzų, japoną ir aineri- 
kiečią kareivius ,kurie* tečiaus 
užims tik Vladivostoką, taip kad 
leidus čecho-slovakams veikti vi

Korespondentas priduria, kad 
jis sprendžia, jog bendra talki
ninkų spėka neviršys vienos di
vizijos.

UŽ $1,400,000,000 MAISTO
TALKININKAMS

Tiek Amerika pasiuntė mais 
to talkininkams j vienus 
metus.

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, III., July 19 1918 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917,

\VASHINGTON, liepos 18.
Maisto administratorius Hoovcr 
larašė šiandie viešai paskelbta

me peržvelgiančiame maisto ad- 
Įministracijos darbų laiške pre
zidentui Wilsonui, kad vidutinis 
tai $ L 100,(MM),000 vertės mai- 
o tapo pasiųsta talkininkų ša
lins iš Suv. Valstijų laike fiska- 
iii metų, užsibaigusių birželio 

30 d. Į čia įeina maistas pasiųs- 
as talkininkų armijoms ir civi- 
iems gyventojams, Belgijos šel
pimui, Baudonamjam Kryžiui 

irAmerikos karinėms spėkoms.
Siuntinis mėsos ir riebalų tal

kininkams liskaliams 1916-1917 
molams sudarė 2, 166,100,000 
svarų, o fiskaliais 1917-1918 me
tais siekė 3,011,100,000 svarų, 
arba padidėjimą 8 11,600,000 sva 
ru. C

mas gabenimo mėsos yra ačini 
taupumui ir didesniams svaru

559 siųsta sekamai: fiskaliais 1916- 
— j 1917 melais 259,900,000 bušelių, 

Viso armijos 10,513 o fiskaliais 1917-1918 m. 310, 
Jūreivių: 

Mirė............. ........639
... 1,065
........ 83

Viso jūreivių 1,787
-- - f-T M ------------- J

niasfer at Chicago, III., July 19 1918 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.

WASHINGTON, liepos 18.

die paduoda sekamus nuosto
lius:

Užmušta karės lauke .... 11
Mirč lino žaizdų....................... 1O
Mirė nuo ligą.................................. 6

Mirė nuo šiaip atsitikimų . .2
Sunkiai sužeistų............. 20

i

300,000 bušelių, kas reiškia pa
didėjimą 80,900,000 bušelių.

Lengvai sužeistų . . . .

Viso 17
Šiami' sąraše paduodamos se

kamos lietuviškai skambančios 
pavardes:

W. L. TBAVIS, seržantas, Hot 
Springs, Ark., užmuštas karės

CI1AS. i Trenton,

vičia?), Jol)iistown, Pa., sun
kiai sužeistas.

Bet ji nepasiduos aprubežia- 
yimui jos kariuomenės vei

kimo.

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 19 1918 
as reųuired by tnc act of Oct. 6, 1917.

LONDONAS, liep. 18. — To
kio žinia į Times sako, kad Ja
ponijos valdžia pasiekė nuos-

pasiūlymo už bendrą Amerikos- 
Japonijos intervenciją Siberijoj.

Žinia priduria, kad Amerikos 
pasiūlymai yra labai skirtingi 
nuo Anglijos ir Francijos pada-

Tokio žinia, datuota liepos 16 
sako, kad japonų laikraščiai iš
spausdino sąlygas Amerikos pa-

kareivius į Siberiją. Laikraščiai 
sako, kad mikado valdžia nuta
rė priimti Wasbingtono padary
tą sugestiją, kad Japonija taip
gi pasiųstų kareivius.

Japonija, sakoma, yra pasiren 
gus prie karinio veikimo, 1x4 a- 
belnai jaučiama, kad ii atmes 
kokią-nors formą aprebežiavi- 
mojos kareivių judėjimo.
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ANGLAI SUMUŠĖ 
TURKIS.

Suėmė 600 belaisvių

True translation lilcd with the post- 
master at Chicago, UI., July 19 1918 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

LONDONAS, liep. 18. — Beu- 
terio korespondentas Palestinoj

ūno Jordano nedėlios ryte pasi
rodė daug kainuojančią bet ne
davusi nė vieno colio žemės. An
glai suėmr 000 belaisvių, kurių 
pusė buvo vokiečiai.

NEDUODA MOTERIMS BAL
SAVIMO TEISIŲ.

Vengrijos žemesnis butas atme
tė bilią.

True Iranslalion filed with the post- 
master at Chicago, III., July 19 1918 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMSTERDAM, liepos 18. - 
Budapešto žinia sako, kad že
mesnis butas Vengrijos seimo

kiantį balsavimo teisę moterims.

8,000 MAŠINISTŲ STREIKUO
JA.

NE\VABK, N. J., liep. 18. — 
Vakar įvairiose dirfituvėse šia
me distrikte sustreikavo apie 7, 
()()() ar 8,(MM) mašinistų įrankių 
išdirbėjų ir jų mokinių. Jie rei-

Giedra ir šilčiau šiandie ir ry
to. i . . i
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Bublished Daily e.vcept Sunday by 
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Telephor.e ('anai 1506
Naujienos eina kasdien, Išskirtnnt 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1840 S. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: ('anai 1506.

Užaiaakomojl Kaina:
Chicagoje—pačtu:

Metama* .............................. $6.00
Pusei meto ............................3-50 x
Trims mėnesiams ............. .••1.85
Dviem mėnesiam .............. 1.45
Vienam mėnesiui ..................... 75

Chicagoje—per nešiotojus:
Viena kopija............................. 02
Savaitei ......................................12
Mėnesiui .................................... .50

, riausias parodymas, kad tas 
'mums (bosams) išėjo ant 
gero, yra tame, kad šiais 
metais balandžio 1 d. mes 
pakelėm minimum algą iki 
$10.00. Nesigiriant galiu 
pasakyti, kad per tą laiką 
musų storas išaugo į didžią
ją savo rųšies storą visame 
sviete. Gaudami geresnes 
algas, musų darbininkai ir 
darbininkės dirbo su dides
niu stropumu, ir mes gauda- 
vom protingesnes mergai
tes. Ant kiek aš matau, mi
nimum $8 į savaitę musų 
Štorui atnešė didžiausią na
udą... Prieš užbaigsiant, 
aš noriu pasakyt, kad pigios

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

Metams .............................  $5.00
Pusei meto ............"............ 3.00
Trims mėnesiams <............ 1.65
Dviem mėnesiam .............. 1.25
Vienam mėnesiui .....................65

Kanadoj, metams ..................... 7.00
Visur kitur užsieniuose .... 8.00

Pinigus reikia siusti Pačto Moncy 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

algos padaro užburtą page- 
dusj ratą. Pigios algos pri
verčia darbdavius išdirbti 
pigius reikalavimus, o bosų 

j pigus reikalavimai padaro 
pigius darbininkus. Tai y- 
ra užburtas ratas, kurs tu
rėtų būti sulaužytas ir pa
naikintas.”

Tokios tai yra nuomonės 
darbdavio, kuriam vien tik 
jo biznis rupi, bet kurs tru
puti geriaus permato daly- 

' kus ir moka aprokuoti nau- 
lą iš geresnio darbininko, ir 
supranta, kad kiekvienas 
darbininkas yra ar darosi 

• geresniu darbininku, kada

priėmė apimliuosius musų 
memorandumo punktus ir 
padare pastalių tiktai men- 
kesniuosiuose punktuose su
lig Makedonijos.

‘‘Antras atsakymas atėjo 
nuo Vengrijos darbininkų, 
kurie-įteikė Stoekholmo ko
mitetui politinį programą, ir 
jisai, aplamai imant, sutinka 
su musų memorandumo pa
matais.

“liečiąs atsakymas atėjo 
nuo Austrijos socialistų, ku
rie priėmė talkininkų (socia
listų) memorandumą, kaipo 
pamatą diskusijoms. Jie pa
rėmė musų mintį apie fede
racijos sistemą Austrijoje- 
Vengrijojer ir apie panašią si
stemą Balkanų pusiausalyje. 
Jie užreiškė, kad jie visuomet 
buvo priešingi Brest-Litovsko 
sutarčiai, ir pritarė musų nuo
monei. kad Elzaso-Lotaringi- 
jos. Italijos, Lenkijos ir ko
lonijų klausimai butų išrišti 
sutikime su tų šalių gyvento
jų norais.

bus socialistinė platformą-r- 
tai koks tuomet yra skirtu
mas tarpe socialistų partijos 
ir liberalų demokratų?”

i Daugelis♦‘socialistų” mano, 
kad visas skirtumas tarpe soci- 
lil-demokratų ir liberal-demo- 
kratų yra tiktai frazėse. Todėl 
jų obalsis yra: ‘‘Laikykitės fra
zių!“

T0LYN “GRAŽYN”.

Asmeniškai Redaktorių matyt gali
ma tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

“Visų kraštų proletarai, vie
nykitės”. —K. Marks.

j Redakcijos 
I Straipsniai

Minimum algų.
Reikalavimas nustatymo

jam daugiau mokama.
Suvienytose Valstijose mi

nimum algų įstatymas tik 
dabar pradeda būti įveda
mas ir taikomas dar tiktai 

Iprie moterų ir vaikų. Pir
miausia čia toks įstatymas 
buvo įvestas Massachusetts 
valstijoj (1911 m). Ikišiol 
Massachusetts valstijos pa- 

ivyzdį pasekė 10 valstijų: 
iCalifornia (1913), Oregon 
(1913), Colorado (1913), Mi
nnesota (1913), Nebraska 
(1913), Washington (1913),

algų minimum, kaip daugu
ma kitų reikalavimų darbi
ninkų buviui pagerinti, yra 
išstatytas socialistų judėji
mo kiekvienoj šalyj. Iki šiol 
jis buvo mažiaus popuiiariš- 
kas ir skaitomas buvo gal 
net ^ibiau rąįikališku negu 
8 valandų darbo dienos (dar
bo maximum nustatymo) 
reikalavimas. Bet dabar 
padėjimas mainosi. Dauge
lyj vietų principe šitam rei
kalavimui nebesiranda jokiu 
pasipriešinimo.

Štai balandžio mėnesyj

Wisconsin (1913), Utah 
(1913), Arkansas (1915) ir 
Kansas (1915).

Pirmas įstatymas mini
mum algų buvo įvestas Nau
jojoj Zelandijoj 1894 m. ir 
Europoj kapitalistų ilgą lai
ką buvo skaitomas utopiš
ku dalyku. Anglijoj 1912 
metais buvo nustatyta mi
nimum algos mainieriams, 
dirbantiems po žeme. Vo
kietijoj ir Francijoj mini
mum algos buvo bandyta 
nustatyti moterims kaikti- 
riuose naminiuose užsiėmi-

kongresan buvo įneštas mo
terų ir vaikų minimum algų 
bilius Distrikte of Columbia.

Ir pastebėtina — kalbant 
apie šitą bilių, neatsirado 
nei vieno, kas butų jam pa
sipriešinęs ar butų nešilti-, 
kęs principe su algų mini

muose.
Taigi minimum algų įsta

tymo pravedimui visur dar 
labai mažai padaryta. Te- 
čiaus šiandien jis darosi ne
išvengiamu, jis daros labiau 
populiariu, ir net nebebaisiu 
darbdaviams. Ir darbinin-

“Ketvirtas atsakymas atė
jo nuo Vokietijos mažumos 
socialistų, kurie įteikė Stock- 
bolmo komitetui pranešimą 
talkininkų (socialistų) me
morandumo pamatais.

“Peni tas ir kartu akyviau- 
sis atsakymas atėjo nuo Vo
kietijos didžiumos socialistų, 
kurie mėgino priduoti jį per 
Troelstrą (Holandijos soci
alistų vadas. “N.“ Red.); bet 
talkininkų valdžios, atsisaky- 
damos duoti Troelstrai pas- 
portą, neleido parašytam jų 
dokumentui pasiekti musų 
rankas. Vienok mes vis dėlto 
apturėjome ištrauką, kuri ro
do, kad Vokietijos didžiumos 
socialistai sutinka dalvvaul { 
tarptautiniam pasikalbėjime, 
imant už pamatą centralių 
šalių socialistų padarytus pa
siūlymus.

“Išrodo taip-pat, kad Vo
kietijos didžiumos socialistai 
taktiškai pritaria visiems tal
kininkų memorandumo prin
cipams. Jie net sutinka dis- 
kusuot klausimą atsakomy
bės už karę, nors jie ir mano, 
kad iš to nieko gera negali iš
eiti. Jie sutinka diskusuo 
klausimą Belgijos ir Elzaso- 
Lotaringijos ir tiki, kad ga
lima prie iti prie draugiško iš
rišimo . Jie stoja už visišku 
Belgijos nepriklausomybės 
atstatymą. Jie užreiškia, kae 
dabartiniu laiku tarptautinė 
konferencija butų labai nau
dingas daiktas, ir pagalios jie 
stoja už tautų lygą, idant bu
tų galima sulaikyt vienos val
stybės užpuolimą ant kitos.“

oficialiam liuĮctjny, 
kuris nuo pat savo užgimimo 
daugiausia užsiima |P. Grigai
čio ir “Naujiepų” koliojimu, vėl 
pašvęsta keletas puslapių tam 
pačiam klausimui. Šį kartą da
ugiausia medžiagos buletino re
daktoriui suteikė “Naujienų” 
straipsnis apie paskutinius L.S. 
S. “referendumus“.

Prieš “Naujienų“ išvadžiojir 
linus buletino redaktorius pas
tato išviso du argumentu: vie
na, kad, be laiko, paskirto įneši
mo parėmimui, diskusaviniui, 
blankų išsiuntinėjimui ir buL 
saviinui, esą dar duodama lai
ko blankų darymui; tuo budu 
jisai padaro apie “Septynis mė
nesius laiko” referendumui. 
Antras argumentas toks, kad 
areštai ‘‘Kovos” ofise sutrukdę 
sekretoriaus darbą (bet ar jie 
panaikino L.S.S. įstatymus?).

Kritikuoti šituos argumen
tus neapsimoka. Kas mano, 
.kad L.S.S. įstatai nėra guniala- 
stikas, tam jų vertė ir be to yra 
aiški. Bet reikia žodį, kitą pa
stebėt apie buletino redakto
riaus polemikos budus. Štai 
kokiais išsireiškimais mirga jo 
straipsniai prieš “Naujienas”: 
“tyli, kaip oisteriai”; “ ‘Naujie
nų’ redaktoriaus ‘matematika’ 
yra nešvaresnė ir už palaimin
tos atminties ‘balucijados’ ma
tematiką“; “buržuaziniai teisė
jai“; “ nobody home”; “žioplinu
sias tvirtinimas“; “jo protas iš? 
keliavo į ’ ekskursijas“; “vyrai, 
vyrai — jei jus tokiais dar esa
te“; “sveikas se tisas jums jau 
davė ‘divorsą’ ”...

Šitokia “literatūra“ šviečiama 
sąjungiečiai už tuos pinigus, 
kuriuos jie moka organizacijai!

Skaitytoju Balsai
[Už išreikšta* šiame ekgrtuje 
nuomone* Redakcija neatsako.]

Katrie fanatikai ir apmul
kinti!

