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Minkai paenw 
dar 8 miglius

Suėmė 3,000 belaisviu
Vokiečių padėjimas 

nuolatos blogėja
Jie neteko 150.000 kareivių

Paėmė keletą miestelių ir suėmė 
daug belaisvių.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 24, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

PARYŽIUS, liep. 23. — Karės 
ofisas paskelbė šiąnakt, kad fra
neuzų, amerikiečių ir anglų ka
reiviai Šiandie žymiai paėjo prie
kyn AisnoMarne fronte.

Be paėmimo keleto miestelių, 
jie suėmė 1,800 ar daugiau vo-

y ..... ______ ;________ . ^-4

TALKININKAI PAĖMĖ DAU
GIAU MIESTELIŲ.

Prancūzai paėjo priekyn naujoj 
vietoj. Vokiečiams darosi vis 
sunkiau pasprukti iš pavojin
go saliento.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 24, 1918, 
:is reąuired by tne act of Oct. 6.1917.

PARYŽIUS, liep. 23. — Fran
cuzai ir amerikiečiai padaryda
mi naują svarbų progresą prieš 
priedėlį ir vakarinę dalį didelio 
Marne-Aisne trikampio, šiandie 
padarė negalimu tolimesnį pasi- 
laikymą kronprinco armijos a- 
pygardos žemiau Vesle upės.

į pietus nuo Soissons amerikie 
čiai paėmė Buzancy miestą, o to
liau į pietus, centre vokiečių spa
rno, francuzai paėmė Oulchy-le- 
Chateau-

Ant šiaurinio kranto Marne, 
upės išsilenkime, amerikiečiai 

paėmė Jaulgonne su 300 belais
vių.

Tuo pačiu laiku francuzai šį
ryt užpuolė priešą naujame sek- 
tore, Picarddy frante, į šiaur
vakarius nuo Montdidier .Nėra 
žinoma, ar šiame mūšyje daly
vavo ir amerikiečiai.

Francuzai šturmu puolė ke
turių mylių fronte ir prasiveržė 
per vokiečių pozicijas maximum 
dviejų mylių gilumo, paimdami 
tris miestelius — Aubvillers, Sa- 
uvillers ir MaiUy-Reinoval.

Sulig paskiausių pranešimų 
franeuzų ataka nuėjo iki vakari
nio pakraščio miško į šiaurę nuo 
Sauvillers-Mongival, apie 2,000 
mąstų i rytus nuo Maiilu-Rainc- 
val. duodama franeuzams kon

klonį. 1,200 vokiečių paimta be

Vokiečiai beveik uždaryti.
Talkininkų artilerija apšaudo
• • i • y• i*

( mylių juostą, per kurią vokic- 
| čių kronprinco kareiviai gali pa
sitraukti į šiaurę.

Orinės spėkos yra nepaprastai 
veiklios, padarydamos beveik vi
sišką plieno uždangą, kuri su

trukdytų kiekvieną bandymą 
plataus pasitraukimo, tuo pačiu 
laiku pridarant didžiausių nuos
tolių.

Tuo pačiu laiku anglai, pri- 
gelbiami franeuzų ir italų pul
kų, suveržė savo žiotis rytinėj 
pusėj “kišeniaus” paimdami Mal 
four miestą — sulig neoficialiu 
pranešimo gauto išsiėnčiant šią 
žinią — ir Petit Champ mišką. 
200 belaisvių pateko į jų rankas.

Francuzai vakar po piet paė
mė šturmu augštumas į šiaurę 
nuo Courcelles. Jie taipgi laiko 
išsilenkimą Chasons apygardoj

pranešta apie (gaisrus 
distrikte į šiaurę nuo Marne, nė- 
ęa žinių apie panašius gaisrus 

| palei liniją į pietus nuo Soissons 
ir į pietvakarius nuo Rheims..

Tas parodo, kad vokiečiai nu
tarė neatiduoti daugiau teritori
joj palei tuos jų pozicijų spar
nus kol nebus priversti tai pada
ryti.

Amerikiečiai kareiviai paėmė 
Jaulgonne ant Marne upės ir ei
na ten priekyn. Jie tame pasise
kime suėmė 300 belaisvių. #

Fronte j pietus nuo Soissons 
amerikiečiai paėmė Buzancy.

Gen. Pershing ir gen. Petain 
kareiviai beveik kiekvieną colį 
Žemės, kurią jie laimėjo nuo pra 

džios kontr-ofensivo, pradėto 
pereitą utarninką.

Francuzų-amerikieČių spėkos 
į šiaurę nuo Chateau Thierry da 
bar laiko Epieds ir aplinkinius 
mii'stėlius ir dalį teritorijos į 
šiaurryčius nuo Mont St. Perre. 
Toliau į rytus priešas tęsia ne- 
pasekmingas kont-atakas.

Skaičius beleaisvių padidėjo 
tūkstančiais ir dideli kalnai pa
imtos ar pamestos medegos yra 
talkininkų rankose. Daugelis pa
imtų kanuolių tapo priešo išs
progdintos ar pagadintos pirm 
jas jis pametė.

Anglų pastangos palei liniją 
arti Rheims suteikė kirbinę |)e- 
aisvių ir kulkasvaidžių.

VOKIEČIAI BĖGDAMI VISKĄ 
DEGINA

Gaisrai nušviečia jų pasitrauki
mą. 720,000 vokiečių negali

miluti, pabrango 100 nuoš., tau-[ 
kai 109 nuoš.; o “corn meni” — 
142 nuoš.

........ ..  T

Truų.translntion filed wlth the post- 
mnster ai Chicazo, III., July 24, 1918, 
as re<|uired by Ine ačt of Oct. 6,1917.

WASHINGT()N, liepos 23.— 
Šios dienos Suv. Valstijų armi
jos nuostolių sąrašas paduoda 
105 vardus. Nuostoliai tokie:

Užmušta karėsią ūkė 24; mirė 
nuo žaizdų 3; niirė nuo ligų 5; 
mirė nuo šiaip atitikimų 5; sun
kiai sužeisti 67; prapuolė karės 
lauke 1.

1 ’

Šiame sąraše paduodamos se
kamos lietuviškai skambančios 
pavardės: * ,

PETER SMULCZYNSKI, East 
Iląmpton, Mass., užmuštas ka
rės lauke.

ISIDOR SWIRSKY, New York 
City, užmuštas karės lauke.

VOKIEČIAI NETEKO 150,000 
KAREIVIŲ.

•J jį —— —t—-

True translation filed with the post- 
mastor at Chicago, Jih, July 24, 1918, 
as reųuired by the art of Oct. 6,1917.

SU AMERIKOS'ARMIJA ANT 
MARNE, liep. 22. — Kariniai 
ekspertai sako, kad pereitą sa
vaitę mūšiuose tarp Soissons ir 
Chateau Thierry vokiečiai neie- 
ko (l(M),000 kareivių. Apskaito
mą, kad laike pas t ryju kelių 

dienų dar 50,000 gali būti pridė
ta.

Skaičius pereitą savaitę tal
kininkų suimtų belaisvių siekia 
virš 25,000. j? ■

Francczai« perėjo Marne ties 
Pont-a-Bison, į rytus nuo Reuil.

Priešas smarkiai kontr-ataka- 
vo iš Vandiers pusės, bet tie ant
puoliai liko atmušti.