“T Y L Ė JIM A S—A U KS AS”.
mum nustatymu- kams veikiant, jis turės bu-

Senato komisijoj vienas iš 
indomiausių liudytojų buvo 
didžiausio departamentinio 
storo Bostbne, Mass., valdy
tojas, Mr. Edw. A. Filene. 
Jis prirodinėjo, kad mini
mum algų nustatymas yra 
ne tik naudingas darbinin
kams, bet ir darbdaviams. 
Keista jam girdėti, jis sakė, 
kad šitoj komisijoj apie mi
nimum įstatymą vis kalba
ma apie darbininkų labą. 
“Bet mes bosai”, tęsė tas 
darbdavys, “gauname tiek 
pat naudos iš minimum al
gų, kiek ir musų žmonės. 
Nes penkdolerinei mergaitei 
ir bosas turi būti pigus. Tai 
yra tikra tiesa. Darbininkė 
mergaitė, susirupinusi, kuo 
ji užmokės už savo drabužį 
ir butą, nelabai kaip klau
sys, žinote, ir boso pamoks
lų.... ’ Kuo didesnes algas
mes mokame, tuo mums bo
sams darosi lengviau vesti 
biznį-... Dabar apie mini
mum algas, kaip jas mes tu
rėjom įvedę musų store. 
1912 metais minimum algas 
mes nuskyrėm $8.00, ir ge

li įvestas gyvenimai! labai 
artimoj ateityj visur ir vi
siems. *

CENTRALIŲ VALSTYBIŲ 
SOCIALISTŲ ATSAKYMAI.

fene Iranslalion filrit witb the post- 
mastei* at Chicago, III., .luly 1!) 1918 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

“Naujienose“ jau buvo minė
ki, k.ui Bulgarijos socialistai da
vė prielankų atsakymą į talki
ninkų šalių socialistų memoran
dumą, kuriame buvo išdėstyta 
taikos programas. Dabar pa
tiriame iš Anglijos darbininku 
vado, Arlhur’o I lenderson’o, • * ♦
kalbos, laikytos 13 d. liepos mė
nesio darbininkų konferencijo
je, kad atsakymai į tą memo
randumą gauta ir iš Atistro- 
Vengrijos ir Vokietijos. Štai ką 
papasakojo buvusis Anglijos 
“Karės Tarybos“ narys:

“Pirmutinis atsakymas atė
jo nuo Bulgarijos socialistų, 
kurie, galima sakyt, pilnai

Trur li*:»nslaf ion fiJo<| vvilh the post- 
mastei* at Chicago, III., .luly 19 1918 
as i*equired by the act of Oct. 6, 1917)

\Villiam Lloyd Bross, “imlio
ti icrius socialistas“, buvusis 
Cbicagos “Tribūne“ dalininkas 
ir dabartinis Illinois valstijos 
socialistų kandidatas į senato
rius, smarkiai bara “The Libe- 
rator“ redakciją už tai, kad ji 
pritarė St. Louis’o platformos 
pakeitimui. Jo nuomone, soci
alistai neprivalo išsižadėt savo 
“politinio vadovavimo prieš ka
rę“; esą geriaus tylėjimas, o pa
skui prisikėlimas”.

į jo išvadžiojimus “The Libe
ralo!*“ tarp kitko atsako:

“Pamatinis nesutikimo pu
nktas tarpe Llovd’o pozicijos 
ir musų, rodos, yra tame, kad 
jisai mano, jogej socialistų 
partija išsižadėtų sočia lizino 
principų, jeigu ji rašytų nau
ją platformą;* o mes turime 
dauginus tikėjimo, negu tiek. 
Mes manome, kad partija 
I iri taikytų tuos principus prie 
naujos situacijos. Jeigu mes 
klystame --T jeigu partija lxi-< 
jo rašyt naują platformą, ka
dangi jai baisu, kad ji nebe

Prisipažinsiu, kad neesu nė 
joks rašytojas, o dik .paprastas 
juodas darbininkėlis. Vienok 

aš tikiuosi, kad man gerbiama 
Naujienų redakcija leis šitoj te
moj porą žodelių tarti.

Musų kunigai papratę viską 
žmonėms aiškint klaidingai, to
dėl jie dažniausiai musų redak
torius visaip teršia, skundžia 
juos valdžiai, apie juos meluo
ja ir tt., o mqs, kurie socialistų 
literatūrą skaitome, vadina ap
mulkintais fanatikais ir t. p. O 
žmonės, kur kunigų klauso, 
mažai skaitydami laisvos min
ties raštus, nępajiegia suprasti 
tos jėzuitų gudrybės.

Taigi pažiūrėkime, kas fak
tiškai yra fanatikai ir apmul
kinti. Pirmiausia klausiu jū
sų, neženoti tėvai, iš ko jus nu
tukę, jeigu ne iš žmonių fana
tizmo? Jus skelbiate žmonėms 
jūsų pačių sulipdintą trilypį 
dievą, o mes laisvamaniai jums 
sakome, kad jus savo dievą par
davinėjate už didesnius pinigus 
negu Judesius Kristų. Ar čia ne 
fanatizmas žmonių?

Jus sakote, kad esąs praga
ras su pulkais raguotų ricierių, 
irunilionai žmonių tam tiki — 
fanatiškai tiki. Mes, laisvama
niai, sakom, kad tokių daiktų, 
kaip pragaras, nėra. Ir tai jus 
>atįs patvirtinate tuo. kad, kuo

met Keleivis pasiūlo jums tuks-

, tantį dolerių už prirodymą to
kios vietos, tai jus tylite kaip 
nebylė žemė.
t Jus akelbiatę žmonėms, kad 
žmogus nupiiręs ir vėl atsikel- 
siąs, o mes sakome, kad tai non
sensas, nes dar nei vienas neat
sikėlė.

Jus skelbiate iš tamsiau
sių amžių pasilikusias kvaily
bes, ir dar kitus vadinate fana
tikais ir apkvailintais, kurie tam 
netikj. Jus visas “mokslas“ su
sideda, lik iš nesąmonių ir prie
tarų, o tikrajam mokslui jus vi
suomet pastojate kelią.

Jus skelbkite žmonėms, kad 
tik ubagystėj esąs “dūšios išga
nymas“, o mes Rakome, kad ge
rovėj .

.Jus liepiate žmonėms būt am
žinais vergais, skriaudas kęst, 
“jeigu kas duos per vieną žan
dą, atsuki ir antrą“, o mes sa
kom, kad prieš skriaudą kovok 
kaip Hutas!

Jus laiminą! dvasios ubagus, 
o mes norime, kad žmones įgy
tų kuodaugiausia žinijos.

Jus “šventraštyj yra tokių 
kvailybių, kaip štai: “Jei tikin
tis žmogus tars klanui: pasi
kelk, lai jis pasikels“. Jeigu ant 
ligonio ranką uždės, jis pas
veiks“. “Nuodus gers, jam nie
ko nekenks“. O mes laisvama
niai sakom, kad tai kvailystė 
didžiausia. O jeigu ne kvailys
te, tai parodykite, tėveliai, ste
buklus! Nukelkite malda jau 
ne kalną, bet nors skusbezdalį; 
išgydykite nors vieną be kojos, 
be rankos; išgerkite nors vienas 
nuodų, nuo kurių žuvo liaurais 
vainikuotas didis filosofas So
kratas, ij- nenukratykite kojų, 
tuomet visi “bedieviai“ įtikėsim 
ir nešini jums dolerių dar dau
giau, ir dar labiau saldinsime 
jūsų gyvenimą. O jeigu jus to 
mums negalit parodyt, tai ma
tyt, kad jūsų nei vieno nėra ti
kinčio !

Jus pučiate žmonėms durnus 
į akis, auklėjate juos fanatiz
me ir kitus dar vadinate fana
tikais!

Jus liepiate žmonėms garbint 
nebūtus daiktus ir dvasias, o 
mes sakome: pagarbinki! mok
slo šlove vainikuotus tokius vy
rus kaip Sokratas, Danvinas, 
Stefensonas, Franklinas, Marko
ni, Bobelis, Marksas, Giordano 
Bruno, kurį jų,s, “dievo tarnai”, 
kunigai ant laužo iškepėte už 
tikro mokslo skelbimą.

Todėl, jeigu jus prie tarus 
skiepijai ir vedat žmones į pra
žūtį, o mes rodome jiems kelią 
švieson, žinijon ir vedaipe juos 
prie išsiliuosavimo, tai katrie gi 
fanatikai: jus ar mes?!

— At inas.

Padėjimas 
Rusijoj

Truė trnnslation filed with tb< pnsl- 
master at Chicago, III., July 1!) 1918 
as roąuired by the act of Oct. 6, 1917.

Stockhohnan tik ką atvyko iš 
Rusijos socialistų revoliucionie
rių partijos atstovas D. Gavrov- 
skis, žymus eserų veikėjas ir įs
teigiamojo susirinkimo narys. 
Cbicagos Daily Ncws kores|»n- 
dentas Rassell Digby praneša a- 
pie savo pasikalbėjimą su Gav- 
rovskiu, kuriame jis trumpais 
bet aiškiais žodžiais nušvietė da
bartinį liūdną Rusijos padėjimą 
ir reikalą atnaujinti karę su Vo- 
kiet/ja. Gavrovskio išreikš
toms nuomonėms rods pritaria 
didelė dalis (gal didžiuma) 
Rusijos darbininkų, ir jos taip 
yra svarbios, kad mes čia paduo
sime bent svarbesniąsias minė
to pasikalbėjimo vietas.
“Kulakai” bolševiką rėmėjai.

“Ar bolševikai galės palaiky
ti savo rankose valdžią ?’’ buvo 
užklaustas Gavrovskis.

“Galite spręsti palįs“, atsakė! 
Gavrovskis. ‘Šitoj valandoj ei
na turto perdalininius, Atsirado 
klesa mažų kapitalistų, o didieji 
dvarininkai išnyko. Aid nelai
mės žemės padalinimas tarp 
valstiečių nebuvo padarytas tei
singai. Kaimuose atsirado kle
sa turtingų ūkininkų, taip vadi
namų “kulakiį“, kurie išnaudo
ja savo bieduus kaimynus.

“Pramonė daugelyj vietų su
iro, o las žinoma yra peilis dar
bininkams. Bolševikai nieko ne
gali įveikti, kada prieš juos at
sistoja pramonės perorganizavi
mo problema. Tiesa, kaikurie 
darbininkų sluogsniai padaro 
daug pinigų, neteisingai pavar
todami jiems duotą bolševikiš
ką galybę, o taipgi kaikurie pra- 
loiisla iš įvestos pramonės kon
trolės. Suprantama, kad tokie 
darbininkai yra karšti bolševi- 
kų rėmėjai. Bet darosi vis aiš
kiau, kodėl vis didesnės gyven
tojų minios ima priešinties taip 
vadinamai žmonių valdžiai.

Darbininku minios 
neužganėdintos.

“Kada ėjo rinkimai j steigia
mąjį susirinkimą, aš pastebė
jau, kad kuriuose kaimuose 
buvo daugiau maisto, ten ma
žiaus bolševikų, buvo išrinkta. 
Dabar sąlygos atsimainė. Alka
nuose apskričiuose žmonės su
prato, kad c ivilės sąlygos, tran- 
sporlacijos iširimas, uždraudi
mas bankams duoti pagclbą ne 
tik privališkoms organizaci
joms, bet ir ko-operacijoms, 
' ad visi šitie dalykai blogai pa-, 
sitarnauja gavimui duonos žmo
nėms. Rezultatas buvo toks, 
kad bolševikų politika tapo pas
imerkta, ir žmonių neužsiganė- 
dinimas ja išsireiškė rinkimuo
se. Kostromoj, Nižni Novgo
rode, Tveryj ir kitose vietose, 
kur maisto yra daug, bolševikai 
irgi netenka savo pasekėjų, nes 
žmonės muno, kad bolševizmas 
gelbsti Vokietijai.

“Iš darbininkų nedidelis skai
čius dar tebesilaiko bolševikų 
iliuzijų, bet visas bolševikų vei
kimas ir akliems parodė, kad 
tai viskas nėra socializmas ir

Latviai su chinais—l>olševiku 
budeliai.

“Maskvoj randasi 16,000 ge« 
rui apginkluotų latvių, daug 
skyrių finų raudonosios gvardi- 
,os ir net chiniečių batalionas, 
<urs tarp kitko buvo vartoja
mas budelių darbams atlikti

“Bolševikus taipgi remia or
ganizuotos bandos buvusių vo
kiečių nelaisvių, kurie pagal vo
kiečių ambasados komandos u- 
mai pasidarė internacionalis
tais ir bolševikais kaip tik tuo 
laiku, kada bolševikams dau
giausia reikėjo jų pagalbos.

“Mes esame įsitikinę, kad 
bolševikų vienybė su vokiečiais 
dabar dar daugiau sutvirtėjo, ir 
jeigu tik bolševikai prašylu, vo
kiečiui duotų jiems kareivių pa- 
gelbon kiek tik reikia. Kada 
nesenai didelės Petrogrado dar
bininkų minios rengėsi nuvers
ti bolševikus, tai to negalima 
'buvo įvykinti dėlto, kad Terijo- 
kuose, 20 mylių nuo Petrogra
do, Finijos parubežMj, laukė 
pagatavai stiprus pulkas vokie
čių kavalerijos“.

Veikimas išvien negalimas.

“Jokia partija Rusijoj negali 
veikti išvieno su bolševikais, 
kadangi bolševikai laikosi prie 
vokiečių ir nori laikos by ko
kia kaina prigulmybėjc nuo Vo
kietijos, kuri gelbės jiems tol, 
kol bus jai naudinga. Del šitos 
tai priežasties socialistų revoliu
cionierių partija ir plačios ma- 
sos darbininkų demokratijos 
mano, kad talkininkų pagclba 
yra reikalinga“.

“Bolševikų puolimas gali įvy
kti dvejopu budu. Viena, jie 
gali būti prašalinti demokrati
jos, ir demokratijos tvarka įvy
kinta. Antra, žmonių neapy
kanta gali sprogti katastrofišku 
budu. Tuomet tai bolševikai 
butų sudraskyti į šmotelius“.

“Koks yra partijos atsineši- 
mas prie karės?“

Socialistų revoliucionierių pa
rtija laikosi tos pačios pozici
jos, kaip ir pirma. Ji reikalau
ja visuotinos demokratiškos tai
kos be aneksijų ar kontribuci
jų ir su savyvaldos teisėmis

negali vesti prie socializmo, 
kaip Brest Litovsko sutarties 
pasirašymas negali vesti prie vi- 
satinos laikos.
..Pasirengę kelti revoliuciją 

prieš bolševikus.

“Darbininkų minios Petrog
rade, ypač didžiųjų, Obuchovo ir 
Putilovo fabrikų darbininkai, 
daugelį sykių kreipėsi prie mus, 
prašydami, kad juos vešlume 
prieš bolševikus. Jie tuo tarpu 
nekelia dar revoliucijos, nes jie 
mato, kad jų ginkluotos spėkos 
;*< guli dar atstovėti bolševikų, 
kurie turi ginklų monopolį. Bet 
nėra abejonės kurioj pusėj yra 
jų simpatijos.

mažoms tautoms.
“Partija nutarė, priimti talki

ninkų pagclbą ir kooperuoti su 
talkininkais atstatyme rytinio 
fronto, kad išvarius vokiečius 
lauk iš Rusijos. Bet partija 
skaito reikalingu, kad šitie ka
rės tikslai butų viešai paskelb
ti kaipo karės tęsimo pateisini
mas”.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip t riminaliikuose 
taip ir civiliikuose teistu tose. Daro 

visokius dokumentu ir) opieras.

Namų Ofisas:

IMI S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas f
UT N. Beartam SI

III 41 Unily BldjĮ.
Tcl. Central 4411

Bolševikai pasilaiko kariška 
spėka. Milda Teatras

‘ “'J ie, kurie nežino tikro daly
kų stovio, rasit gali manyti, jog 
Maskvos ir Petrogrado sovietų, 
rinkimai parodė, kad ten bolše
vikai biri viršų. Bet tie rinki
mai buvo taip sutaisyti, kad ap-

VODEVILIUS IR PAV EIKSLAI 
Vodeviliaus Permaina.

Panedčlyj, Ketverge ir Subatoj 
Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c, 

Prie Šią kainų priRkait»ina ir 
1c ir 2c kariškos mokestis 

4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir H-ra GATVftS

gavus pasaulį. Visur, kur bol
ševikai neturėjo daug pasekėjų, 
rinkimai buvo Kontroliuojami 
ginkluota spėka. Daugelyj so
vietu socialistai revoliucionię- c
riai su menševikai buvo didelėj 
didžiumoj, bet kur tik taip atsi
liko, bolševikai atsiuntė kariuo-

Geriausias būdas dėl itrinime
M

iturj stokuot nei viename name
L>-ro Rlcfeter’toPim-EXi>EU.ER

Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 
naminių būdų pas letuvnikus ir 

visame pasaulyj.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
33c. ir 85c. buteliukus Tleoje apUekose arba 

■tėčiai uuo
P. AD. KICHTUR A CO.

74-80 Waahin<ton Street. New York, N. Y-

menės pulkus ir spėka išvaikė 
naujuosius sovietus.

“Vienok reikia pažymėti, kad ' 
didžiumai darbininkų politika 
nusibodo ir jie įpuolė apalijon.

“Viskas rodo, kad nuversti 
bolševikus pačios Rusijos denio-, 
kratijos spėkomis bus labai sun
ku, kadangi bolševikai nesi re-! 
mia (h'Oiokratija bet kariška!

* ’ Ispėka ir gązdina net svetiniais 
kareiviais, nors dar ir nevarto
ja jų.

DATRIJOTIZMAS
1 Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis - 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth anų 

Jackson Sts.
SI0UX CITY, IA.
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• DIDELIS IŠKILMINGAS PIKNIKAS
Parengiąs

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBO

Nedėlioję, Liepos 21,1918
i Leafy Grove Darže

Willow Springs, III.

Daržas bus atdaras nuo 9 vąT. ryto Inžanga 25 centai

l žk\ieciiiiiie visus lietusius ir lietuvaites, senus ir jaunus, atsilankyti j muši) 

iškilminga Pikniką, kur bus visokią skaniij '-jėriiiiu, gardziij vulgią, taipgi ir 

' isokiŲ zaismiŲ, bus puiki muzika, prie kurios galėsite linksmai sau laikij pra

leisti. Taigi kviečiame visus skaitlingai atsilankyti. KOMITETAS.

A merikos 
1‘a.sekini ri
kiu ilsias 
Okulistas

Dr. Carter Akiu,Ausu, 
Nosies ir Gerkles

21 metas prie State Gatvės
Neleisk kreivoms akims sulaikyti jus nuo gerai 

apmokamos vietos. Nepasiduok pats save viso
kiems nesmagumams ir nuliūdimams. Neeikvok 
pinigą ir savo gyvenimo, kuomet Dr. Carter gali 
suteikti jums pagelbą tuojau*.

Dr. Carter suteikia pagelbą kuomet kili atsisako. Skaityk apa
čioje aprašymus. Justi kreivos akjs gali Imli atitaisytos tikrai.

BE SKAUSMO! BE PAVOJAUS!
Dr. Carter suteikia stebėtinas pasekmes. .Jo gydymas yra pa

vyzdingas ir pasekmingas, ir jums nereikia gaišuoti laiko ir turėti 
neparankumą, .lo užrašai kaipo didžiausio Amerikos okulisto rodo

Tuksiančius Pasekmingų Išgydymų
Dr. Carter apsigyvenęs pi ir State gatves per 21 melą, žmonės 

lankosi pas jį iš visą kraštą, kad pasigydžius nuo silpno regėjimo, 
užaugimą ant akią, uždegimo, trumpo regėjimo, Įolimo regėjimo, 
neaiškaus regėjimo, užgriuvimo voką, cataracts, traškaną, ir krei
vu akių.

lo pasisekimas sunkiuose atsilikimuose yra įžymus ir užtikri
ntas. Jąs nuolatos pamatysite, kaip kreivomis akimis ligonis išeina 
iš jo ofiso už penkiolikos arba dvidešimts minučią su sveikomis 
akimis. Nesi vėluoki lt“—atsilankykite luojaus. Jeigu jąs abejojate, 
kad Dr. Carter pajirgs JL.MS pagelbėti.

štai Yra Del Jųsų Pertikrinantis Darodymas!
Miss McTnnis, patar
nautoja prie Mrs. Pi- 
rie (of Carson, Pirie 
X Scott) iš Lake I o- 
rest, 111., sako:

“Mano akys buvo 
kreivos per 25 metus 
ir ačiū gydytojui — 
(kirirr— jos dabar \ - 
ra tiesios ir stiprios. 
Pirmiaus gydžiausi 
prie keleto gydyto
ji), kurie mane gydė 
ir pririnko akinius, 
bet nesuteikė man 
gero. Gaila kad aš 
nežinojau to gydyto
juos anksčiau.”

Antras

Mr. Michael Grotz, 
1107 Oakton st., Ev- 
anston, III., sako:

“ \š visai negalėjau 
m;d\ ti kuomet pra-

Kelble, 605
i Albam Avė-., Cbiea- 

go l'ireman of Com-
i pan\ 5, sako:

“Aš ckomenduoju

Dr. Parterio; (iab;.r- 
gi gaiiu mat\ ti gerui. ' 
Man \ ra džiaugsmas, i

tą viena akia aklas.

visuomeniškos padė
kos už išgelbėjimą 
liek daug nuo baimės 
apakti arba kitu :i- 
kiu ligą.”

bai kaipo akią speci
alistą kiekvienam rei 
kalau.iančiam jo pa- 
larnavimo. .lis ati
taisė kreivas akis 
mano mažos mergai
tės. kurios buvo nuo 
I .it gimimo kreivos, 
o dabar jos \ ra visai 
sveikos. Aš taipgi 
turėjau progą matyti

<l\inu nuo kreivą a- 
kiu būdamas jo ofise.

O r. F. O. Carter
>0 SO. STATE ST. į
Valandos: 9 iki 7; Nedėliom 10 iki 12

DYKAI PATRUKUSIEMS
5,000 Kenčiančių (Jaus Dykai Išmėginimui Plapao

Šis duosnus pasiūlymas yra padarytas per 
išradėja stebuklingos “visų dienų ir naktį" 
dirbanėioa metodos. kuri bu* vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, bei 
reikale pavojingų operacijų.

MOKRT NEREIKIA 
Pirmiems 5000 ken

čiančių, kurie atsi 
Jauks pus M r. Stuart, 
bus išsiųsta užtekti
nas skaitlius Plapao. 
Ih* užmokeamo, kad 
davus jiem progą ge
rai išmėgint juos. Jus 
nn-ko nemokėsite už 

tų išmėginimų Pla- 
ru.o nė labar, nė vė
liaus.

NEBEVARTOK
TRU88

Taip, nebevartok jį.

lė

r-^Mxa/pfrx '1 Pi AMO-M D
n rnfMLYTornf

° r/gPtAMOcar- 
’ HNUAILY AMJfD 
__ V/MMHUMfn

dykai išmėgint
REIKALUI

šiot Bevertį Truss
1 'i< iu. ii’tnil inta paduškai-
n vartojimui, kati sulaikius llerniai 

' 'ipgi i rilaiko vidurių dali*, kad 
o* neišsisvertų į lauko pusę. Pa- 

< > ra i■••zervuanfs. Šiame rez.ervuu 
t.' i.-tiirn sausinantis susitraukiantis 

Kaip gieit ši* inedikalas esti kūne 
sušildytas, ji* pasi- 
leidža ir išeina pro 
mažą skylutę, kuri y- 
ra pažymėta *u raide 
“C" ir yra Miimta* 
per maža* odos sky
lutes, kad sudrutinus 
nusilpnėjusius musku
lu* ir veikia ant už
darymo skylučių.

"E” yra tai ilgasis 
PLAPAO-PAD galas, 
kuri* turi būt prili
pintas per htphotte- 
nepal ečiant taip pa
vadinto frante - vvork 
dalies išrokuojant. 
kad davus reikalingų 
stiprumų ir paramų 
PLAPAO-PAD.
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais 
Aš noriu jums pri- 

rodyt pats savo kaš
tais, kad jus galite 
nergalėt savo patrū
kimų.

. silpni muskulai atgaus savo 
tamprumų —

Ui Į f TWCMT5

PUMOHUDB 
TMOUMIHIS 
OPCNIMi

mo jus žinote. kad 
Trusa vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišina 
jūsų sveikatų, nes jis 
periškadija kraujui 

I luošai bėgiot, kodėl 
tad Jus turėtumėt jį 
dėvėt ? Štai yra ge- 
riausis kelias, kurį jų* galite

VARTOTAS DVEJOPAM
Pirmas: Pirmiausia ir svarbiausia siekis 

PT.APAO-PADS yra neperstojamai laikvt 
prie nusilpnintų muskulų gydantį įtaisų taip 
vadinamų Plapao, kuris yra susimažinus pa
vidale ir paimta* drauge su ingredientais 
rnedikales mases yra skirta* padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet :r 
tik tuomet galite tikėties trūkio pranykimo.

Antras: Pat* būdamas padarytu limpan
čiu, kad sulaikius nuo slankiojimo paduškai- 
tę, yru prirodęs, esu* svarbiu dalyku iAnciki- 
nime patrūkimo, ko Truss negali padaryt.

Alintai jaunu ir senų žmonių padarė pri
slėgus prieš oficieriu*. kad PI.APAO-PAl)S 
išgydė jų patrūkimus, tūli iš jų turėjo sun
kia* ir senas patrūkimo liga*
NUOLATINE DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ

Pastebėtina ypatybe PLAI#XO-J’AI) gydy
mo yra tu, kad sulyginamai į labai trumpų I 
aikų aplaikomo* pasekmės.

Tas yra todėl, kad veikmė yra 
ir dienų kiaurai per 
neparankumo, nesmagumo, nei 
Dar apart to minutė-po-minu- 
jų* atliekate dienos savo dar- 
miegant ši stebuklinga gyduolė 

nematomai teikta jūsų vidurių muskulam* 
naujų gyvybe ir stiprumų, kokįe jiems yru 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa
vestų užduotį—užlaikymo vidurių savo vie
toje, be pagelho* truss, bei kitų jam panašių.

janti—naktį 
das. Nėra 
skaudėjimo, 
tef. kuomet 
bus datri ir

nepaliau-
21 valan-

PLAPAO-PAP 1AAL4KINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Piapao-I*ad 

veikia, gali būt lengvai isrokuotas, patėmi- 
|;mt drauge einančių iliustracijų ir skaitant 
tekantį išdėstymų.

PLAPAO-PAD yra padaryta iš stiprios, iš- 
dtetnpiammt materijos "E“, kuris yra pritai- 
tvtas prie kūno krutėjimų ir visiško smagu 
no jį dėvėt. Jo viduris yra limpantis (nors 
laug skiriasi nuo limpančio plasterio), kad 
psaugojus puduškaite "B“ nuo slankiojimo 

r pasitraukimo nuo tam tikros vietos.
"A” yra padidintas PLAI'AO-PAD galas, 

airis prispaudžia sunykusius, nusilpnėjusius 
nuskulus. kad juos sulaikius nuo vis tolyn 
lesislinkimo.

Kuomet
rūmą ir i

Ir. nepatėmijamai, skaudų, pavojingi
.•erž inai pranyksta— 

baisus slogutis nesugrjžtaniai

etip-
išrti-

pra-

atgausite savo smagumų, gyvumų, 
-tiprurnų -

i atradote ir jaučiate geriau visapu- 
' Jūsų draugai patėmija jūsų pagerė- 

: ai <> pa n rodymų -
Tuomet jų* žinosite, kad jūsų trūkis yra 

pergulėta* ir jų* širdingai dėkavosite man 
az. stiprų paraginimų priimt DABAR šį ste
buklingų uždykų išmėginimų.
Rašyk šiandie, Reikalaudamas UŽ 

Dyką Išmėginimo.
Pats ypatiškni išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

pinigų, už Dykai Išmėginimų. Plapao nieko 
junt* nekaštuoja, apart to, jis jums gali 
pugrųžint sveikatų, kuri daug vertesnė, negu 

I žibantis auksas. Priimk šį dykai "Išmėgi
nimų" šiądien ir jų* busite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję šia proga. Rašykite 
atvirutę, arba išpildykite kuponų šiandien ir 
grįžtančia krasa jus aplaikysite išmėgini
mui dykai IHupao su pridėčku Mr. Stuart’o 
■1 ■< pudapių knygutę apie patrūkimų, talpi
nančių informacija* apie būdų, kurs buvo 
apdovanota* auksiniu medaliumi Ryme ir su 
diplomu Grand Prix Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bai
sau* užgavitno. Jeigu jus turite patrukusį 
draugų, pasakykite jam apie šį didelį pasiū
lymų

5.000 skaitytojų galės gaut šį išmėginimų i 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bu* per
viršijanti*. Kad netapt apviltu, rašykite 
DABAR.

JU

SIUSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES. Ine.

Block 2895, St. Louis, Mo.
Pykai išmėginimui Plapao ir Mr. Stuarto 

Knyga apie Patrūkimus.

Vardas

Adresas ............................................................
Gr|žtanti krasa atneš dykai išmėg. Plapao

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS I 
ant Dury, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero !

SPECIALIAI: Maleva malevojimui •tūbų išvidaus, po Sl.lt ■! gal. I

CARR BROS. VYRECKING CO. j
>008-803* 8. Haleted Si-,___________________________________ Chleųo, III. ■

. ri m»«iWi miauSMiii u iii***1"* >•'» >

Iš Philadelphijos
Stilsono išleistuvių vakarienė.

Kaip jau daugumui žinoma, 
d. .1. Stilsonas luti išvažiuot 
Chicagon. vesi Sąjungos sek

retoriaus reikalus sykiu su So
cialistu Partijos nacionaliu sek
retorium.

Subatoj. liepos 13, vietos LSS. 
1 kuopa surengė išleistuvių po- 
kylj-vakarienę rusų sovietų na
me. Draugų susirinko netik 
vietinių, bet ir iš kitų artimų 
miestelių; buvo ir ne-sąjungie- 
čiu, keletas Stilsono gerų “fren- 
tij“. Publikos buvo apie 120 
galvų. Prieš vakarienę, muzi
kai griežtai, susirinkusieji pa
šoko ir šiaip žaismių žaidė. Po 
lo svečiai susėdo prie vakarie
nės.

Vakarieniaujant dr-gė Ballru- 
nylė paprašė d. .). Stilsono, kad 
pasakytų prakalbėlę. Pradžioj 
savo kalbos d. Stilsonas pasa'-č 
keletą žodžių apie savo Įspū
džius iš l-mos kuopos veikimo. 
Po to pradėjo aiškinti tikslą sa
vo važiavimo i Chicagą. Sakė: 
“‘Aš ten važiuoju ne liek dėl 
to. kad Soe. Partija to reikalau
ja, bet važiuoju atviron karėn 
su Grigaičiu, kad užkirtus kelią 
atitralikdinėjimui kuopų nuo 
Sąjungos”.

Toliau Stilsonas sakė, kad 
“Grigaitis per Naujienas ir mi
linguose taktiškai agituoja už 
Sąjungos skilimą. .Jau vieną 

kuopą atitraukė nuo Sąjungos, 
ir jeigu aš ten greit nenuvažiuo 
siu, lai ir daugiau kuopti ati- 1 
trauks. Naujienos sako 
Stilsonas soeialistiškam ju
dėjimui netik kad naudos ne- 
atnešu. h« t dar dantį užkenkia. 
Abelnai, tokie laikraščiai, kai) 
Naujienos ir Keleivis tik demo
ralizuoja darbininkus. Tie jų 
protestai prieš klerikalus, tai 
muilo burbulas; tas ir-gi neša 
darbininkams blėdj.“

Visgi susirinkusieji nesitikę 
jo išgirst tokią “prakalbą“ nuo 
d. Stilsono. Teisybė, jis tą va
karą buvo pusėtinai įkaušęs, 
vienok, kiek aš ji žinau, jis ii 
gerai išsitraukęs taip nesubluz-| 
(Javo.

Po Stilsono. buvo perstatytas 
kalbėt administratorius d. J.