AMERIKIEČIAI LAIMĖJO 
MYLIA.

Paėmė miestelį ir mišką

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., July 24, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

PARYŽIUS, liep. 23. — Sulig 
autoritetingos žinios iš fronto, 
franeuzų-amerikiečių spėkos į 
pietvakarius nuo Ourcų šiandie 
pdėjo mylią į rytus nuo Chateau 
Thierry kelio. Jie paėmė Recou- 
rt miestelį ir Chatalet mišką.

AMERIKIEČIAI TEBEINA 
PRIEKYN.

Paėmė du miesteliu ir suėmė 
belaisvių. 1

Turės mokėti viršlaikį.
PORTLAND, Orė. — Apskri

čio teismas nusprendė, kad kon- 
traktoriai prie viešųjų darbų 
turi mokėti darbininkams dvi
gubą mokestį už viršlaikį, ne
žiūrint kad darbininkai sutiktų 
dirbti viršlaikį ir už reguliarę 
mokestį.

Teisėjas rėmėsi tuo, kad kon- 
traktoriaus sąmate už darbą 
skaitoma už viršlaikį dviguba 
mokestis, todėl paskui mokėji
mas, nors ir su sutikimu darbi
ninkų, vien reguharės niokestics 
yra neteisingas linkui kitų kon- 
traktorių, o ir valstiją verčia bū
ti dalininke prigavystės.

Pakėlė algą.
DULUTH, Minn. — Valstijos 

arbitracijos tarybos nuospren
džiu pakelta alga šio miesto 
pilim bėriams. Jie gaus $6.10 
dieną vieton $5.60.

MOTERS ĮDOMAUJA 
POLITIKA.

Stoja į politiškas partijas.

Valdžia paėmė kontrolėn 
telegrafe

■ '•* »....... '■■■■4-......

Siberijos diktatorius prašo talki 
ninku intervijos

SUV. VALSTIJOS APIMA KON
TROLĘ TELEGRAFO IR TE- 

FONO LINIJŲ.

Paims kontrolėn liepos 31. — 
Krasos viršininkas Burleson bus 

administratorius.

SIBERIJOS DIKTATORIUS 
PRAŠO TALKININKŲ INTER- 

' į VENCTJOS.

Bijosi vokiečių ir austrų belais
vių

True translation filed wilh the posl- 
tnaster at Chicago, III., July 24, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917, 

sulaikyti talkininkų.
SU FRANCUZŲ ARMIJOMIS 

KARĖS LAUKE, liep. 23, 2 vai. 
ryto. — Vokiečių traukimasis 
šiaurių link nuo Marne atlieka
mas prie šviesos degančių mies
telių šviturių Prūsijos mili- 
tarizmo.

Dangus nuo regračio iki re- 
gračio yra nušviestas pašvaiste 
degančių miestų ir amunicijos 

sandėlių, priešui bestraukiant 
linkui Vesle upės.

Talkininkų aviatoriai prane- 
apie didelį susigrūdimą ant ke
lių žemiau Bazoches (ant Vesle 
upės, 2‘/2 mylių į vakarus nuo 
Fismes ir 16 mylių į šiaurę nuo 
Marne).

Yra patirta, kad vokiečiai jau 
panaudojo 60 divizijų (7210,000 
kareivių). ,

Vokiečiai smarkiau kariauj i 
reargardu ir desperatiškai laiko
si sparnuose, kad netapus sus-

POLIŠIUOTOJŲ LAIMĖJIMAI.

, Pakėlė algą.
į TORONTO, Kanada. - - Vie- 

k i j > i
tos gatvekarių darbininkai lai
mėjo pakėlimą algos 7c į dieną.

Racine, Wis. — Vietos dirb
tuvių metalo polišiuotojams pa
kelta mokestis po 10c. į valandą.

C1NCINNATI. — Dvi firmos 
pakėlė algą metalo polišiuoto- 
jams po 5c. į vai. Jie gaus 50c. į 
vai. su 8 vai. darbo diena.

SOUTH BEND, Ind. — Eug- 
man-Mathews Stove Co. sutiko 
pakelti ąlgą metalo polišiuoto- 
jams po 20c į vai. Jie “dabar 
gaus $33.60 už 50 vai. darbo sa-

COLUMBUS, O. — A. T. Naye 
Stove Go. pąkėlė polišiuotojų al
gą iki 61c. į vai. Pirmiau jie gau-

pailstais kišeniuje per francuzus! ^avo ^eto vieton 10 vai. bus
ir amerikiečius einančius prie
kyn į šaurę nuo Chateau-Thier- 
ry ir franeuzus, italus ir anglus 
einančius priekyn į šiaurę nuo 
Marne ir tarp upes ir Rheims.

Komunikacija žemiau Bazo- 
ches yra sunki net normalėse 
sąlygose, kadangi ji susideda 

daugiausia iš kreivų kelelių. Jų

dirbama 9 vai. dienoj, o subato
mis 5 vai.

PRAGYVENIMAS EINA 
BRANGYN. ,1 / ' I •

True translation filed with the post- 
master at Chicago, lik, July 24, 1918,
as reąuired by the act of Oct. G, 1917.

SU AMERIKOS ARMIJA AIS
NE-MARNE FRONTE, liep. 23.
— Talkininkai šiandie tebetęsė 
veržimą snipštokinių žiočių vo
kiečių saliente apie išsilenkimą 
linijos nuo Soissons iki Rheims.

Priešas su įšėlimu bando atsi
gaivinti ir daro smarkiausi pasi
priešinimą, kuris didėja kada jis 
pastato savo artileriją vieton.

Oras palei mūšio lauką šįryt Steain Engineers unija laimėjo jašiniai ir pienas 30 nuoš.; duo- 
buvo netikęs, lietus ir migla. f ... ,. i

šiandie pranešta apie vokiečių ninkai paskelbė 8 vai. darbo die- 18 nuoš.
sustiprinimsu distrikte į rytus uos reikalavimą, samdytijai tam. Laike pastarųjų 5 metų visas 
nuo Soissons, gale vokiečių deši- griežtai pasipriešino, bet stipri maistas pabrango vidutiriiškai

WASHINGTON. — Darbo 
statistikų biuras savo mėnesinėj 

* apžvalgoj už birželio mėn< sako, 
netikumas yra /didesnis delei Pere^ais metais iki bal. 15 

tankių musių pastaruoju laiku J nia*stas Amerikoj pabrango vi- 
Bombardavimas aeroplanais ir. 
toli šaujamomis kanuolės dar j 
labiau padidina vokiečių vargus. 4 K

Laimėjo 8 vai. darbo dieną, “corn meal” 
VANCOUVER, Kanada. — pis 22 nųoš

’dųtiniškai 6 nuoš.
1 Tik;keturi dalykai — bulvės, 
miltai, cukrus ir sviestas,-—kiek 

| atpigo. Labiausiai pabrango
- 54 nuoš.; .kran
tą ūkai 25 nuoš;

8 vai. darbo dieną. Kada darbi- na 15 nuoš.; mėsa vidutiniškai

du pusi vokiečių saliento tarp niojo sparno Aisne-Marne lini- darbininkų unija privertė sam-’ 57 nuoš, Nė jokiame atsitikime
\isiu’ ir Marne, nuo 6 iki 7 my- joj. 
Įjų platumoj, palikdama lik 7

dy tojus nusileisti ir išpildyti /pabrangimas nebuvo mažesnis 
Kuomet pereitą naktį buvo reikalavimą.