I Šukys. Tasai žmogelis, kaip pa- 
I prastai, vos pradėjo kalbėt, jau 
I ir užsikarščiavo, paraudo. Jis 
kalbėjo apie pusę valandos. 0 
ar žinot apie ką jis kalbėjo? 
Vien tik apie d. Grigaitį, Nau

jienas ir retkarčiais priminė Ke
leivį. Jis kalbėjo ne “napras-i 
no” ir taktą prirodė, kad va
karų draugai, kurie seka paskui 
Grigaitį, tikrai pasiryžę sugriau
ti Sąjungą. Girdi: “Nesenai as
tuoni G.hicagos inteligentai — 
Grigaitis, Montvydas, Petratis ir 
kiti, susitarę vienam kuopos su-1 
sirinkime įnešė, kad apžvalgą 
sustabdyt leidus; bet kuomet su
liko smarkų pasipriešinimą, 
lai ir pats atsimetė :nuo savo

I sutarties, nes iš astuonių susi- j €
kalbėjusių, už įnešimų balsavo

I tik vienas !”
Matot, kaip “puikiai“ Šukys 

viską “žino“.
J Belo, jis nurodinėdamas Gri
gaičio ir Naujienų blogumus, 
priėjo net prie Paryžiaus Ko
munos, kur buvę išskersta ke
liasdešimt tukstančiųį vaikų irj 
moterų, ir vis tai. saldo, pasidė- 
kavojanl tokiems buržujams, 
kaip Grigaitis!

Žodžiu, visus ir visto pasaulio 
blogumuš suvertė ant Grigaičio 
ir Naujienų. / f ’

Milžiniškas Piknikas
Bengia

SĄRYŠIS DRAUGIJŲ PALAIKANČIŲ “AUŠRĄ”
ROSELAND’E. ILL.

Nedėlioję, Liepos-July 21, 1918
Pradžia 12 vai. dienon. Inžanga vyrams 25c; Moterims — Dykai.

Ir vienas ir antras kalbėto- kala, buk “iš
■MM 4

jai bandė įtikinti susirinkusius, J stovyklos kunigas laišką 
kad dabar socialistams ir abel- šęs, pasisakydamas, 
nai darbininkams nėra didės-1 altoriaus reikalams 
nių priešu, kaip Grigaitis, Nau-’gauti vien lik slapti 
jienos ir Keleivis. Didžiuma ndamas“.

P. KARECKIO DARŽE
123rd St. ir t nion Avė., \V. Pullman

šis piknikas Ims vienas iš gražiausių, kokis buvo šią vasarą, nes 
yra dedamos visos pastangos, kad užganėdinus atsilankiusius. 'Lo
dei draugai ir draugės remkime šį pikniką visi, o tas Ims mums 
patiems ant naudos. Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

žmonių pasipiktino tomis “pra
kalbomis“. Po vakarienei susi
ėję po kelis ir kalbasi, sako: 
Mes žinom, kas musų priešai, o 
kas draugai, ir mes žinom talp
iau, prieš ką turim kovot. Gir- 
li, “vadai“ susipyksta dėl y pa {iš
kurnu ir dar bando žmones klai
dinti. —

Tai matot, kaip musų vadai 
mokina žmones. Ir tokie žmo
nės dar pučia obalsiu: “darbi
ninkai visų saliu, vienvkitės ”, 
kuomet jie tą vienybę ardo, 
mindo vienus prieš kitus. Aš 
šakyčiai!, tokiems žmonėms ne
turėtų bul vielos organizacijos 
centre. —Svečias.

CHRISTOPHER, ILL.

Labdaringas SLA. 161 kp. 
piknikas.

Vietos SLA. 161 kuopa buvo 
mrengusi liepos I dieną pikniką 
Kdehveiss parke. Pasisekė la
bai puikiai. Žmonių buvo la
bai daug ir visi gražiai ir dailiai 
'inksininosi. Be lo, vienas lie- 

tuvių da1-taras iš E. St. Louis 
laikė prakalbą, kuri žmonėms 
irgi labai patiko. Piknikas bu
vo surengtas pačios kuopos nau- 
lai ir penkioliktas nuošimtis 
pelno buvo skirtas Raudonojo 
Krvžiaus naudai. Suvedus sa- * 4
įkaitus pasirodė, kad pajamų 
oiivo viso $577.75, o išlaidų 
į>379.73. Taigi gryno pelno li
to $189.02. Kadangi be to bu
vo dar suimkit! aukų Raudona
jam Kryžiui $13.76, tai su ta au
ka įr pikniko pelno nuošimčiai 
perduota Baud. Kryžiui $11.76, 
p kuopai liko $170.02. Pirmiau 
kuopa turėjo banke $96.10. tai 
labar jos turtas yra $226.12.

Kuopa taria nuoširdų ačiū vi
siems, kūne buvo atsilankę pi
knikai) ir tuo atsilankymu pa
rėmė naudingą ir labdaringą 
darbą.

—L. Lastauskas, 
SLA. 161 kp. sek r.

( hristopher, III. — Nors dar- 
I bai eina gerai, dirbama kasdien, 
I ir uždarbiai neblogi, bet atke
liaujantiems darbų jįįeškoti da
rbas nelengva gauti.

Kasyklose No. II, kur buvo 
‘kspliozija, dirba dabar varto
jant tik saugiąsias lempas. Ten 
ir darbas gauti lengva.

Lietuvių čia gyvena apstokas 
būrys. Miestelis gražus ir “sau
sas“, smuklių nėra.

—L. J. Lasky.

vilnos kareiviu
para

kai! vyno 
jis tegalįs 
parsigabe-

Vokiečių agentas Ameril oj.' 
lygiai kaip ir visose kitose ka
riaujančiose šalyse, yra labai už
siėmęs pastangomis suki lti įvai
riais budais religijinius ginčus, 
kad nesantarvę pastūmėjus. Jis 

j platina šioj šalyj neteisingas pa
skalas, buk katalikai neištikimi 
yra, buk katalikų bažnyčia slap
ta pro-vokiška yra, bu!. kaize
ris popiežiui prisiketinęs grąžin
ti bažnyčiai “svietišką valdžią” 
ir taip toliaus. Tuo pačiu lai
ku tie patįs agentai leidžia kito
kias paskalas, lygiai neteisin
gas, buk katalikai Suvienytų 
Valstijų valdžios, militarių ir 
laivyno viršininkų skriaudžiami 
yra visose tarnybos šakose. Tarp 
tų pastarųjų šmeižtų viršuj mi
nimas pranešimas apie kunigą, 
kuris altoriaus vyną į empę 
slapia gabentis lega’li, vientik 
naujas paįvairinimas tėra.

Karės sekretorius paskaito 
tai, kaipo “visai bepamatuotą”. 
Rašo jis: “Klausimas suliiį <lral- 
l<> akto 12 skyriaus, apie teisę 

laikyti ir vartoti militarėse ke
mpėse ir militarėse rezervai!jo
se vyną sakramentų ir altoriaus 
reikalams buvo priduotas Jud-Į 
ge Advocate General, spalio 
mėli. 1917 m. Kelvirloj spalio <1., 
1917 m., Judge Advocate Gene
ral pridavė tuo reikalu savo 
nuomonę, kurios užbaigiamasis 
paragrafas sekamas: “Taigi šio 
ofiso nuomonė yra, kuomet vy
no vartojimas sakramentu tik

slams pažymėtose vietose gegu
žio 18 d.. 1917 m., akte yra pla
čios prasmės. \ ienok religijinio 
gyvenimo ir šalies istorijos at
žvilgiu, Kongresas negalėjo tu
rėti intencijos naikinti teisės 
katalikų ir kitų kapelionams, 
sl,L’g jų bažnytinių įstatymų, 
pirktis, laikyti ir vartoti vyną 
sakramentų tikslams pažymėto
se vietose. Taigi, toks vyno va
rtojimas įstatymų ribose nebū
damas, nėra draudžiamas.“

ši taisyklė, išgauta kaip tik 
kempės atsidarė, nuo to laiko 
galėję buvo. Pasekmėj, nė vie
nas kunigas netur “slapia ga
bentis” \ vno sakramentu tiks- • 4
lams.

MILŽINIŠKAS

PIKNIKAS
SU DOVANOMIS

Ren na
C . 1

DR-STĖ LIETUVIŲ DARBININKU SĄJUNGĄ

Nedėlioję

Liepos=July 21 d., 1918
0. M. CHERNAUCKO DARŽE

Lvons, III.

Grieš geriausia muzika. Kviečia visus atsilankvti.
KAIP NUAŽIUOTL Tėmykite! 22-ros iki galo, ta

Didelis Metinis Piknikas
Parengia' si dovanomis

LIET. TEATRALIŠKOS DR-STĖS "RŪTOS” No. 1.

Nedėlioj, Liepos=July 21,1918
BERGMANN’S DARŽE, RIVERSIDE, ILL.

Pradžia 9 valandą ryte. In/.anga 25c porai

i Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti j musą metinį 
pikniką, nes Ims puiki muzika ir kiloki pasilinksminimai. - KOMITETAS.

_ i ASAHGA:—\ažiuokil 22 karais iki Iti avė., iš ten l.a (.range adi.i s 
iki daržui.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
- AMERIKOJE

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų .................. $52.813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 i sakaitę.

Kasdieninis vokiečių 
melas.

(Released by the Conųnittoe on 
Public Information).

True translalion l’iled with tbc post- 
mastei- ai ChicaMo, III., July 19 1918 
as rėuuired by the aet of Oct. 6, 1917

No. 9. Korespondentas iš Kin-
gston, N. Y., praneša apie pas- (

Del sužinojimo kareivių 
adresų.

Tino translation l’iled with the posl- 
master ai Chicago, III., July, 19 1918 
as reijuired by the aet of Oct. 6, 1917.

Giminės ar pažįstami vyrų, 
tarnaujančių Suvienytųjų Val
stijų kariumenėj, jeigu norėtų 
su jais susirašyti, bet nežino a- 
dreso, gali adresą sužinot kariu
omenės valdyboje, paklausus Ietį 
laiškdliu. Paklausimas reikia a- 
dresuot šitaip: The Adjutant Ge
neral of the Army, Washing- 
ton, I). C.

- ——» «

^ELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Ranki-< 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš-’ 

kus ir kulturiškus reikalus.

ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ“ su ilius-f 
" truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai te
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už! 
pusę kainos.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau-, 
u šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros* 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas1, 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla-j 
tešnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, Šiuo adresu:*

A. B. STRIMAITIS
,307 VVEST 30TH STREET/NEVV YORK CITY.



(Tąsa)

Tegul jį šimtas! Dar paskui 
išgirs Narvs. Kam man to pik
lium)?

Pasišnekėję valandėlę, dau
giausia apie Nario varytą ariel
ka. alsiskvrė.

Gumbas per visą dieną gal
vojo. kaip čia tą Narį Įkišus po
nui. Kad su ponu pasižintv, 
kaip las kvailys Adomas, bepigu 
butu. Dabar nė kaip prieiti Bet 
įsuk+išiaip ar taip būtinai rei
kia. Turėdamas tokį pelną, ne
duoda nė pusės... .Palauk, tu, 
šunie! t’žtruks ir tau' Kaip tu

Nčšokinek tamsta. rami
no Gumbas, —- aš čia turiu mažą 
reikalėlį pas* tamstą.* (Gulėda
mas pasiklausysi, o paskui pa
darysi. Parašyk man raštelį 
dailini, gražiai, kaip tamsta su
gebi.. . Parašyk kelis žodžius, 
mano vardą, prie grapo.

— Prie grapo?! ♦ nustebo
Jurgis.

>, je, prie grapo, — tvir
tino Gumbas. - - Mat čia yra 
svarbus reikalas. Narys parėjo 
į medininkus prie pono Railos, 
ir, pamislyk sau, varo arielką, 
pardavinėja spirutą!... (trapas 
su Raila labai sutinka... Aš no-

man, taip ir aš tau '
Rylmčtį, ankstienais pašokęs. 

Gumbas tiesiai nudrožė pas Ke- 
selienės vaiku inokytojį Jurgį, 
įlindęs tiesiui į jo kamaraitę, 
trenkė durimis, susibaldė kojo
mis, krankščiojo, kosėjo, kol tas

riti grapni pranešti, kad jis Rai
lai nurašytų... Parašyk, kad 
Narys. pono Railos medininkas, 
varo spirutą — po keturis gor
čius iš pūro!... Gražiai, dailiai 
parašyk, kaip moki, o grapas 
nuo savęs nurašys Railai.

atsibudo. Jurgis, pamatęs Gu
mbą pas lovą, pašoko.

Na, jau tokio rašto aš ne
rašysiu, — atšovė Jurgis.—-čia

Didžiausia Krautuvė West Sidejc

Šio Sezono Tavorai
Visokių Rųšių

Vyrams, Moterims ir Vaikams bus Rasta Čia 

daleliame pasirinkime—Ši yra didžiausi populerčmis kaino
mis krautuvė (’.hicagoje. Kokis jusi) šio sezono reikalavimas 

nebūt pasirėdyme rūbais, naminėmis reikmenimis, arba prie 

stalo, mes užganėdinsime jus.

Lietuviškai Kalbantis Pardavėjai
— rasis čia, kad jums prigelbėjus—

.11’1.U S JANELl'NAS — \VM. P1CT0RMAN
(ienoialis Pardavėjas palydės jus kiaurai per visą krautuvę 
ir patarnaus jums bile departamente, .lys norėsite to, taipgi 
AlINNIE BCBCII — moteriški) parėdnių departamente, 
MARYENA KKIKSCH N'll T£ — Dry goods departamente.

Bile kuris iš šią pardavėjų bus linksmas pasimatyti su 
.įtinus ir Jums patarnauti. >

Subatomis atdara iki 9:15 P. M.

I rue translation t'ilcd \vith the postmasler at Chicago, III., July 19 1918 
as retĮuired by the act of Uct. 6, 1917.

Karės “Panchroskop“ ir “Amžina Plunksna“ Kiekvienam 
‘o dabar- 

i'rtos kovos 
... Galicijoj ir 

kitose svieto dalyse? Kaip mušasi ore zep- 
pelinais, ir po vandeniu —submarinoin? 
Kaip Rusijos kareiviai apleido savo vietą, 
kuomet kilo revoliucija ir daugybė kitu 
žingeidžią karės nuotikią? Tik-ki) apturė
jom daug karės vaizdą, šis “Panchroskop” 
padidins kiekvieną paveikslą iki 3 pėdą. 
Stiklai ar pletvė Šio “Panchroskop” ytin 
geri ir viski) rodo taip skaisčiai ir aiškiai, 
kad rodos gyvus matai, ir jąs jsivaizdinsit 
beesi) karės lauke ir girdi griausmą kaimo 
lią. vien žiūrėdami paveikslai). Kiti ima už 
ši “Panchroskop” $3 ir $4, bet mes duosim 
jį jums dvkai, kartu su 48 paveikslais. Tai
pgi duosim visai dykai “Amžinų Plunks
nų", kurių svkį pavilgius į juodyk), para
šysi 61)1) žodžių.'ši plunksna tarnaus jums 
visų amžių, šiedu daiktai bus duotu dykai, 
jei pirksit iš mus šį laikrodėli, kainndian- 

ti tik *3.95. šis Laikrodėlis padirbtas 
specialiai darbo žmonėm. Turi labai 
gerus vidurius, nikelio viršų, užsu
kamų kotelį, aiškų, skambantį garsų, 

teisingai rodantis laikų. Lai
krodis taip tvirtas, kad jis 
laikys teisingai laikų jępir 
užšaltą jis leduose ar put i- 
mestas vandeniu. Daugelis 
i.Šdirbėjų ar amatninkų var- « 
loja jj, nes ąis yra vtin tei
singas. Su jiro duosime gva- 
rancijų. Krautuvėse Jis kai

nuoja $6, mes gi ji parduosim už dirbtuvės kainą—$3.95. Atminkit, ikad 
“Panchroskop” ir “Amžina plunksna" bus duota jums visai dykai jei ple
kšite šį laikrodi iš mus. Naudokitės proga. Atsiųskit 25c sidabru ar mar-“ 
kėm su užsakymu o likusius užmokėsit ajJaikydnhiitdaiklus. Rašykite 
tuojaus šiuo adresu: WATCH MANUFACTURER COMPANY, Dept. 10, 
748 N. Robey Street, -P Chicago, m.

Ar iąs horėtut matyt kaip Urpdt 
Ii nė Europos karė pasibaisėtino' 
I rancijoj Rusijoj Turkijoj, Guli

nė kokio nėra reikalo kam nors 
nosies kaišioti į nesavą dalyką. 
Ir aš skundais savo rankų nesu? 
tepsiu... Patsai patašyk, jei no
ri.

Gulos atgal j lovą ir galvą ap
siklojo.

Gumbas, kaip musę kandęs, 
Lšdvylino algai pro duris. Eida- 
f T \ 9

mus ant namų bambėjo: — 
Koks parka! Neklauso rašyti. O 
kaip gerai mano buvo sugalvo
ta: nė vėjas butų neputęs, iškur 
sužinojo ponas Raila. Ar ne 
kvailys?... “Aš skundais rankų 
nesitepsiu!” Palukėjk, busi at- 
monytas. Kaip tu man, taip ir 
aš tau!

Jurgis atsigulė atgal, bet mie
gas išsiblaškė... Gumbo suma
nymas skaudžiai jį užgavo. Gu
lėdamas liūdnai galvojo: “Kada- 
gi, kada ateis ta laimingoji die
nelė, kada musų tamsieji broliai 
įgis šiek tiek doros supratimo? 
Skiriu knygeles, skaitau balsu, 
rodos aiškinu visiems, nepralei
džiu nepaskaitęs iš laikraščių nė 
vienos žinios — apie judošius, 
šnipukus, skundus; nurodau to
kių darbų biaurumą ir baisius 
jų vaisius. Rodos, kiekvienas 
su pasipiktinimu tokius darbus 
minėja. Mat, vis tik ant liežu
vio, o širdyje įsikerojęs užkietė
jęs kerštas: ne tik už piktą pik
tu kerši ja, bet nors blogo nepri
tyręs. by-tik kokią skylę ant kai
myno užuodžia, nors ant tikro 
brolio, tuoj nori įkąsti, suėsti, 
įskųsti. Ir ne vienas Gumbas. 
Antrus metus toje kaimoje dar- 
buojuos, o nė mažiausio savo 
darbo vaisiaus nematau! Ne
bent mažoji karta, nors trupu
tį pakils. Seniems doros pata
rimai, kaip žirniai nuo sienos, 
atšoksta“.. .

Atsiduso Jurgis ir nutilo.
• * ♦

Per atvelykį labai šiltas ryt- 
nietys išaušo. Šiandie musų 
miestelyje kermošius, todėl nuo 
>at ryto žmonės į tą pusę trau
kia, pėstieji karvėmis, ožkomis 
vedini, važiuotieji, raitieji — ve
da arklius į jomarką. Visi ti
kisi brangiai parduoti, o pigiai 
nusipirkti.

Eina davatkos, eina mergai
tės ankstybos, nes šiandie bus 
svetimų kunigų. Tolimesnieji 
skuba ankščiau, artimesnieji —- 
vėliau.

Saulelė Iškilusi j pusryčius, 
karštai ėmė kaitinti, o priešais 
vakaruose juodi stori, kaip niu-' 
rai, debesįs guli. Oras tylus ir 
tvankus. Senieji žvalgydamies 
į dangų pranašauja:

—Šiandie gali būti rašalo, dėl
to jomarke pilna bus žmonių,.

l iesa, keliais netruko žmonių 
maž iki pusdienio. Miestelyje 
minių minios pritvino. Pilna 
bažnyčia, šventorius, špitolės ir 
gatvės. Niekur tuštintos nebe- 
ra. Alinės^*, karčiamose maž 
tokia-pat spustė kaip ir bažny- 
čioje. Diena šilta, žmonės ger
ti ištroškę, plempia ir plempia 
alų.. Atsisėsti niekur vietelės; 
prie kiekvieno staliuko po kelis 
būrelius geria; po kerčias ir as
loje ir aplink pečių stati žmo
nės skambina butelius, stikli
nėms pasidalindami geria. Sy
kiu susigrūdęs į alinę, piemenįs, 
pusberniai į geriančius vėpso. 
Šeimininkas, su keliais padėjė
jais, nespėja alų dalyti, pinigus 
imti. Nuo alaus tvaigo, nuo 
žmonių prakaito, tabako durnų 
ir. smarvės net kvėpuoti trošku.

(Gumbas, įsigrūdęs į alinę, pa
sistiepęs per žmones, žvalgėsi. 
Kerčioje, už vieno stalo pama
tė besėdint urėdninką., Nudžiu
go, net akįs sublizgėjo.

'—Gera proga; — tarė sau. — 
Gera proga čia atsitinka. Nors 
pragersiu keletą grivinų, niekas!

Apsidairė: pilna svieto — pra
sta, daug girdės,. Bet ko čia bi
jotis? Kas teisybė, tai be melas!

Taip pagalvojęs, prasistum- 
dydamas geriančius ir vėpsan
čius,..prisiartino ir j fa prie, to

stalo. Vienam kitam pažįsta
mam padavęs ranką ėmė juo
kauti: i:

—Susislėgėte, kaip silkės bač
koj, o šilumos kaip pirtyje. 
Griaustinis gruma; kad taip ali
nė užsidegtų, butų košelienos!

—Deltų, nebijojai lįsti į vidų!
— Itiokčsl vyrai. V 

Pašėlusiai ištroškau gerti.
Alini! ei!:—-sušuko Gumbps:— 
duok šian alaus keturis!

Keli vyrai atsitraukė. Ured- 
hinkas kerčioje, su dviem vy
rais kažinką rokavosi. Gum
bas, gavęs alų, pripylęs stiklines, 
vieną pasiėmęs, antrą pastūmęs 
prieš uredninką, pasveikino:

Sveiks, pons turedninke! 
Išlenk nors stiklinę, Zia nevalia 
dykam sėdėti! **

—A Gumbas! Kak vąše zdo- 
rovje?

Pasisveikinęs su Gumbu ųjed- 
ninkas ėmė stiklinę. Kiti v^tni 
ėmė traukties « į šalį. Gumbas, 
statydamas jiems alaus stikli
nes, šaukė: j

— Bene maži vaikai esate? Ju
rgi! Trumpy! išgerkite. Ne sy
kį ir aš jūsų gėriau. Pas mane 
taip: genamas bėk, duodamas 
imk! >

Gėrė visi juokaudami, šnekė
dami, kad jau laikas ant namų, 
gal lietaus užeiti.

Gumbas juokais uredninko 
klausė:

—Kiek arkliavagių šiandien 
suėmei?

— Nė vieno neini tvėriau, — 
sako uredninkas, — o duoti nie
kas man nepadavė.

—Vagims dabar sunku arklį 
sučiupti, — tarė Trumpis, augš- 
tas, liesti! juodbruvis, dideliais 
uostais, kumpa nosimi žmogus.

Mažai kas teleidžia^ ganyklą, 
o kūtėj sunku prieiti.

Musų kraštas ramus, — gy
rė Jurgilas, žemas, plikakaktis, 
rudais pakirptais uostais, plonu 
balseliu žmogutis: -4 negirdėt, 
brač, nei vagysčių nei muštynių, 
o pavasarį kiekvienas su darbu.

Da, da ! Tiesa. Kaip čia pa
rėjau, nė vieno vagies niekas 
man nepadavė. i

-—Ramus kraštas, tiesa, — ta
rė Gumbas: — vagių negirdėti. 
Arklį pavogus visi žino; o kas 
slapta varo arielką, spirutą par
duoda, lai ne vagystė.

Bene patsai įsitaisei tokį 
bravarą — juokėsi vyrai.

—Aš negaliu, aš sodžiuje.. . 
bet čia vienas tok^ i obi va telis 
Plikmiškyje varo, — plepėjo 
Gumbas. — Pats išsipasakojo, 
kaip iš pūro rugių keturis gor
čius spiruto išvarąs ir parduo- 
dąs |M) keturis rubliui

Nutilo kalbos prie kitų staliu
kų. Žmonės klausėsi Gumbo 
kalbos. i

—Turbūt pats esi padračiku, 
kad aiškiai žinai kas po,kam!-— 
juokėsi vyrai.

—Turi jis geresnių padračiku. 
Dvaro urėdas, kur turi grudų 
pono svirne, ten genesnis sėb
rą s. i f

Kakije, mat, svoloči! — ta
rė uredninkas; nedali Gumbui 
prisigerti... geriau dar posaky? 
tų.

Trumpis su Jurgilu patyliais 
jėmė rok uo ties.

—Juokis, juokis, ponas ured- 
ninkns, tarė Gmnbas:-«~iš tų juo
kų nė justi nepajusi, kaip su
kils visas nietėžas!

Da, da! Gumbas bus piervoi 
metežnlk ! piervoi, da t

—Susirink gerus klausukys: 
kaip eisi j met«žą, busi vadovas! 
•— juokėsi vyrai.

- Yra ir be manęs vadovų ir 
klausukų, kiek reikiant, — ro- 
kavo Gumbas. — Antai Keselie* 
nė nusisamdę guvernorių, buk 
savo vaikams, o tas dabar viso 
sodžiaus visus vaikus, visus pie-, 
menis mokina sau lietuviškai 
rašyti, skaityti ir visokių bala- 
baikų. , Nebus ue kam •kiaulių 

tginti, kaip visus moktniais pih. 
darosi O policija; ano vampt!

As einu

—Tai ne mano (|ielu. Z du- 
rakami nečevo tolkovat. Vsiaky 
nori savo vaikus pramokinti, 
ponimaješ? -r užsišoko uredni-

nkus.

Tam yra učilstvos; juk 
už jas mokame, - teisinosi 
Ulbas. — Gali mokinti, b(
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Mintis 
valdytoja

na
gus, nekrulinkite lupomis ir j 
nekraipv ik' žandus; nemirk-1... 1ėiokite akimis, nekrulinkite ir 
nekiškit? b žuvį laukan kuomet 1 
jus k tausot 
met jus rašot 
arba studijuojate.
kins papročius krutinti, kraipy-Į

še k r a m t v k il e

no (lui Ų sutlcnk*ul0’ knygos nu-Tdėkite tėtęi.sųkti į ratą vieną ny- 
4IIIUI1IŲ kritimo arba bile kokio triukš-i Jkštį aplink kitą ir visą laiką rtty- 

mo, kuris išgąsdindavo jumis, džiai tėmykite jų judėjimą, žiuJ 
Kitaip sakant, paimkite save sa- rėdamas į nykščių galus.
\osna rankosna, Šitas lavini-

| mosi (e.\ercises) labai daug pa- ką ant kc^s; sugniaužkite, vi- 
i gelbės jums pastatyti save kur j sus pirštus ir nykštį, išskiriant 
j lik jus norite.

B—3. Padekite dešiniąją ran-

Atdara Subatoje iki 9:15 vai vakare
■JlSi.i .' U

Sergėkite savo akis

Augščiau paduotos melo- 
vra skiriamos lavinimui

; neSvil,.aukite, kuo-I •>««» ““"I U>'v„.uu-
sėdite. skaitoteI,i"'^ rnl"’,c,,1-",1|> klld vlstt8 

Meskite viso-i kl,"1,s bu"> Išvedamas l'<>
1 lios kontrole. Žemiau paduodą- 
I mos metodus yra skiriamos la- 
Ivinimui linosnoringų raumenų 
judėjimų; kitaip sakant, išlavi
nimui protiškų fakultetų, val
dančių liuosnoringus raumenų 
judėjimus.

B -1. Atsisėskite prie stalo ir 
sugniaužę rankas taip, kad nyk* 

| štiš butų suriestas virš kitų pirš- 
I tų, padėkite jas ant stalo taip, 
kad viršus rankos gulėtų ant

į smilių (pirmųjį), kuris turi bū
ti ištiestas. Tuomet išlėto kru
tinkite smilių iš vienos pusės ki
ton visų laikų palaikydami savo 
žvilgsnį ir atydų ant piršto ga
lo.

KLEIN BROS.
IIAISID A 201h SIS. EKTRA!

įspūdingas Skrybėlių Išpardavimas
* ■ t L -k ’U *< *1A4 * ! • »«l< .IaQ .'Ari i r »? f't *’ ibi b i £ ii <• filM rwi .1 ■ - 1 A iL"? . _ ........ . "*l‘ I I

i
majam b 
ąptiekori 
jflntiam 
UMuW________

Aš turiu 15 metų pat 
galiu ištyrt jus akis ir

Neužsitikėkit *avo regėjiino pir
majam by kokiam neprityrusiam 
fptiekoriui ,auk*oriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su- 
tfiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
Jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belauk h n t, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reiki 
gi, mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1331 So. Ashland Avė. Chicaf.
Karapmi 18-to« gatvė* 

3-čios lubos, virš Platt’o aptlekt
Tėmykit* j mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto ik 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 
▼ai. ryto iki 12 valandai dieni

rie tampa antra prigimtimi. Jus 
galite atlikti tai labai lengvai vi
suomet palaikydamas savo o- 
menyje.ir praktikuodamas kon
centruoti savo mintis ant atlie
kamo darbo. Pripratinkite savi* 
užsilaikyti ramiai prie kiekvie-

DR. J. J. VIZGIRDAS
LIETUVIS GYDYTOJAS

.Kinio. JsiiioImv sovo žvilgsnį 
rankosnu, ištieskite pirmą pirš
tą, paskui antrą ir taip toliau; 
visą laiką atkreipkite savo pik 

,ną atydų į atliekamąjį darbą, 
taip kad lai, rodos, butų labai 

f svarbi ir žingeidi pareiga.
Paskui vėl pradėdami nuo ma
žiuko pirštuko pradėkite, su
gniaužti pirštus vieną po kitam. 

'Atkartokite lai su antra ranka. 
iVisą tą procesą su abiem ran
kom atkartokite penketą kartų 

.kaskart; paskui dešimtį kartų, 
'l'okis mankštinimos, žinoma.

| atsipriklys jums, kadangi jis y-
■ ra labai monotoniškas — nuo
bodus, bet jis suteiks jum’s galę

Gydo Vyrų, Moterų ir Vaikų ligas ] kontroliuoti jusli raumenų ju- 
pagat vėliausios santif iko m et odos, i j - j j yisa |aika atv(lžiai tė-
2101 So. Broadway St., St. Louis Mn., J . . . .
Ofiso Telefonas: Bell Sidney 176 .mykite ištiesimą ir sugniauži

mą pirštų. Jeigu jus netėmysi 
te atydžiai, tas mankštiuimas 
nesuteiks jums jokios naudos. !

B 2. Sukabinkit rankas taip, 
kad pirštai vienos rankos butų 
tarppirštyje kitos rankos ir ny
kščiai butų liuosi. Tuomet pra-|

pasiliuosuoti is po j uitų

Bell Sidney 
Kinloek Vietor 1026 

Namų Telefonas: Central 7864 B.

Tas lavinimosi metodas guli 
būti pakeičiamas kitomis bei Jų 
skaitlius padauginamus pačiais 
jumimis. Svarbiausiais ir pama
tiniais to mankštinimosi reika
lavimais yra tas, kad jie susidė
tų iš menkų, priprastų ir nuo
bodžių muskulų judėjimų ir 
kad alyda visuomet butų atkrei
pta j daromus judėjimus ir sek
tų juos. Jūsų atyda priešinsis 
prieš jų pavartojamai prievar
tai ir s ten tf si s visokiais budais 
pasukti tai vienon tai kiton pu- 
sen
kontrolės. Tame tai ir yra vi
sas lavinimosi, kad nedavus jai 
pasiliuosuoti; jus privalote pri
versti atydą dirbti savo darbų 
nuo pradžios iki pabaigai ir ne- 
daleiskite jai skraidyti bei blaš- 
kyties. Pasistatykite sau kaipo 
griežtų ir neatlydų mokytojų, o 
savo atydą — linksni i u ir juo
kus mėgstančiu vaikiščiumiokj- 
niu, kūnam nusibosta žiūrėti 
knygon ir jis geidžia nukreipti 
savo žvilgsnį nuo knygos — 
žvilgterėti pro langų, pro duris 
ir dar labiau viliojančion tolu
mon. Jūsų pareiga yra palai
kyti jį prie knygos, kadangi jis 
žinotų, kad tai bus geriau jam 
pačiam, ką jis pats negali pama- 
tvti dabar.