ALBANY, N. Y. — šios vals
tijos moterįs, kurios nesenai 
laimėjo balsavimo teises, rimtai 
svarsto politiką ir stoja į politiš
kas partijas. Valstijos rinkimų 
superintendentas paskelbė, kad 
679.618 moterų įstojo į politiš
kas partijas. 375,093 įstojo į re- 
publikonų, partiją, 247,676 į de
mokratų, 36,899 į prohibicionis- 
tų ir 19,950 į socialistų partiją-

Dailydžių laimėjimas.
DALLAS, Tex. — Organizuo- 
dailydės laimėjo pakėlimą al

gos po $1.40 į dieną. Dabar jie
gaus $6.40 už dienos darbą*

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., July 24, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

WASHJNGTON, liepps 23.— 
Veikdamas sulig nesenai kong
resu suteiktu įgaliojimu, prezi
dentas Wilsonas šiandie išleido 
proklamaciją, paimdamas val
džios operaviįjnui ir kontrolėn 
liepos 31 d. vidurnaktyj visas te
lefono ir telegrafo linijas.

Prezidento proklamacija pa
veda vielines komunikacijos ad
ministraciją vyriausiam krasos 
viršininkui Burleson ir paskiria, 
kad iki nebus nuspręsta kitaip, 
dabartinė valdyba ir darbininkai 
ir toliau veliks. ,

Burlesonn kontroliuos vielas 
per keturių žmonių komitetą, 
kurio jis bus pirmininku. Kitais 
nariais bus John L. Koons, pir
mas krasos viršininko pagelbi- 
ninkas, ves organizacijos ir ad
ministracijos reikalus; David J. 
Lewis, ves operavimo reikalus 
ir William H. Lamar, krasos de
partamento “solicitor”, ves fi
nansų reikalus.

Krasos viršininkas Burleson, 
savo valia gali paskui atiduot vi
są ar dabinai jų savinikams bi- 
e kurią telegrafo ar telefono sis
temą ant kurių jis apėmė kon
trolę.

True translation filed with the post- 
ihaster at Chicago, Ilh, July 24, 1918, 
as reąuired by tne act of Oct. 6,1917.

PEKINAS, liep. 23. — Siberi- 
jos laikinės valdžios atstovai į- 
teikė talkininkų konsulams no
tą, prašančią bendros talkininkų 
karinio veikimo Siberijoj dide
lėj skalėj. Nurodoma, kad vokie 
čių ir austrų belaisviai netik 

smarkiai dalyvauja karinėj opo
zicijoj prieš valdžią, bet veda 
prieš talkininkus plačią propa
gandą, kuri turi padaryti didelę 
intaką į žmones.

Iš tos priežasties, tęsia nota, 
yra būtinai reikalinga kaip gali
ma greičiaus atidaryti komuni
kaciją su vakarine Siberija. Va
karinė Siberija turi savo laikinę 
valdžią ir bijomasi, kad jei ji 
nebus sujungta su Vladivostoko 
valdžia, vokiečiui gali įvesti Me
dingas talkininkams ahnainas.

VOKIETIJA PADALYS RUSI
JOS LAIVYNĄ.

Kiekviena jos talkininkė gaus 
po keletą laivų.

Ii
Kokios mokama algos.

PEORIA, III. — šio miesto 
dailydžių streikas užsibaigė. Al
ga pakelta iki 75c. į valandą. Ki
ti klausimai atiduota arbitraci- 
jai.

Streikas užbaigtas.
CHICAGO. —- Liepos 20, užsi

baigė streikas firniiose: Reliable 
Hat and Cap Co., Rex Cap Co., 
Atlas Cap Mnfg. Co. ir Levjnson 
Bros., bet dar kitos firmos, ku
rios priklauso prie tos pačios 
associacijos nesutiko taikyties. 
Regai Hat Co., Fashing Cap Co., 
Benner Bros, ir S.B. Pollak Co., 
nepriklauso prie associacijos ir 
jų darbininkai nestreikuoja.

— > Koresp.

TRIS KLERIKALŲ ATSTOVAI 
VAŽIUOJA ŠVEICARIJON

Dirbs ten už pripažinimą Lietu 
vos “neprigulmybės”

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, Ilh, July 24, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917,

W^SHINGTON, liepos 23.— 
Valstybės departamentas išdavė 
pasportus trims Lietuvių Tautos 
Tarybos delegatams, skirtiems 
būti patarėjais tokios pat įstai
gos veikiančios Švdicarijoj už 
internacionalį pripažinimą Lie
tuvos “neprigulmybės.” Delega
tais, kurie neužilgo išvažiuos Eu 
rojjon yra B. Mostowski iš Det- 
roit, J. Dobuzis iš Bostono ir K.

kaip 25 nuoš. O kiti dalykai, kaip Pakštas iš Brooklyno.

WASHINGTON. — Mokėji
mas nepaprastai didelių algų 
viršininkams didelių metąlo ko
mpanijų, o paskui priskaitymas 
:ų algų prie išlaidų, pasirodo, 
yra vyriausia priežastim augš- 
tos kainos reikalingų metalų.

Aiškiausiu to pavyzdžiu yra 
American Metai Co. iš New Yor- 
ko, pardavinėjanti daugiausiai 
zinką.

Jos atskaitos parodo, kad vie
nas žmogus 1917 m. gavo $364. 
326.73 algos, arba beveik penkis 
sykius daugiau, negu gauna al
gos Suv. Valstijų prezidentas. 
Penki kiti kompanijos viršinin
kai gavo viso $1,198,600-63 už 
pereitus metus, o 9 kitiems val
dininkams išmokėta viso $600, 
079.86, arba vidutiniškai $66, 
000 algos į metus kiek vienaip.

Algos 12 mažesnių valdinin
kų ir departamentų viršininkų 
siekė vidutiniškai $9,000 j me
tus. ' .

True translation filed wiih the post- 
master at Chicago, Ilk, July 24, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917.

RYMAS, liep. 23. — Zuricho 
žinia sako, kad Vokietija nutarė 
išdalinti dalį Rusijos Juodųjų 
jurų laivyno tarp Bulgarijos, 
Turkijos ir Austro-Vengrijos. 

Rusijos Juodųjų jurų pirklybi- 
niai laivai taipgi bus išdalinti

KARŠTLIGĖ SIAUČIA 
BERLINE-

Ypač ji siaučia darbininkų 
distriktuose.

■i
■■ i .i n*

Policistai nori organizuotis

Ernest Bohm pranešė, kad 
pildomasis komitetas, sujungtų 
unijų pasiuntė laišką Prez. Gom- 
persui ir Pildomąjam Komite
tui Amerikos Darbo Federaci
jos, kad užtvirtintų organizavi
mą policistų, kurių yra ppskai- 
toma Suv. Valstijos net 300,000. 
Tikimasi, kad organizavimas po
licistų bus vienas iš svarbių da
lykų darbininkų judėjiiųe.