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Saite St. 
Teiepbone Central 6390 

Vakarais: 
2911 AV. 22nd Street, 

Teiepbone Rockwell 6999

1553 W, Madison st.
Saite 600-012

Valandom: 10 iki 12 ryto
Phone. Haymarket 2563

Nedėldieniais tik pagal sutarti

Rezidencijos Teiepbone Albany 1549

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2225 So. Leavitt St 
Kampa* 22nd pt

Valandos: 6 Iki 8 vakaro 
Phone Canal 4628

kiy, Ausų, Nosies 
Gerklės ir Plaučių 

SPECIALISTAS
fiydau kleivas akis vienu sykiu i kėlės nuautos.
Be skausmo ir nesmagumo. Apaugę vokai, opti- 
škos nervų ligos, silpnos, ašarotos, nžbliuškę a- 
kjs, neaiškus matymas, arba kitokis anormaljs 
akių stovis greit dingsta po mano gydymo.

NOSIES, GERKLftS IR PLA4JČIŲ KATARA 
gydim greičiausiu moksliniu budu, užtikrinda
mas užganėdinančias pasekmes. Kiek plaučių 
džiovos atsilikimų ne išsivystymų, kada kataras 
būt tinkamai gydytas, tų pat galima lyginai pa- 

J’V' sakyt, kas link kurtumo, kilusio iš priežasties 
kataro. Vasara yra geriausias laikas gydymui < 
virŠmlnėtų ligų. PATARIMAS DYKAI

UŽTIKRINU GERA AKINIU PBIB1NKIMA
VataudoH: 9 iki . __ _ t __ - 219 S. De&rborn"yv. m. Lawhon, M.D. st., Chicago^ III mis 10 iki 1-tnai 1 pries Pačią.

M

DOCTORROSS
Chicagos Specialistas

Gydo Užsenėjusias, Nervų Liga^, širdies, Vidurių, 
Kepenų, Inkstų, Pūslės, šlapymo ir Visas 

Privatiškas Negales.
_ _ 35 So. Dcarborn St. kampa* Monroe^lt f D M DACC CHICAGO, ILLINOISUle Da m. HVvV Room 506 ir 507 Crilly Bld*. Važiuok 

elevatorių Iki Penktoaugšto. j
Valandom: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniai* 10 iki 1. Taipgi Panedė- 
lyj, Seredoje, Ratnyčioje ir Sukatoje vakarai*.nuo .7 iki 8 valandai.

Itasiikos ir Turkiško* Vanos

■4?

t

l iin-Niekuomet istorijoje musų skubėlių skyriuje mes nenukavome tokių di
lų vciėių; kis yra tikras išpardavimas be pirm buvusio, didelis perpildy- 

tavorų. Vienintėlj sykj per daug metų, ar jus girdėjote lokj atsilikimų.

iii
> r r, .» r >• • ' Į

Milžiniškas supirkimas 4800 skrybėlių, vertų po $2,Png 
$3 ir dargi $4, pasirinkimas 00

Esama skrybėlių visokių aprašymų, kasdieninių skrybėlių, 
puošnių skrybėlių, skrybėlių dol merginų, skrybėlių dėl vaikų, 
skrybėlių dvi viduramžių moterų, skrybėlės dėl kiekvieno atsiti
kimo naujausios spalvos naujausios stailės.

x

1

nių tamsiai mėlynų serges ir puikių vilnonių suktų vilnų, 
r.iki 44, plačių pečių ir mažo liemens.
siutų iki 44 —
rains 31 iki 42.

norime kad 
siutų visame 
galima butų

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 0 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedėlio- 
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Tdcphone Yards G87

Mes užsispyrę prašome jus pirkti da
bar — pirkite du siutu jeigu jus išsigali
te. Nuo to laiko, kuomet jus mokėjote 
7c už pieno kvortų, jus nematėte tokių 
puikių siutų už šių kainų, taippat vėl il
gai ilgai nematysite. Mes 
jus žinotumėte kad nėra 
sandėlyje, kuriuos šiandien 
pagaminti už šių kainų.

Stailės ir alinimai tinkanti ........      jau
nais, surinkime spalvų randasi veik kiekviena gera spalva, puikus 
maišyti vilnoniai cheviots ir cassimeres, taipgi daug Ivgių, vilno
nių tamsiai mėlynų serges ir puikių vilnonių suktų vilnų.
;L?Uinia m iki po. storų vyrų iki 48, liesų vyrų

- vyrams paprastu sudėjimo 35 iki 45 ir jauniems vy- *

500 Vyry ir Vaikinų 
Siutų

Paimti iš musų paprasto $15, $18 ir $20 sandėlio ir 
sudėta j vieną didelį skyrių ir nupiginta kainos.

AKIU SPECIALISTAS 
Akla £ffsand»Boja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thaJrnometer. Y- 
natinga domi at
kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 *t 

Teiephone Yards, 4317
• • Boulevard 6487.

Telephcnc Yards 5032 I I

Dt. M. Stupnicki 
3109 S. Morgan st. Chicago Iii

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare

f
•1 Į 
•’a

būK-s, permalamos, 
Malinę skrybėlės, Leg- 
horn’s, Panamos, ga
tavai nešiojimui, jūrei
viškos, visos labai 

puošniai papuoštos, $2 
$3 ir dargi $4 skrybė
lės.

vaikams ir vyrams, kurie pasilieka jau-

Po tūlam laikui tokio mankš- 
tinimosi jus išvysite, kaip geriau 
galėsite kontroliuoti save, savo 
judėjimus ir pajiegas.

G. šita metodą lavinimosi yra 
skiriama pagelbėti jums sukon
centruoti mintis ant kokio nors 
išlaukinio, daikto. Paimkite bi
le kokį ne)domų daiktą rr per 
keletą minutų studijuokite jį— 
apmąstykite visa-ką sąryšyje su 
tuo daiktu, bet nedalciskitc sa
vo atydai nukrypti į šalį nei pie
nai akimirkai. .Pavyzdin, paim
kite pajuką ir sukoncentruo
kite savo (lomą ant jo penketai 
minučių: — vartykite jį, kraipy
kite, apsvarstykite, atkreipkite 
jin savo pilną atydą, mąstykite| 
apie ji; apmąstykite visus bu
dus ir tikslus jo vartojimo, mc- 
cjžiagą, iš kurios jis yra pada
rytas, procesą jo padarymo ir 
tt. Mąstykite vien tik apie pai- 

1| suką. Įsivaizdinkite sau, kad 
[svarbiausiu jūsų gyvenime įpic- 
|riu yra paišuko studijaviuptųs. i 
Įsivaizdinkite sau, kad pasauly
je nči*a nieko daugiau, kaip į tik 
jus ir paišukas. Nedaleiskite 

j savo atydai nukrypti nuo pąįšu- 
Įko - laikykite ją prię darbo vi- 
Isą laiką. Tuomet jus patirsite, 
Į kaip nenuolanki ir prieštaripga | 

t. yra jūsų atyda, bet nedaleiskite| 
“ |,jai įgyti viršų. Nors jai ,yra

I nuobodu, bet i®i jį pakenčią —, 
II tai išėda jai ant naudos. Kuomet 

jus nuJenk«Ue. kietsprandę 
i ir prieštaringą atydą — jųs lai- 

|Inkile ęlidžiąųsią pergalę, negu 
f jus galite dabar suprasti. (Tai 

bus pamatas jūsų savikontro- 
I Irs. MokinanUe* pilno tikro 
| minčių sukontrojiavimo, reikia i 

i atminti, kad paprastos metędos 
Jįteikia mažai naudos. Jus nega- 
| lite išauklėti koncentraciją, įrc-,1 
Į miant savo mintis, savo atydtj 

,Hr >1.1 I fc— I. . . . . „i ’ ' ■' m ' m «i... I ■ I IM*>

12th St. Tel. Kedzie 8»02 
Pąulina Tel. VVestern 15 
3514-16 W. 121 h st.. arti 
St. Louia Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St.. arti 12th 
St., Chicago, III.

Te|. Pnllma«JU2 X .
Dr. J. Bagočius, M.D; 

lietu vi š Gydytojas »
- 'CHIRURGAS-

*, Nfrtijten.ų agentas Roselande, Ken- 
singforte ’ ‘ ' 
Pranas Grybas, . oA •»

« ‘l^'.bast 1041h si. s' ,
O. Žalienė, It4 E. 107 st.
M. G. Valaskas, 373 Kensington av.

kokin nors išlaukiniu (jaiktan. ^us veikmes bei mąstymus, 
l'ikra koncentracija yra subjek- Kuomet tik jus koncentruojate 
tyvė, o subjektyvč mintis yra gi
li, tai yra ji veikia per giliausius 
arba vidujinius proto sluogs- 
nius. Kuomet jus atkreipiate, 
sukoncentruojate savo atydų ant 
kokio nors išlaukinio daikto, pa-i 
vyzdžiui ant kokio nors taško 
ant sienos — jūsų mintįs meta
si tik paviršiu, yra tik paviršu
tinėmis, taip kad jus atsitolina
te nuo tikrosios srities minčių 
koncentracijos. Kiekviena me
todą, kiekvienas būdas mąsty
mo kuris pastūmėja mintį tik 
piviršutiniuose shiogsniupse, 
pagimdys klaidingą ir netikrą 
a lydą — gili protiška veikmė 
tampa negalima; o gili protišku 
veikmė yra būtinai reika
linga visokioje koncentracijoje 
Kitaip sakant, mintįs turi eiti 
psychologiškon sferon; prptas 
tuvi veikti ne ant daiktų pavir
šiu, bet per savo gilesnįjį gyve '

Tnimą savo mintijimo proceso.

Išvystynmi koncentracijos yra 
Į reikalingas sąjausmingas ir nuo-s 
Į dugnus pavartojimas šių dviejų 
I faktorių, kurie visuomet |an- 
Įdasi naturalūjp koncentracijoje. 
ISužiiiiaiu pavartojimui tų dvie* 
Į jų faktorių, sekančių dviejų mc- 
I (odų pilnai pakanka ir nieko 
Į tolimesnio nereikia i at-- 
siekiniui pageidaujamo konce
ntracijos laipsnio.

| Pirma metodą yra išlavini* 
niųi proto veikti, subjektyvėje, 
arba psychoiogiškoje sferoje;;) 
kitaip sakant, priversti visą 
mąstymą, jautimą ir visas min
čių veikmes taipgi valią ir pa- 
jgeidavimus norus tapti gilia>- 
usiais ir puikiausiais gilinti 
kaip, tik galima visokias protiš-

/?savo mintis arba atkreipiate aty- 
dą linkui bile kokio daikto, 
stengkitės jausti ir mąstyti, gi-1 
liai, stengkitės pastūmėti savo1 
mintis gilesniuosna jausmų 
sluogsniuosna. Kaip Lik jusų1^ 
protiškos veikmės pradės gilin- 
lics, tame pat momente jus iš
vysite, kaip jūsų doma bus at- gg 
kreipiaiiia linkui daikto .įnsų 
omenyje su pastebėtinu leMgvu- 
i iii ir pilna spėka. Kuomet tik 
jus mąstote apie bile ką, steng- 
kitės. jausti jūsų mintį gtlinan- 
ties pačion svarbou to daikto ir 
kuomet jus atkreipiate savo aly- 
dą bile kur, stengkitės jausti pil
na s]>eka savo atydos veikiant 
visame prote, <o ne jo paviršyje. 
Trumpai sakant, kuomet tik 
jus koncentruojate savo mintis- 
pajiegas, gilinkite savo,mintis ir 
kuo mintįs tapSigilesnėmis, Juo 
kibiau ir tobuliau pilna sp£k't 
jūsų |M oto ir minčių susikonce
ntruos ant taško jūsų koncent
racijos. , Ką Mik jus darote, gi
liu kitę BaVo mintis, kuomet i jus 
atkreipiate savo atydą linkui to 
darbo bei daikto. Juk išvysite, 
kad Jokiu budu jus pašvenčia
te savo vįsą energiją atlikimui 
to darbo ir tas yra jūsų mieriu..

... . (Bus daugiau)
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n ERB. Naujienų akai- I
V tytojos Ir skaityto
jai prašomi pirkinių rei
kalais dti j tM OOMO*> 
vaa, ,k«4Ri«oe skelbiu!

O

G -~

c </>

c

c

King Midus
Geriausi Skustuvai

Amerikoje

a.

6

3 c » pr
tz>

EB

KIETAI BARZDAI
KING skustuvai yra gvaralituo
ti. Parduota 3000 lietuvių san
krovose Chicagoje, Miįwaukee, 
Pittsburgh’e, Buffalo, Dclroit, 
New York, Boston ir kitur.

Pirkliai, pasirašykite čia.

Vardas

Adresas

Iškirpkite šį apgarsinimą ir 
nusiųskite |
KING RAZOR MANUFACTUR- 

ING CO,
31 N. 9 St., Indiana, Pa.

Telefonas Lawndale 9321
_ , dėl pardavėjo 
Chicagoje jr apielinkėje

*

Vyrišką Drapanų Bargenai 
įtvm^lVi 4n?a/iniU» paryti ant užsa- 
ffiUSStAaiJruOVePkOttaJ’ V$rt6S DU0
• daba** parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.
i N««iį> daryti Matavi nuo $15 iki 

siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tu overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
vex!Ss nu° *25 ^i $85, dabar 

Jako auftš?«u- Keln«s nuo$1.50 iki 
iki $y 50*Ulk nftm8 8iUtft “U0 W,0°

Atdara kasdiena, nedėUomis ir va- 
Karal*.
• 4 J3- G o R D O N
1411 Š. Halsted SU Chlcaio, I1L

ti^pverkot
jjtayvertėsTnuo'$25 Iki $85, dabar 
Jako au$?«u- Keln«s nuo$1.50 iki 
iki$y 50™ klnftin8 siutai

DR. M. HERZMAN į
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- >1 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas <| 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškas litras, vjr- 1.1 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokiu", elektros prie
taisus.

Ofisas ir T-abarntorijn : 1025 W. 18th { I St. netoli Fisk St.
VAIjANDOS : Nuo JO--12 pietų, ir 

6—8 vakarais. Telephone Canal 3110.’ 3 
GYVENIMAS: 3412 S. Hahted Street > I

VALANDOS: 8—» ryto, tiktai.

RMifL *33 S. Ashland Blvd. Čhlea«t 
■ T*iephvn« Haynarket 2644

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted SL, Chicagt 
T«l«phen« Drov»r S49J

VAf.ANDORr IS-—11 ryto; S——-S popistą 
N>d*H.ynl, 10—U

Teiephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner I 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 I 
iŠ ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. ■ 
3325 So. Halsted St., Chicago. Ę
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Nelaimė su Prušinsku
Užvakar rasta jį pašautu 
Washington Parke.

Gyvastis pavojuj.

Užvakar vakare Washington 
parke rasta mirtinai pašautų

tųjį pirmiausia užtiko dvi mote
rį. Jisai buvo be sąmonės. Atvi- 
kusi policija pašautąjį tuoj nu
gabeno VVashington Park ligo
ninėn, kur jį pasisekė atgaivin
ti. Jisai betgi atsisakęs kalbėti, 
taigi tikroji tos nelaimės prie
žastis nesužinota. Kulka patai
kiusi galvon žemiau dešinės au
sies.
m. Dabar d. Jonas Prušinskas 
randasi Cook paviečių ligoninėj. 
Ligoninės vyriausybė praneša, 
kad ligonis šiek-tiek pasitaisęs, 
vis dėlto jo gyvastis dar esanti 
pavoj u j.

Drg. Jonas Prušinskas chica- 
giečiams yra gerai žinomas kai
po vienas gabesniųjų musų sce
nos darbininkų ir šiaip veiklus 
draugijų veikėjas. Jo pastangom 
pastaruoju laiku tapo suvieny
tos dvi j tek m i ogiausios scenos 
mylėtojų draugijoj — Drama
tiškas Batelis ir Dramos Drau
gija. Jisai, beje, yra ir min.

draugijų pirmininku.
Drg. Jonas pastaruoju laiku 

ih’veno 3507 So. Sacramento

Nubaudė keturis 
streikininkus.

Teisėjas John F. Boyer vakar 
nuteisė keturis Mark Manufactu- 
ring kompanijos darbininkus 
streikininkus po 75 do4. kiekvie-

Hoffinan. August Steinke, John 
Galezke ir p-lė Auna Senzek. Nu
baustieji buvo kaltinami Betvar
kiu elgimos, teisingiau trukdy
mu kompanijai gabenties strei-

Meilužiams bėdos.
Parkų komisionierių susirin

kimas vakar priėmė naujų tai
syklių parkų lankytojams. Sulig 
tuo Jackson, VVashington ir Gr- 
ant parkai tampa uždaryti nuo 
11 vai. nakties. Po lt valandos 
visos užtiktos min. parkuose po
relės bus areštuojamos, jeigu 
neturės tinkamų pasiaiškinimu. 
Patvarkymas, žinoma, taikomas 
į jaunuosius šelmius, kur sten
giasi juo ilgiau užtrukti parke. ..

Areštavo verteivą.
True translation filed with the posl- 
master at Chicago, III., July 19 1918 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917.

Vakar na1 tį Nagle’s kafe bu
vo areštuotas pasiturįs verteiva, I 
George O. Ferguson. Teisių de
partamento agentai apie porų 
valandų jį tardė. įtariamas dary
me maištiškų užreiškhnų link 
prez. \VRsono ir Suv. Valstijų 
valdžios.

Pašovė jūreivį.
International Seamen’s unijos 

biznio agentas, John T. Hadway, 
3216 E. 91 gat., vakar mirtinai 
pašovė vienų tos pačios unijos

narį - 
pasekmė. Pasikosiu tojus areštuo 
tas ir atsisako pasakyt priežastį, 
būtent delko jis kėsinosi ant Co- 
vne’o.

Patrick Coync. Vaidų

Neteko dantų ir 
gyvybes.

Frank Vicker, 312 F.Innvood 
gat., turėjo skaudamus dantis. 
Vakar jis nuėjo pas l)r. J. P. Fr-

prašė ištraukt “nereikalingus 
dantis“. Daktaras pasisodino jį 
ir pradėjo savo darbų. Betrau
kiant šeštąjį dantį daktaras betgi 
įsitikino, kad jo darbas yra vel
tus — pacientas buvo miręs. Šir
dies liga.

Uždarys 20 saliunų.
Teisėjas Frank Johnston va

kar įsakė uždaryti 20 saliunų, e- 
sančių Devon ir Broadway gat
vių apielinkėj. Saliunų uždary
mo reikalavo North!western U- 
niversity valdyba. Mat, surasta 
senas įstatymų kodeksas nuo 

1851 metų, kuriame sakoma, ka 
d keturių ketvirtainių mylių plo
te prie min, universiteto negali 
būt pardavinėjama jokie svai
ginamieji gėrymai. Tatai esan- 
tįs toj apielinkėj saliunai dabar 
turės užsidaryti. Jų savininkai 
betgi nemaną pasiduoti teisėjo 
Johnston nuosprendžiui — krei
psies j augštesnjjį teismų.

Kas jiems rupi-
Senai jau kalbama apie pada

rymų “tvarkos“ įvairiuose mies
to valdžios departamentuose. Ne 
kartų jau buvo rašyta, kad mies
to reikalu tvariame ne visa v ra 
gerai. Kalkiniuose departamen
tu osc lai .omą visa armija dar-

neša visai menkų arba ir jokios 
naudos. Tatai kilo sumanymas 
padaryti nuodugnų tyrinėjimų 
ir pataisyti tai, kas negera.

Tas sumanymas pasiekė ir 
miesto Tarybų. Ar porų kartų 
taryba buvo nutarus pakviest t.v. 
Chicago bureau of public effien- 
cy. Council T radęs unijų ir Chi- 

Federacijų, idant 
minėtuoju darbu, 
betgi tuos nutari-

jos užsiimtų 
Thompsonas 
mus vetavo.

Galu gale taryba betgi užsis
pyrė pervaryt tai prieš majoro 
veto. Bet čia tu'ii “darbininkų 
draugai“ aldermanai, kur prad
žioj taip garbiai šukavo apie “gy
ventojų labų“ staiga nutilo ir— 
neatsilankė į posėdį. .. 'Lokiu, pa 
sirodo, butą viso 13. O žinia, kad 
kad pervedimui vetuoto tarimo 
reikalinga dviejų trečdalių visų 
tarybos narių. Jų nesirado, ir 
majoro
paėmė viršų. Dabar, vadinas, 
majoro Thompsono administra
cija yra “safe“ nuo negeistinos 
revizijos.

Tie ponai tik rėkauti moka a- 
pie tariamų j į “gyventojų labą,.”

Thompsono šalininkai

Iš Darbo Lauko.
Sustreikavo miesto 
elektrotechnikai.

Vakar naktį metė darbų apie
"T

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE

'magioj* ir Tikroje Bankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Bankoje. 
Po Priežiūra Valatijoa ir Susivienijimo Bankų (Clearing Houie) Depozitų 

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISIAND AVĖ., kampa* 19 gatvės. ----------- y F MASHEK

prez. Pilsen Lumber Co
J. PESHEL 

sekr. Turk Mnfg. Co
_____________ OTTO KUBIN 

prez. Oeting Bros. Ice Co. vice-prez. T. Wilce Co.
CHARLES KRUPKA JOZEF SIKYTA

vice-prezidentas « kasierius
perviršis8 PERVIRŠIJA $6,000,000.
KAPITALAS KALBAMA LIETUVIUKAI

W. KASPAR 
prezidentas 

ITO KASPAR 
vice-prozidentas 

/ILLIAM OETTING

WALENTY SZYMANSKI 
pirklys 
H. E. OTTE 

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

prez. Atlai 
[Brewing Co

’EOTtmirmK v r v

200 miesto elektrotechnikų. St- 
veikas suparalyžiavo visų miesto 
rot ūžės elevatorių sistemą. Elek
trotechnikų unijos biznio agen
tas, lrwin Knott, grasina iššauk
ti streikan ir tuos darbininkus, 
kur dirba gatvių švietimo sky
riui. Jeigu tatai bus padaryta, 
tai Chicaga pasidarytų, “tamsiu 
miestu“.

Streikas tapo paskelbta kuo- 
miesto tarytai atsisakė pripažint 
darbininkų reikalavimus.

Manoma tečiaus, kad ginčas 
bus užbaigta susitaikymu pirm 
negu mes darbų ir kitų skyrių 
elektrotechnikai.

Policistas Ward, tas pats, kur 
užvakar praganė areštuotąjį pra
sižengėlį Martin Sick’ų, neteko 
džiabo. Gali būt dar, kad jis bus 
patrauktas tiesom

SeymourThruber, 524 Divcr- 
sey gt., pateko bėdon. Nenorėjęs 
duot tinkamo užlaikymo savo 
prisickai Lallie. Teisėjas Sulli- 
van pasakė, kad 200 dol. mčne-

sai Thruberis turėsiąs išmokė
ti tai reguliariai, kitaip — į Bri- 
(le.\vellų.

..Miesto taryba šiemet neturė
sianti “vikeišino”: labai esanti 
busy. Mat reikių galutinai nu
tarti gatvekarių baronų reikala
vimų: duot jiems naujų 30 metų 
kontraktų, ar ne.

Teisėjas I^andis vakar uždarė 
šaltojon pasiturintį vietos ver
teivų, S. Silvennan. Turės užsi- 
statyt 15 tūkstančių dolerių, jei 
norės išeit “ant laisvės“. Ponas 
Silvennan varęs “neteisingų biz-

II. Schuėttleris, Chicagos po
licijos viršininkas, ir vėl cinus 
blogyn.

“Puikus išradėjas“, Mr Pūli
niai), vakar atiduota į psycho-

“didelį išradimų“. Nepasisekė 
ir, iš susirūpinimo, neteko pro-

Policija areštavo tris įtaria
mus banditus, kurie buk atplė- 
šinėję prekinius vagonus.

WEST SIDE.
Iš darugijęi veikimo.

Liepos 5 dienų vietine SLA. 
109 kuopa laikė savo mėnesinį 
susirinkimų, kuriame tarp kita 
buvo svarstoma ir apie Wesl Si
des Viešo Knygyno reikalus. Ka
dangi pastaruoju laiku knygyno 
kasa žymiai aptuštėjo, tai kuo-

10 dolerių.
Westsidės viešąjį knygynų pa

laiko pačios draugijos, tatai jų 
reikalas rupiu ties, idant jisai bu
tų pastatyta tvirtais pamatais.

Birželio 23 SLA. 109 ir TMD. 
28 kuopos surengė bendrų “bes- 
ket piknikų“ Jefferson miške. 
Surengimas pilnai pavyko. Su
sirinkusieji tarp kita prisiminė 
ir apie* viešojo knygyno reikalus. 
Tuo tikslu rengimo komitetas 
nutarė parinkti aukų. Aukojo 
sekami asmens: Z. Mickevičia 
ir S. Cehitna —■ po $1.00; J. Žala 
toris, J. Kaminskas ir J. Gustas 
— po 50 centų. Viso su sunikto
mis aukomis $9.00. Nuo įžangos 
tikietų liko $11.87.. Ir tai nutar
ta paaukoti. Tuo budu viso vie
šajam knygynui teko $20.87. 

Tai graži suma ir dar gražesnis 
pavyzdis kitoms West Sides dra
ugijoms. Draugai, mes visi priva 
lome remti tų vienintelę viešų 
šios apielinkės lietuvių įstaigų. 
Kiekvienas ,kiek tik kas, išgali, 
tegul šelpia viešųjį knygynų!

— B. Zeveckis.

M. Mdldažio svetainėj, čia, be
rods, nebus reikalo pakarto't jo 
kalbų: tai, galima sakyt, buvo 
pakartojimas garsiųjų jo laiškų, 
spausdinamų oficialiame SLA. 
organe. P. Šliupas pabarė kleri
kalus, paskui “brolius socialis
tus“, o vėliau apsisukęs apgai
lestavo, kad tarp musų nėra vie-

šliupas, kaipo kalbėtojas bu
tų neblogas. Tik jeigu jis savo 
gabumus rinitai panaudotų ko
vai prieš tikruosius musų visuo
menės neprietelius klerikalus ir 
jų sėbrus, atžagareivius tauti-

LMPS. 9 kp. mėnesini* pasirinki
mas bus subatotfe, liepos 20 d., 7:30 
v. vuk. Fellovvship svet., 881—33 PI. 
Visos narės skaitlingai susirinkite.

—Valdyba

LSJL. 1 kp. ir LSS. 4 kp. bendras 
lavininmosi susirinkimas įvyks ne
dalioj, liepos 21 d. 9:30 vai. ryto 
Aušros svet.. 3001 So. Halsted st. 
Rengiami debatai temoje: Ar socia
listam nereikalinga imti daiyvumo 
su kitomis organizacijomis. Debatuos J. ShimbeTis, J. J. Chip, A. K. 
Baltušis ir J. Brijunas. Kviečiama 
visi skaitlingai atsilankyti;

—J. J. Jenuševičius.

Didelis draugiškas išvažiavimas, 
kurį rengia KSS. 4 kuopa, JLSL. 1 
kp. I^MPS. 9 kp. ir LDLD. 19 kp. 
įvyks nedėlioję, liepos 21 d„ Beverly 
Ihll miške. Bus sutaisytas gražus 
programas Iš prakalbų, dainų, įvai-

ninkus, tuomet iš to butų imli- Ei""?'
11 tus kol tik veža — iki 87 st., pas- 

kiaus eiti po dešinei į vakarus iki 
kalnelio, kur bus išvažiavimas.

—Rengim* K*mi*ija.

dos. O dabar... dviem dievam 
negalima tarnaut.

—Lasvamanis.

ROSELANP
šis ir tas.

I Kažin kodėl iš šios apielinkės 
nieko nebepranešama “Naujįe- 

I noms“. Taip ir rodos, kad čia 
I nieko neveikiama. O išlikrųjv, 
Į tai taip nėra. Tiesa, palyginus 
i su praeitojo sezono veikimu, 

matosi lygir apsnūdimas. Bet 
I nerci ia užmirši, kad dabar “va
saros metas”: kiekvienas parė
jęs iš surukusios dirbtuvės ir pa

vakarieniavęs stengiasi išeitų 
[gatvėn. Antra “apsnūdimo” prie 
žastis, tai netekimas kelių veik
lių narių, šiaip betgi roselandic- 
čiai juda-kruta ir sekamu žie
mos sezonu ir vėl žada parodyt 
“kų galį“. Kiek patyriau vietinės 
LSS. ir LMPS kuopos žada su
rengi visų eilę pasilinksminimo 
ir šiaip apšvietos vakarų.

Vienas tik negeras dalykas, 
kad pastaruoju laiku draugų ir 
draugių tarpe apsireiškia per
daug bereikalingo šnairavimo. 
Ypač musų draugės moters ne
beišsitenka. Tai reikėtų vengti.

Musų klerikalai savim nesi
tveria. Taip jie norėtų “pakaęa- 
vot“ tų “velnio sėklų“.->— socia
listus. Bet jų nieks neklauso: 
žmonės, kaip tyčia, eina su soci
alistais ir gana. Ir tai neveizint 
to, kad dvasiškas tėvelis stve- 
riasi visų klerikališkoš strategi
jos “mandrybių“. Bėda, bėda.

— Ex-Klerikalas.

Pranešimai
LSJL. 3 kp. Husirinkimas įvyks lie

jos 20 d., paprastoje svetainėje, 
J630 Gross avė. Draugai ir draugės, 
neldžiu atsilankyti laiku. F. Talusis

Cicero, 111. — Cicero IJet. Moterų 
Progr. Sus. 43 kp. rengia šeimyniš
ką išvažiavimą nedėliojo, liepos 21 
l„ Jeffersono giriose. Visą pelną 
skiria LSS. kuopai bylos vedimui.

—Komitetus
Cicero, III. — Cicero Liet. Laisva

manių 2 kp. mitingas įvyks lipos 21 
d., 9:30 vai. ryto, Jankaičio svet., 
1837 W. 14 st. Draugai, malonėkite 
visi atsilankyti, nes yra daug svar
bių dalykų apsvarstymui. --J, —-. M.

Sheboygan, Wis. — Liepos 21 d., 
nedėliok 9 vai. ryto, rengiama di
lelis piknikas. Rengia Am. Liet. Ukė- 

sų Kliubas. Piknikas bus G. Dreksel 
darže. Kviečiame visus be skirtumo.

ALUK. Komitetas.

LSS. VIII Rajono Centr. Komiteto 
extra susirinkimas įvyks subatoje, 
liepos 20 d., 8 vai. vak., Aušros sve
tainėje, 3001 S. Halsted st. Visi L. 
S.S. VIII rajono centr. komit. na
riai būtinai turi dalyvauti susirinki 
me. Taipgi yra kviečiama ir visų 
VIII rajono kuopų valdybos. Turim 
daug svarbių reikalų, tarp kita kas 
de! rengimo Soc. Propagandos Mo
kyklos. LSS. VII Rai. sekr,

J. J. Jurgaitis

Chic. Liet. Vyrų Chorų susirinki
mas įvyks subatoje, liepos 20 d., 8 
vai., T. Radavičiaus svet., 936 W, 
33rd st. Choro nariai malonėkite 
pilbuti, turime apsvarstyt apie ren
gimą vakarų. —Sekr. Fr. Mažolas

LSS. 37, 174 ir 234 kuopos malo
nėkite susirinkti, kad padarius at
skaitą rengiamojo pikniko nedėho- 
ie, liepos 21, Naujienų ofise. 1840 S. 
Halsted st., 9 vai. ryto. Kviečia

K. Jamontaa

LSJL. 1 kp. rengia išvažiavime į 
Jeffersono miškus nedėlioj, rugpjū
čio 4 d. Išvažiavimas rengiamas su 
Dulkiu programų. Visų kitų draugi
jų ir organizacijų prašome nereng- 

■’jna panašių išvažiavimų, kad
šliupo prakalbos. — Seredos

yakare, liepos 17, čia buvo su-*1? tą dieną“pami’Jfų \šyažia 
rengtos p. Šliupui prakalbos — neužkenkus vieni ki,u^jįoinitetaHneužkenkus vieni kitiems.