True translation filed-with the post- 
inaslcr at Chicago, Ilk, July 24, 1918, 
as reąuired by tne act of Oct. 6) 1917^

LONONAS, liep. 23. — Ex- 
change Telegraph koresponden
tas Amsterdame praneša, kad 
Berline pradėjo siausti karštli
gė. Manoma, kad epidemiją pa
gimdė užnuodytas ar nešvarus 
pienas. Kiek būna susirgimų ne
sakoma, bet manoma, kad yra 
didelis skaičius, ypač darbinin
kų apgyventuose distriktuose.

»i a ii i. i«■■■■■> m tįh i ,i

Canados rubsiuviai juda.
TORANTO. — Journeymen 

Tailors, nori panaikinti darbą 
nuo štukių. Nuo 1-mos rugsė
jo reikalauja 48 vai. į savaitę, 
pusantros mokos ties už viržiai-’ 
kį, ir kad firmfos pačios mokė
tų) rendą už dirbtuvę, nes dabar 
patįs siuvėjai mokėdavo ir moka 
rendą* už dirbtuvę. — Koresp.

• t

Nepastovus šiandie; galbūt 
lietus su perkūnija; ryto lietus ir

— Koresp. daug šalčiau
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tiškai pritarti tai minčiai, ____ _ ____ ____ _____ „__ , ,__ r
kad socialistai neprivalą gin- sąlygomis, už kurias ; stoja jpati revoliucijos idėja ir dar- 
ti tėvynės,, kadangi darbL “ "* Up
ninkai “neturi tėvynės”. Da
bar jau jų entuziazmas šitai
me punkte sumažėjo Vje- (Rusiją, ji geidžia įgyt 7aUytieT6“t?ėms
““ ..........daugiaus grobio kitose saly-.karštakoš.

se. ;
Reiškia, karės tęsimas Vo

kietijos pusėje yra ne tėvy
nes gynimas; ir todėl Schei-: 
demann’o partija, remdama' 
savo valdžios politiką, visai

I—» U I ■ I ■ į—■*^.1'" I I i I* I *"ll——•

Balsavimas už karės kre
ditus — ar tai yra smerkti
nas darbas? Bet kodėl be
veik niekas aštriai nepa
smerkia Franci jos socialis
tų, kurie (kopė visi) šios ka
rės bėgiu nuolatos balsavo 
už karės kreditus? Kodėl ne
smerkiama, o net garbinama 
Dr Kari Liebkpecht, kuris 
pačioje karės pradžioje bal
savo už karės kreditus kartu 
su kitais Vokietijos sociali
stais?

Mes žinome, be to, kad bu
vo atsitikimų praeityje, kuo- _ . v. .
met didžiausieji socialistų sąjungiečiai suprasti, 
galvočiai, Marksas ir Engei-, kad tūlais žvilgsniais ir dar- 
sas, laikėsi tos nuomonės, jo- bininkai turi tėvynę. _ Darbi- 
gei socialistai privalo bal-

— -________ ‘ U I ...»

buvo, pav. 1870 m., kada pra- bus patįs ant savęs ponai, ar

na, jau jie ėmė suprasti, kad 
| Nebūtinai reikia turėti kokį- 
'nors dalyką, kad jaUtus pa
reigą ginti jį: pav. darbinin
kai visuomet stos už tai, kad 
privatinės nuosavybės inte
resai butų apginti nuo vagy
sčių, plėšimų, apgavimų ir 
tt./nors jie tos nuosavybės 
kaip ir neturi. Antra, musų • • V • • ■» •• . r -1 •

suot už karės kreditus: tai
ninkams anaiptol nėra vis- 
Viena, ar jų šalies žmonės

butų pasiūlius taiką tomis taip svarbus dalykai, kaip

viso pasaulio demokratija.
Bet tokios taikos ji nesiūlo, lūs socialistai gina, 
nes begėdiškai nuskriaudus

bininkų klesa, kurios reika-

Socialistai privalo tatai ži-

, kurie sten- 
| giasi sukurstyti frakcines 
! peštynes vardan žodžių, ku
prių reikšmės jie patįs gerai 
(nesupranta, reikėtų patarti, 

. kad jie atvėstų ir atsipeikė-
melagingai dengiasi “tėvy-j_J________ . . .

K‘ip skaitytoju Balsai
Į . ? • h -

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

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

Redakcijos 
Straipsniai

Scheidemann ’as 
ir Leninas.
True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, 11h, July 24, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. C, 1917.

1. “Social-patriotizmas”.
Diskusijose apie socialistų 

poziciją sulig karės labai da
žnai minima Scheidemann’o 
vardas.

Philip^p Scheidemann yra 
Vokietijos social-demokratų 
partijos (didžiumos) vadas, 
ir kaipo toks daugiaus, negu 
kas kitas, atsako už tą poli
tiką, kurios laikėsi nuo rug
pjūčio mėnesio pradžios 
1914 m- iki dabar Vokietijos 
social-demokratų didžiuma.

Tai politikai nedaug kas 
tepritaria socialistų Interna
cionale; milžiniška didžiuma 
griežčiausiai pasmerkia ją. 
Todėl ir Scheidemann’o var
das užtraukė ant savęs daug 
neapykantos ir paniekos so
cialistų akyse. Būti “tokiu, 
kaip Scheidemann’as”, šian
die skaitosi bene didžiausiu 
papeikimu socialistui.

Gerai. Bet ką reiškia bū
ti “tokiu, kaip Scheideman
n’as”? Ir kas reikia daryti, 
kad nebuvus “tokiu, kaip 
Scheidemann’as”?

Paprastai Vokietijos soci
alistų didžiumiečių pozicija 
apibudinama sekamai: jie 
balsavo ir tebebalsuoja už 
karės kreditus; jie remia 
valdžią karės vedime; ir jie 
šitaip elgiasi dėlto, kad jie 
skaito reikalinga esant ginti 
tėvynę. Scheidemanniečiai 
yra karės šalininkai, val
džios rėmėjai ir tėvynės ap
gynėjai (‘‘social-patriotai”) 
—todėl jie yra blogi. •.: '

Vadinasi, kad . nebuvus 
“tokiu, kaip Scheideman
n’as”, tai reikia priešinties 
karei, kovot prieš valdžią ir 
negint tėvynės.

Šitoks protavimas tečiaus 
yra labai paviršutiniškas ir 
neišlaiko jokios gilesnės kri
tikos; ir tai galima lengvai 
parodyti

Sereda, Liepos 24,1918.
■a
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žemaitė

P n r a k o j i m a s.

(Tąsa)

sidėjus franeuzų-prusų ka- jie bus po svetimos šalies 
rei, mokslinio socializmo te- jungu; jiems anaiptol ne vis- 
vai manė/ jogei Bebelis su'viena, ar jų šalis bus sudra- 
Liebknechtu padarę klaidą,'skyta į šmotus, ar bus visa J 

‘ ‘ ‘ sujungta po viena valdžia.
Kitaip tai kam-gi susipratu- 

i šieji darbininkai visose ša
lyse reikalautų taikos be a- 
neksijų (be užgrobimų sve
timos žemės)!