ASMENŲ JIEŽKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ
Pajieškau brolio Antano Augulio. 

6 metai atgal gyveno 93 Metropoli
tan av., Brooklyn, N.Y. Pusbrolis Si
monas Augulis gyveno Brooklyne. 
Prašom paties atsišaukti arba drau-j ______  ______ ,
gy pranešti jo adresą. I 509 Mather st. 1-nas blokas So. nuo

ML J. Augulis, įHarrison ir Canal st. Imkite 21 gat-
2209 W. 23rd Place, Chicago, III.’.vekarį iki Mather st., Chicago

REIKIA merginą arba jauną ve
dusių motorą prie lengvo darbo į 
AVest Slde lovų springsų dirbtuvę. 

. Gera mokestis. Geras darbas.
Į___ Henry Schomer and Co.,

Pajieškau savo dėdės Juozapo Ku- 
kšto. Girdėjau, gyvena Nevv Yorkc. 
Kas žino, ar jis pats meldžiu praneš
ti adresu:

B. Kukstailė,
1951 Canalporl avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI
PARDUODU bučernę lietuvių ir 

kitų tautų tirštai apgyventa vieta. 
Atsišaukite greitai.
1109 Grant st., Gary, Indiana

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
YRA RUIMAS dcl 2 arbu 1 mer

ginos. Del geros merginos uždyką, 
dar ir primokėsiu. Neįeik nieko 
nuzoj dirbti, nėra vaikų. Del toli
mesnių Žinių atsišaukite laišku.

William Konrod,
715 W. lOth st., Chicago

PARSlDUtJDA puiki barzdaskuty- 
kla. Gera proga lietuviui.
3416 S. VVallace Sb., Chicago.

RANDAI PARSIDUODA cigarų ir cigaretų 
krautuvė. Būtinai turiu parduot, 
iš priežasties ligos. Vertė $800, par
siduoda už $500.
3238 S. Halsted st., Chicago

Vedusi pora su 9 m. vaikiuku jieš- 
ko randos 3 arba 4. kambarių. Gei- 

’ '; *’ * *’j randą, kad
prižiūrėtumėte vaikiuką, nes mes a- 
budu dirbam. Atlyginsiu) gerai. Mel-
šku pažymint A.’,O., 1840 Šo. Halsted 
si., Chicago.

Roseland. — LMPS. 25 kp. mėne
sinis Mrairhikimas įvyks Pėtayčioje, stina butų gauti tokią 
liepos 19, 7:30 vai vak., Aušros ka- prižiūrėtumėte vaikink; 
mbariuose, 10900 Michiaan avė. Prie- budu dirbam. Atlygi ‘ 
žastis susirinkimo ta, kad nedėlioj I dŽiu atsišaukti į Naujienų ofisą lai-
mbariuose, 10900 Michigan ąve. Prie 
bus draugijų palaikančių “Aušrą” 
piknikas kuriame ir musų kuopi 
turi dalyvauti. —Grybienė sekr.

A.C.W. of A. Lietuvių Skyrių* Ne. 
269-tas laikys savo susirinkimą su- 
baloje, 7:30 vai. vakare, Grinevičiaus 
salėje, 1843 So. Halsted »t. Visi na
riai yra kviečiami atsilankyti, nes 
daug bus svarbių reikalų. —Valdyba

Brighton Park. — Keistučio PaAel- 
pinio Kliubo pusmetinis susirinki
mas bus liepos 21 d., nedėl., 1 vai. 
po pietų, Liberty svet., 3925 S, Ke- 
dzie avė., kampas 39 PI. Draugai ir 
draugės, malonėkite būti laiku, nes 
yra daug svarbių reikalų.

—J. Gustaitis.

Roseland. — LSS. 137 kp. pusme
tinis susirinkimas įvyks liepos 19 
d., 8 v. vakare Aušros kambariuo
se 10900 Michigan avė. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti, nes yra daug 
svarbiu dalykų, kuriuos turėsime ap
tarti. Beto, reiks nominuoti centro 
valdybą. Beje, kurie nesugrąžinot 
pinigų už parduotus Press Picnlc ti- 
kietus, malonėkite tai padaryti se
kančiame susirinkime. —A. Narbutas

“Birutės” draugiškas išvažiavimas 
•vvks ncdėlioj, liepos 21 d., Beverly 
Hills giraitėj.* Svečiai, norintįs lin
ksmai praleisti laiką su gražiu “bi- 
rutiečių” būreliu maloniai kviečia
mi atvykti šin išyažinvinian.
žinoti reikia Ashland karais į pie
tus kol tik veža — iki 87 st., paa
kinus eiti po dešinei į vakarus iki 
kalnelio, kur bus išvažiavimas.

—Birutė.

Va-

T
“Birutės” Choro repeticijos atsi- 

blina kiekvieni, utarninkų Mark 
White Sųuare svetainėje (29th and 
Halsted gi), 8 vai. vak Jaunuolės 
ir jaunuoliai mėgštantįs dainuoti ir 
norinti įstoti choran yra prašomi 
atsilankyti augščiau minėton vieton. 

—L. žilvičiui rašt.

utarninkų Mark

LSS. VIII rajono nariu domai. — 
Visais Aštunto Rajono reikalais ma
lonėkite kreipties sekamu antrašu: 
I. J. Jurgaitis, 409 So. 14 Ave.„ May- 
wood, III. .

LMPS. 25 ir 9 kp. ir Ateities žie
do išvažiavimus į Washington par
ką birželio 30 dieną neįvyko delei 
lietaus. įvyks toj pačioj vietoj lie
pos 28 d. Smulkmenas paskelbsime 
vėliaus. Prašome vietos draugijų 
nerengti tą dieną panašios pramo
gos. —Komitetas.

Waterbury, Conn. — Artisto A. 
Vitkausko sumanymu, rengiamas di
lelis istorinis spektaklis nedfilioj, 
liepos 21 8:15 vai. vak., Auditorium 

’.eatre, South Main st. Bus vaidina
ma penkių veiksmų tragedija “Mar
gis, Didis Lietuvos Kunigaištis”. Su
tartoj, liepos 20, bus surengta tam ti
kra paroda, kurioj dalyvaus visi lo
šėjai pasirėdę istoriniais lietuvių 
rūbais ir šarvais. — Spektaklis ren
giamas Am. Raudonojo Kryžiaus 
naudai.—

Roseland Koseland ir Kensing- 
tono Draugijų Sąryšio palaikančio 
“Aušra’’, piknikas įvyks liepos 21 d.. 
Paul Karecko darže 123 ir Union 
avė. Vietinės ir apielinkių draugi
jos prašomos nieko nerengi tą die
ną, o remi visiems šį pikniką, nes 
pelnas nuo jo eis, kaip ir visądos, 
ipšvietos reikalams. —Komitetas.

Kockford, III. LSS. 75 kp. mėnesi
us susirinkimas įvyks 21 d. liepos 
1:30 vai. vakare, Vega Hali kampas 
15th Avė. ir 9 str.—Draugai ir Drau
gės, meldžiu atvykti visi, nes yra 
svarbiu reikalų. Taipgi kurie neat- 
dėmę knygų, ateikite atsiimti. Ku
rie norite prisirašyti, ateikite. Kvie
čia raštininkas — A. Meldažis.

[A DAKBININKŲ
Pajieškau draugės Agnieškos Prei- 

kšienės po tėvais Gvildukės; ji pra
sišalino iš Virginijos novemberyje 
27, 1917. Meldžiu pačios atsiliepti ai 
žinančių pranešti šiuo adresu: 

Antanina Kulbičkas,
P. O. Box 181, Virginia, Minu.

Pajieškau dėdės Stanio Zanon, gy
veno Pittaburghe šeši metai atgal. 
Dabar gyvena Kensington, III. Mel
džiu kieno kito ar jo paties atsišauk
ti šiuo adresu:

Joe. Stanis, 
150 Kensington avė. Chicago

11 ............................ 't — ■ ■ ■ ................

Pajieškau savo pusseserės Kons
tancijos Vėlavyčienės, iš namų Veid- 
montnitė, gyveno Chicago Heights, 
HL, ir Jievos Jakubauskienės. Kas 
žino kur jos gyvena, praneškite jų 
adresus arba jos pačios tegul atsi
šaukia.

Anufras Eidintas
540 W. Maxwell st., Chicago III.

RAKANDAI

TURIU PARDUOTI 6 kambarių 
rakandus, player piano ir Victrola 
$55.00. Vartota vos 90 dienų. Par
duosiu atskirai.

3222 Jackson Blvd., 
arti Kcdzic avė., 1-mas augštas.

ATIDUODAMA rendon penki ka
mbariai ir maudynė, kieto medžio 
grindįs, pirmas augštas. 'liktai $13 
mėnesyje. Graži apiclinkė, puikus, 
šviesus fialas bus jums parankus.I TRUMPU LAIKU parsiduoda sta- 
1117 West 571b st. Chicago line piano labai pigiai, tiktai už $25

—---------------- ---------------- ------arba ir pigiau. Labai geras dalykas
| dėl mokinių pradžiai. Atsišaukite

733 W. 18th st., ChicagoA'PIDUODAMA rendon penki ka
mbariui ir toiletas antras aukštas, 
naujai dekoruotas. Puikus ir šviesus 
fialas. Tiktai $12.
456 West 42nd st. Chicago

Pamatykite šį šiandie.

AUTOMOBILIAI

ATIDUODAMA rendon 5 kamba
riai ir maudynė, prie 2121 Cortey 
si., arti Western avė.

W. L. Roettcr, 
4213 N. Kildare avė., Chicago

Telephone — Irving 4012

PARSIDUODA labai puikus auto
mobilius Ford. Galima matyti pas 
namo savininką
3231 So. Emerald a ve., Chicago

NAMAI-žEMft

REIKIA DARBININKŲ

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PBIBODYMO BHJBAI 

(U. S. Frec Employment Service)

.1 ieškantieji darbo kreipkitės šiais 
adresais:

843 S. WABASH AVENUE.
arba

116-122 N. DEARBORN ST. 
arba

521-526 SO. DEARBORN ST. 
arba

105-107 SO. JEFFERSON ST.
-----o-----

Už darbo parupinimą visuose tuo
se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — į fabrikus, J ka
syklas, į ūkius, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems narbams.

REIKIA prity rūsio Žmogaus į 
“Junk yard”, tokio, kuris supranta 
karpyti ir abelną darbą ‘ junk .var
do”, gera mokestis ir pastovus dar 
bas, Galima taipgi panaudoti mote
rį prie namų darbo. Daug darbo 
dėl bile kurios Dixon’e. Del plates
niu žinių klauskite 3011 W. Madison 
st., Brenner Bros. Store, Chicago. 
Nuvažiavimas į I)ixon $3.18.

B. Hasselsor, 
625 \V. 2nd st., Dixon, III.

REIKIA molderių ant gelžkelio il
gam laikui, pastovus darbas.
Missouri Malleable Iron Company, 

East St. Louis, III.

REIKIA bcisterių, fellerių guzikų 
įsiuvėjų ir sijonų finišerių prie mo
teriškų švarkų ir siūlų.

Percival B. Pahner Co., 
367 W. Adams st., Chicago

REIKALINGA stiprių vyrų p 
svaraus šapos darbo. Gera ok 
tis. 
900 VV. 18th st.

prie 
ios-

Chicago

REIKIA mėsos piaustytojo dirbti 
į bučerne Kewanee, Iii. Turi kal
bėti lenkiškai ir lietuviškai.

John Corey
726 N. Walnut St., Kcvvanee, III.

REIKIA prityrusių merginų 
prosijimp.Strauss Dye Works, 
2649 Sheffield avė. Te). Lincoln

prie

1688

REIKIA vyro dėl išvežiojimo tro- 
kų ir kitokio darbo j vvarehouse. 
Gera mokestis ant pradžios.

Reed, Murdock and Co., 
La Šalie st. and The Rivcr, Chicago

REIKALINGI 4 arba 5 geri vyrai 
dirbti automobilių šapoj. Darbas 
visokis.

Warshawsky and Co., 
1915 So. State st., Chicago

REIKIA pirmos klesos “dry clca- 
ner”.

Strauss Dye Works, 
2649 Sheffield avė. Tel. Lincoln 1688

REIKALAUJAM 10 operuotojų ant 
moteriškų kautų ir siutų. Darbas 
nuo šlukių. Gali uždirbti $50 į sa
vaite. Taipgi reikia 5 finishers. Mo
kestis gera. Visi lietuviai čionai 
dirba. ♦

Antanas Batchunas
1575 Ogden avė., arti Madison st., 
ant antrų lubų, Rdom 6. Tel. Mon- 
roe 6703.

GERAS bizniavas kampas naujoje 
lietuvių apiclinkėje, 2 puikus sulig 
paskutinės mados nauji namai bus 
parduodami pigiai. 2 augštų mūri
nis ir 1 aukšto medinis, parduosiu 
pavieniui arba sykiu. Kampas 43- 
čios ir Washtenaw avė. Del sąlygų 
pasimatykite su savininku.

Louis Ebel, t 
2659 W. 43 st., Chicago, III.

PARDUODU du kampiniu lotu (rė
žiu) ant lengvo išmokesčio. Geras 
Bargcnas. Ištaisyta gatvė. Suvesta 
suros. Lotai randasi 191h st. ir Ga
rdina st., Gary, Ind. Kreipkitės į 
savininką: Košt. Vcrtelka, 
83! Charles st., Ručine, Wis.

PARDAVIMUI teatras, namas ir į- 
rcngimas. Daro nepaprastai gerą 
dabar ir visą laiką biznį. Nėra kom- 
peticijos. Savininkas turi važiuoti j 
Rytus. Didelė proga dėl apsimoka
mo biznio. Už pigią kainą. 
Teatras, 1404 So. 49th Ct.

Cicero, III.

SPECIALIAI
$1(1.00 įmokėti su šiuo apgarsinimu 
ATROKUOSIME jums $25.00 kaipo 
pirmą įmokėįimą ant kiekvieno mu
su $200 lotų arba augščiau; likusius 
$;') į mėnesį. -1'?
rher

Atsišaukite 5143 Ar- 
ave., arti Kolin avė.

J. M. Zewert,
W. D. Murdock

N. La Saite st.,

Mgr., 
and Co.

Chicago

PASKOLOS-MORGEČIAI
REAL ESTATE PASKOLA

Skoliname pinigus ant Chicagos 
apdirbtos nuosavybės po 5%% pel
no nuo $560.66 iki $5000.00.

Perleidžiame ant visų paskolų ap
likacijas j 24 valandas.

Ignatius Chap and Co., 
31st ir NVallace sts., Chicago

MOKYKLOS
“Aušros” Mokykloje nuo gegužės 

28 dienos prasidėjo mokinimas ang
lų kalbos. Mokina p-lė P. Narmont, 
gabi ir patyrusi mokytoja. Visus no
rinčius mokinties meldžiame pradėt 
tuojaus, nes taip — naudingiau*, 
kaip mokiniams taip ir mokykloj.

Eitos mokslo šakos išguidoma po 
senovei. 3001 S. Halsted Str.

Jauni ir seni vyrai, ir mer
ginos taipgi, gali mokytiem 
čia barzdaskutystės amato.

Pilnas kursas $15.00. Daug 
mokinių gali uždirbti nuo 
$12.00 iki $15.00 savaitėje 
mokindamiesi. Daug dar
bų. Ateikite ir pasimatyki- 
te su mumis tuojaus.
BURKEBARBER SCHOOL
312 W. Madison St., Chicago.

f VALENTINE DRESSMAKTNG .
COLLEGE8 1

8205 So. Halsted st., 2407 W. Ma
dison. 1R50 N. Wells St.

137 Mokvklos Suv Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimai, D#- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknaa ui 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Plrminlakl