Aneksijoms priešinosi, 
kiek drūti, net ir Leninas su 
Trockio,^reikalaudami Brest 
Litovske, kad vokiečiai iš
trauktų savo kariuomenę iš 
Lietuvos, Latvijos ir Lenki
jos ir duotų joms laisvai nu-i 
spręsti savo likimą. O kas 
daugiaus už tuodu vyru su* 
kavo apie tai, kad “darbinin* 
kai neturi tėvynės” ir nepri
valo ginti jos! Žinome, be to, 
kaip >ra priešingi visi Rusi
joj bolševikai Japonijos in
tervencijai : kanl reikėtų 
priešinties tai intervehcijai, 
jeigu darbininkams nebūtų 
skirtumo, kas yra šeimynin- 
kas jų tėvynėje — tos pačios 
šalies valdžia, arba japonų 
Mikado?

jungu; jiems anaiptol ne vis

mes šioje vietoje nepersenai 
parodėme, Scheidemann’o 
partija, remdama kaizerio 
politiką, ne tarnauja savo 
tėvynei, o ‘padeda žudyt ją. 
Ta politika jau privedė prie 
to, kad prieš Vokietiją suki
lo kone visas pasaulis; ir jei
gu ji nepersikeis, tai Vokie
tija susilauks bėdų, kokių ji 
dar niekad neturėjo. Vokie
tijoje tikrai gina tėvynę ne 
Scheidemann’o partija, kuri 
remia tą politiką, o neprikla
usomieji social-demokratai 
(Haase’s - Kautsky’o - Lede- 
bour’o partija).

[Už Išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

susilaikydami nuo balsavL 
mo, o ne balsuodami už kai 
rėš kreditus.

Jeigu balsavimas už karės 
kreditus pats savaime butų 
nusidėjimas prieš socializ
mą, tai kaipgi tuomet reikė
tų aiškinti augščiaus paduo
tuosius faktus? Nejaugi 
jau ir Marksas su Engelsu 
butų “socializmo išdavėjai” ?

Imkime antrą “social-pat- 
riotizmo” grieką — valdžios 
rėmimą; ar tai yra nusidėji
mas prieš socializmą Z

Bet koks socializmo prin
cipas draudžia remti val
džią? Tokio “principo”, ku
ris tiesioginiai draustų soci
alistams remti valdžią, nėra. 
Yra tiktai aplamas dėsnys 
socializmo moksle, kuris sa- 
J<o, kad dabartinės valdžios 
atstovauja viešpataujančių
jų klesų reikalus. Iš šito 

dėsnio galima padaryt toks 
išvedimas, kad, remdami vai 
džią, socialistai remtų darbi
ninkų klesos priešus.

Vienok butų didelė klaida 
manyt, kad tas išvedimas tai 
yra lyg kokia religiška dog
ma, kurios socialistai priva
lo visuomet aklai laikyties. 
Jeigu butų taip, tai kaip tuo
met reikėtų išaiškinti šitokį 
faktą: pirmojo Internacio
nalo generalė taryba keletą 
kartų viešuose laiškuose iš
reiškė savo pritarimą Suv. 
Valstijų prezidentui LincoL 
n’ui, vedusiam karę prieš pie 
tinęs valstijas, norėjusias pa 
laikyti vergiją. Tuos laiš
kus (“adresus”) parašyda
vo generalės tarybos vardu 
ne kas kitas, kaip pats Karo
lis Marksas. Nejaugi tad 
pats “Komunistų Manifesto” 
autorius nežinojo to, kad bu
ržuazinė valdžia yra niekas 
daugiau, kaip “komitetas, 
buržuazijos reikalams vesti” 
(“Kom.,Man.” žodžiai)?!

Arba kodėl tas pats Mark
sas ir Engelsas 1870 m- pil
nai pritarė Franci jos sociali
stams, sutikusiems dalyvau
ti valdžioje, kuomet vokie
čiai buvo sumušę franeuzus 
ir tęsė karę tuo tikslu, kad 
užgrobus Elzasą ir Lotarin
giją? t -

Arba šitoks pavyzdys: 
Suv. Valstijų valdžia pasiry
žta paimt iš privatinių kom
panijų rankų geležinkelius; 
jos paraginimu kongresan į-< 'i 
nešama prirengtas tuo tiks- ir remia savo valdžią, ip to
lu įstatymo sumanymas; dėl, kad ji pritaria karės tęr 
kaip-gi dabar privalo elgties simui ir valdžios politikai, 
socialistų atstovas kongrese kuomet to karės tęsimo ir 
—remti įą valdžios sumany
mą, ar priešinties jam, va
dovaujantis tuo, kad valdžia 
yra “viešpataujančiųjų kle
sų atstovas”?

Pagalios, trečias “sociak 
patriotizmo” griekas — tė
vynės gynimas. Metai laiko; jai butų rūpėję vien apsau-|socializmas; “bolševizmas”, 
atgal Amerikos lietuviai so-lgot savo teritoriją ir savo “menševizmas” arba kita ko- 
cialištai ėmė labai entuzias-savarankiškumą, tai jįsenaį ^revoliucinė srovė yra ne

Šitos trumpos peržvalgos 
pakanka, kad parodžius, jo- 
gei tie užmetimai, kurie yra 
paprastai daroma, kraštuti
nių jų socialistų tarpe, Schei-n 
demann’o politikai, yrą labai 
menkos vertės. O į betgi 
Scheidemann’o politika yrą 
netikus! Kame-gi tad daly
kas? ' '

Ta politika yra bloga ne 
tuo, kad ji susideda iš rėmi
mo kariškos valdžios polifci-4 
kos ir iš “tėvynės gynimo”. 
Nė pritarimas karei, nė val
džios rėmimas, nė tėvynės 
gynimas nėra blogi dalykai: 
patįs savaime jie nėra nė 
blogi, nė geri dalykai. Kaip 
matėme, gali būt tokių ap
linkybių, kada socialistai ne 
tiktai gali, o ir privalo prL 
tart karei; gali būt aplinky
bių, kada socialistai ne tikį 
tai gali, o ir privalo yemtį 
valdžią; ir tam tikroje pra-« 
smėje socialistai ne tiktai 
gali, o ir privalo ginti tėvy
nę- '

Taigi geruipas arba blogu
mas pritarime karei, val
džios rėmime ir tėvynės gy
nime priklausę nuo tų aplin
kybių, kuriose tie dalykai -į- 
vyksta, ir nuo tos prasmės, 
kurioje yra atliekami.

Ne todėl Vokietijos socia
listų didžiuma < nusideda 
prieš socializmą, kad ji ap
skritai stoja už karės tęsimą

Frakcijų vardai 
ir vadai.

Amerikos lietuviai socia
listai paskutiniais 'dvejais 
metais įprato vartot' gin- 
čouse visokių frakcinių var
dų. “Kairieji”, “dešinieji”, 
“viduriečiai”, “oportunis
tai”, “bolševikai”, “menševi
kai”,. “social-patriotai” — 
taip ir mirga šitokiais žo
džiais. straipsniai socialistii 
}ąikraščiuose ir kaikurjų so
cialistų prakalbos. Bęt, bė
da, kad gausus tų žodžių var^ 
tojimas anaiptol jievisuomet 
liudija apie ,. naujų minčių 
gausumą pas didžiumą rašy
tojų ir kalbėtojų, kurie mė
gsta naudoties jais. “ ‘ «

Paklauskite, ištiesų, bent 
kurio musų sąjungiečių, ką 
reiškia “oportunistas” arba 
“social-patriotas”; paprašy
kite jų, kad jie išdėstytų 
“bolševizmo” ir “menševiz- 
mo” principus ir nurodytų, 
kuo skiriasi nuo kits kito ši
tuodu “izmai”; pamėginkite 
patirti, kodėl kaikurie musų 
polemistai skaito esant geru 
daiktu būti “kairiuoju” so
cialistu ir kodėl jie peikia 
“dešiniuosius” socialistus, — 
ar daug rasis jų tarpe tokiu, 
kurie mokės tinkamai atsa
kyti Į šituos klausimus? La
bai nedaug-
; Į tuos vardus , kone kiek
vienas jų deda tokią prasmę, 
kokia jąm patinka; arba da
žnai jie vartojama ir visai 
be jokios prasmės — stačiai 
kaipo pasikoliojimo žodžiai. 
Tai yra be galo bloga, nes 
vartojimas žodžių, kurie ne
siriša su jokia aiškia mintim 
žmogaus galvoje, labai ap
sunkina to žmogaus susiži
nojimą su kitais žmonėmis 
(žinote tą Biblijos padavi
mą apie Babelio hakštą, kuo
met žmonių liežuviai buvo 
“sumaišyti”!) ir įpratina jį 
neaįškiąi, miglotai protaut.

Tad musų, rašytojams, kal
bėtojams ir; diskusantams 
vertėtų vengti tų navatnjų 
y ardų, koLjie .gerai neišmo
ksta suprast jų .reikšmę. A- 
žųpt navatniais žodžiais ma
rginę savo raštą arba kalbą, 
jie veržiaus pąsistengtų aiš
kiai suprast tuos pamatinius

Sumanymas.
——

Bebūdamas armijoj nebotu^ 
rojau progos sekti visą LDLD. 
judėjimą, bet žinau kad ji vis 
tebesiplėtoja ir auga. Jos tiks
lai yra brangus; ji leidžiu kny- 
gas, platina apšvietimą darbini
nkų miniose. O kad butų ge
resnės darbo pasekmės, kad spa
rčiau kiltų darbo žmonių susi
pratimas, reikia pritaikyt mi
nioms tinkamos literatūros, rei
kia kuodaugiau supažindinti su 
mokslu.

LDLD. spėjo išaugti milžinu 
ir suspėjo trumpu laiku išleisti 
keletą svarbių knygų, bet jos 
buvo vien tik politiškos. Aš ve
lyčiau, kAd LDLD. išleistų mok
slišką knygą ‘Elementary Gene
ral Science”. Reikėtų versti iš 
anglų kalbos; bet tai butų labai 
svarbus leidinys: parodytų lietu
viams mokslo stebuklus, kuriais 
pasaulis naudojasi šiandie tech
nikoje, mechanikoje etc. Knyga 
apsčiai iliustruota paveikslais. Ji 
parašyta Daniel Russell Hodge- 
don, ir išleista Barunwiorth and 
Go., Brooklyn, N. Y.

LDLD. gerai padarytų tą kny
gą išleidus. Jei ji butų leidžia
ma, ir aš ųepagailėčia pinigiškai 
paremti. —Privat D. Jusius.

_ Eksperimentas — fiasko.
A ‘ 1 ; * U . .

Chicagos lietuviai dentistai 
sumanė nebe dantis taisyti, bet 
nosis. Bet pasirodo, kad niekas 
iš to neišeis: pirmas vieno den- 
listo bandymas davė vi^ai pras-

--------- --------------------------------------------------------------- 1 , 1 ......

Patįraižos
k-----=

Bolševikai su menševikais 
50—50.

Socialistų organizaciją išva
žiavime į Beverly HilI, draugai 
ėmė tarp savęs atakuoties dėl 
bolševikizmo.
'Tautininkų lagerio .žmonės, 

kur irgi ten buvo, norėjo tuo 
Dasinatidnti • i«imniso

Vienų prieš kitus socialistų 
atakos bematant išnyko ir jie 
išvien užatakavo tautininkų la
gerį, 50—501 —U r s u s.

Adomas priplepėjo ponams, 
tai tikrai žinau, — tarė Narys.— 
Poni pasišaukusi mane ėmė už- 
piiolinėti: —i Kam tu arielką va
rui?’Tti Įkliūsi. — Kas poniai sa
kė? — paklausiau. — Adomas 
man sakė, — stačiai poni padro
žė. O policijai įkišo liežuvį Gu
mbas. Jis man stačiai į akis pa>- 
sakė-: “Neduodi man pelno, nė 
pats neturėsi!” Atsisukęs į Jur
gitą, dar pridėjo: — Tamsta gir
dėjai, kaip skundė?

—Kaip sakė? Kame skun
dė? — Kaip ten buvo? — Ar 
maskoliškai kalbėjo? -h Turbut 
girtas buvo? — užpuolė bobos 
Jurgilą klausinėti.

Jurgilas atsigėręs alaus, pa- 
mažji ėmė pasakoti visą Gumbo 
su uredninku kalbą alinėje, per 
atvelykį, Pasakojo, vis prisive
ngdamas Gumbienčs. Kaip ta į 
triobą, arba sukasi aplink stalą, 
tuomet kitą kalbą užkiša; kaip 
Gumbiene iš trobos, tuomet vi
sa burna pasakoja.
j Gumbienė prieangyje ir ka
maroje sukdamosi viską girdi. 
Dabar tesuprato delko sesuo ne
norėjo Gumbo į kuinus. Jai šal
ta ir karšta valandomis, rankos .. .
dreba, ašaros veriasi iš apmau
do. Kaip įeis į triobą, rodos vi
si ją akimis varsto. Laksto, su
kasi greitai, kad tik viską sutai
sius, ir išbėgus namo.

—Parbėgusi kad duosiu tam 
judošiuh kad duosiu! — mano 
sau: — tuo apmaudu akis jam 
išbadysiu!

Gumbas taippat viską girdi. 
Apsipylęs prakaitu kenčia vyš
nyne įsilindęs.

Kiselienė girdėdama tokias 
kalbas net nutirpo. Toks nera
mumas ją apėmė, įmanytų toje 
valandoje stoties namie, bet vis 

I meilija daugiau išgirsti.
Jurgilas pasakojo, kiti dantis 

griežė, kumščius gniaužė. Pradėk 
jo visi už kits kito šaukti:

—Pakarti tokį, išdeginti iš pa
pėdžių! Urėdui n kas, mat, kei
kė... Kaip tavo širdis nesudrebė
jo, jūdošiaul

r—Toks bičiulis ir kumelę gali 
pavogti!
—Pasiutęs paukštis! Turbūt nė 

spaviednės neina?!
—Vogti tokiam tai niekis. 

Dar gerai, kad Nariui pranešė...
■ —Kad Narį už arielką apsku
ndė — tarė Keselienė, —- tai iš 
visų pusių perspėjo; o kad Jur
gį už raštus, vaikų mokinimų 
apskundėį tai niekas nei žodžio.

—Dyvai, kad tamsta nežiho-
Visame 

miestelyje kaip į būgną muša: 
“Klius, klius Kcseiienei, klius ir 
jos gubemoriui”.

—Vis žadėjau tamstai prane
šti, — teisinosi Jurgilas, — vis 
hesusiėjom. Į namus toli... Ne
dėlioję mačiau bažnyčioje, po 
visam nesusitikome... Narį mi
ške susitikęs tuoj pasakiau. Da- 
,--- ir .tamsta jau žinosi tą «a-

bet nepra- YG ponaitį skrembti,-kad butų

| —Pašėlęs jo ir sugebėjimas su 
tais vaikais! Kaip tik iš lovos, bę 
pusryčio ir lekia vaikus, nevaro
mas niokinties.

—Mus kitą sykį kad mokino, 
j— tarė kažkoks vyras, — liuob 
plaks, raižys, ant kelių klupdys, 
ir tai negalėjo prie knygos pri
varyti. Dabar tokie mažulėliai, 
vos išbrenda purvyną, jau pa
skaito, dagi ir parašo, o be kokio 
blakšto. Virto gadynė!

—Manasis antai, kas? devin
tus metelius tesukako, — pasa
kojo boba, o rašo apsisėdęs 
kaip senis. Gerai ir gražiai su
rašo!

—Nežinau, nežinau, kaip mes 
atidėkavosim tam Jurgiui ir ta
mstai, — 
Kcseiienei 
gražų mokinimą musų vaikų, o 
tamstai už jo pargabenimą. Ati
tarnauti negalėsim!
. —Aš savo vaikams kas vaka
ras liepiu už tamstą poterius 
kalbėti, kartais net po visą dalį 
rožančiaus, -— gyrėsi drukta bo
ba. . ,

—O tas jo skaitymas balsu! — 
gyrė kitas. — Nuėjęs tenai va
kare nė ištolo nebenori miego. 
Kaip ims skaityti gražių-gražiail
sių knygelių, pasakų, visokių ži
nių, apie tolimas žemes, 
linksta!..

—Užtaigi kad numanote ji ge
ra darant, — tarė Keselienė, — 
reikia visiems rupiu ties, kad jis 
neįkliūtu,. Ir dabar reikia mąįi 
bėgti nahio — taip rupi!...

—Bene kas čia šį vakarą ir at
guls? Dar valandėlę pasėdėkim, 
paplėpėkim. Kūmų pyrago dar 
neragavom, — ir vėl apsikabinu
sios bobos Keselienę pasodino.

—Kad dabar Jurgis pakliūtų,— 
šaukė Kuntttpelis, — akmuo ant 
akmens neliktų Gumbo — nei 
trobos, nei jo paties! .

—Pakarti reikėtų žaltį! — ki
tas pridėjo.

—Teateina kas Jurgio kratyti 
ir paimti, — šokosi kitas: — ne
bent musų galvos nebebūtų ant 
pečių; šiokį tokį ant vietos...

—Žandarai nedrįs nosies kišti 
į musų sodžių, — didžiavosi ki
tas: — tiek musų žmonių—kaip 
varles išbadytume! Kas tai 
mums?

—O visųpirma Gumbą nudėti! 
‘t —Rupūžė! — sutratino dan
tis Gumbas vyšnyne.
! Puodas katilą vainoja, o a- 
budu juodi, — rokavo senis į- 
gėręs. — Gumbas, Gumbas! 
Kaip į būgną muša, o į save nie
kas nesižvalgo! — tuoj atsisu-

tarė vienas kaimynas 
. -— Jurgiui, už tokį

ausįs

jai — atsiliepė senis. - Sveiks, broląu! užgersim ir su
dainuosim o, drala-la! o, drala- 
la!

(Bus daugiau).

tos valdžios politikos tikslasuuv» pamoinuuB 
yra pavergt ir apiplėšt kitas į dalykus, kurie reikia žinoti 
tautas. Savęs iapgynimuiivisįems socialistams, nežiu- 
Vokietijai nereikėtų kariaut] tint kokios jię yra.frakcijos,, 
nė vienos dienos; jos čielybei • “Kairumas” arba “dešinu- 
ir nepriklausomybei negrę-j mas” socializme yra netaiji 
šia joks pavojus. . Ir jeigu ’ svarbus dalykai, kaip pats 

[jai butų rūpėję vien apsau-|socializmas; “bolševizmas'

r KAD kas ir prapuola, tai žmo
nės vis dėlto ima ir suranda, 
štai anandals kunigų lapai dabai 
gvarantavo, kad niekas, nė so
cialistai, nesurasią, kame esąs I j 
kdnigas Ežerskis, P 
slinko nė kelių savaičių, kaip jį I atsargus, 
surasta. Tik apie kapuciną ir 
Vidiką tai ištikro nieko nebe-|r 
girdėt.. Nejaugi jie sutirpo, kai 
sniegas.

NAGI drįskite man sakyt, 
kad kuniginiai lapai negeri! Iš- 
tikra, labai maža kur rasi tokių 
gerų ir įkyriai miolaširdingų la
pų, kaip kuniginiai. Pavyzdžiui, 
pasiųsk prenumeratos pusei me
tų, ir skaityk metus, dvejus — 
nė atsiprašyti, nė atsikratyti 
miclaširdingumo nebegali. Laiš
kanešys tik neša ir kemša į bak- 
są, neša ir kemša...

—S lapukas.

I —Reikia man bėgti tuojau na
mo — tarė Keselienė atsikelda
ma. ... . • • •

—Paspėsi, paspėsi! Sėskis dar 
valandėlę. Ne striokai, neprapuls 
uanjainaujai — apkibusios bobos ir 
fcuntupelis neleido išeiti.

•—Je, .je, teisybė! —1 kalbėjo 
•boba. —. Toks taikus vaikelis, 
tas tamstos Jurgis. Kaip jis gra
žiai musų vaikus mokina. Pone 
.Jėzau,, sergėk, kad bent jo nesu
ėstų !

—Mano Juozelis, kas ten — 
pupų pėdas, o visas litaras jau 
pažįsta, — gyrėsi kita.

Kazimieras; Gugis
f t A DVOKA TAS
Veda vfsokius reikalus, kaip triminuliikuose 

taip ir civili&kuose teismuose. Daro
V visokius dokumen\us irpopieras.

Namu Ofisas:
>121 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tai. Drover 1310

Mie.jto Ofisas r
12 T II. Beartam St.

111 -1SD«dtylM|.
Te!. Central 4411

Ceriauslas badas dėl jtrinim?
Neturi stokųot nei viename name 

D-r<i Rlcbter’to 

PAIN-EXPELLER
Jau nuo 50 metą yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“IKARA”

į>35e. ir 65c. buteliukai viMse aptlekoao arba 
rftafiiai uuo

F. A D. RICHTER & CO.
T4-8O Waatilngton Street. New York. N. V-

JOSEPH C. W0L0N "
LIETUVIS ADVOKATAS 

t 29 S. I-a Sulle St.
. t , Teleplioce Central 6390
i Vakarais:

2911 W. 22nd Street, 
Telephoąe Rockwell 6099
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fKIT^ TABPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 
e Rankoje, 
los ir Su

lezele. ”pFiisrtktĮ4šdavė Kapsu-* 
kų ir abu ‘ likosi išvaryti į Sibi
ru.” ' i, ’ 1

Ar ne puikus prirodymas? Pa
sirodė kud’GeMėle .netikimela
gis, bet' ir kiaurus šmeižikas. ■ -j----—............... -----
GtJežčlG. mano.saitį .kad ijis; yra | jb vien tik nedorybių, jieškojo 
susipratęs darbininkus; bet fak
tiškai pasirodo, kad • yra žino- , ,r ’’ t
gus be smegenų ir visai nepažįs-1 negalėjo išvysti likrųjį £mogų 
ta darbininkų klcsos reikalų. .

’V",i i Kuopos Reporteris 
t.- .-v A/ull i

Imas yra lik jų protiškoje pašto- 
Į vbje —* jų u tyčioje linkui pašau1 
įfo. Kuom eit vieiias j ieškojo 
gražybėj pasaulyje, ^ieškojo tik
rojo žmogaus/ jis surado jį. 
kitom et antrasis žnĮogus jieško-

* Moterįs!
turinis yra p 
nuo Mrs. W. T 
Public, Kv.: “ 
jau nuo skausmų... ji ra
šo. “Aš sunykau dėl 

'silpnumo mano nugaros 
\ir narių... Aš jaučiausi 
esanti be vilties, be drą
sos. Aš bevėik nebesi
tikėjau pasveikt kuomet 
Wnrs, kuomet drauge su 
užsispyrimu, reikalfltfb, kad ašI

 Liepos 11 Kučinsko prakalbo
se aukavo L.S, Apsigynimo Fort- 
dan: A, Razgunas $1; K. Vien-t 
dzindis 30c.; po 50c.; J. Dudonis, 
J. Žilinskas, V. Anccrcvičius, S. 
Vilkimas, M. Gilia, M. Povilai- 
tienė, V. Valentu, J. Jonaitis, V. 
Karvelis; V. Tamašauskas; po 
25e.; O Teličėnas, G. Marcin
kus, B. Adomavičius, L. Leana- 
vičhis, D. Antanaitis, A. Liud- 
žius, J. Kaukas, Mart. Rasikie- 
nė, J. Pumpurą, J. Skril, J. Ro- 
žinskas, J; Baltušisr A< Ahdriu- 
ška, J. Mikalajūnas, J. Balis, F. 
Gilis, T. Valinskienė, V. Galdata, 
T. Rasikas, A. Kairiunas, J. Gu
dauskas, P. Pajauskas, J. Rim
kus, K. Kasikas, J. šinkidienė, 
A. Augustaitis, H. Dargis, J. Ze- 
girnas, J. Kevia, K. Jakimavičia, 
J. Baranauskas. Pasidaro $14.05; 
smulkių aukų $2.07. Viso $17.- 
02. Pinigai priimti į LLAF.

Visiems aukavusiems tariame 
širdingų ačiū.

—K. Jankauskas, rast.
....

Livingston, III.

‘ , 28 metus Teisingai Vedamoje Rankoje,
jsivienijimo Bankų (Clearing ilouse) Depozitą 

ir Taupymo Padėjimų.

SPAR STATE BANK
U E ISLAND AVĖ., kampas 19 gatvės.
VVALfcNTY SZYMANSKI V. F.---------
~ pftMfs

H. E. OTTE 
vtee-pres. Nat. City Bank 

GEO. C. WILCE ___
vlce-prez. T. WUce Co. 

JOZEF SIKYTA ’ 
kązierius

PERVIRŠIJA $6,000,000.
KALBAMA LIETUVIŠKAI

,. r 1900.- 1_
VV. KASIMU 

prezidentus
HTO KASPAR 

vice^prtzideii tas 
\VII.I.IAM OETTING

prez. Oetiiųt Ice Co.
CHARLES KĮIUPKA 

vlce-iM'bzidentas 
PADftJtMAS 
PER V IRSIS 

' KAPITALAS

W. KASPAlt V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lmnber Co 

J. PESHEL
Mekr. Turk Mnfg. Co 

OTTO KURIN 
-------- prea. AUaj

[Brewing Co

ištikusių gyveninių iė nedory
bėmis sudarkyto "žmogaus, jis

— tikrąjį gamtos sūnų. Tų pn|į 
'galima pasakyti kas link gyve
nimo įspūdžių musų visų. Pa
saulyje nėra nieko blogo — blo
gas yra mumyse. Nejieškokime 
blogo pasaulyje, jeigu jis nesi- 

Nematykime

Štai kcnčjai^Čimns ijio- 
rtinešlnias 
’. Ivice iš 
AŠ kentė-

EXTM! EXTRA!
Pranešu visiems savo kostumieriams ir šios apielinkės gyvento

jams, kad mes turime dideli išpardavimą SEREDOJ,* Liepos 24 d. ir 
Kiekvieną Sekančią Seredą parduosimo tavorus senovės kainomis. 
Nepraleiskite tos* progos, bet atsilankykite pas mus — nesigailėsite. 
Musų Sankrova atdara Sere domi s nuo 8 iki 10 vai.

J. M. KIBORT, '
3357 So. Halsted Street, . Chicago, III.

Žinios ir girdai.,
True Iranslation filcd with the posį-l randa jhuiriyųę. Ncinatykimc 
mastėr at Chicago, III., Jtily 24J 1918, -i j j' , . , , .
us reąuired by thc act oLOct. 6,1917. | zipogų nedorybių sudarkytų — 

' Paskola talkininkams. !
Suvienytosios Valstijos yra 

dabar paskolinusios savo talki
ninkams $6,091,590,000. Kas 
nienesis aplamai duodama $400, 
000,000 paskolos talkininkams.

netikrų. žmogų, bet jieškokime 
žmogų-idealų. Nejieškokime

Imčiau

GARDUI
NenžsitikėUt javo regėjimo pir

majam by kokiam ifeprilyruslam 
ąptiekoriui ,auksoriui ar kėiiau- 

* įvėlui. nes jie su- 
i tfk daugiau blogo, 
metų patyrimų r 

s akis ir pririnkti 
tikrai. Darbų atliė- 

žtikriutai.
nebus reikulln-

![filiu ištyi 
dm s aid* 
u belauk.
Jei jums fikin „T__

gi, mez. tai jom* pasakysime.

Motery Tonikas
nepasisekimo, ligų ir nelaimių, aš. pradėjau Gardui.

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Mudison sL 2228 So. Leavitt SL
Saite 600-G12 Kampas 22nd pi.

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki 8 vakaro
Phone Hayinarket 2563 Phone Canal 4628

Nedėldieniais tik pagal sutarti
Rezidencijos Telephone AĮbany 8546

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

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

Privatiškas Negales. t
35 So. Dearborn St, kampas Monroe, 

DifCC CHICAGO, ILLINOIS
a HU V V Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 

elevatorių iki Penkto augšto.
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniaia 10 iki L Taipgi Panedė- 
ly j, Seredoje, Pelnyčioje ir Su baloje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

Dr B

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Ava. Caicar 
Kampas 18-tos gatves 

3-čios lubos, virš Plalt’o aptieki 
Tėmykite j mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ry|o Un 
8 vai. vakaro. Nedėliojo mirt š 
vai. ryto iki 12 valandai dienm

bet pasiskintų, laimę, sveikatų ir 
užsiganėdinimą. Už kiekvienų 
žmogaus blogų palinkimų jame 
randasi šimtai puikių ypatybių. 
Kuomet įnės surandame ydas 
žmoguje, mes visuomet atran
dame, kad jos randasi tik ma
žumoje ir kad didesnioji pusp 
yra taip stebėtina ir taip puiki, 
kad jos reikalavimai turi įkvė
pti pagarbų ir meilę kiekvie
nam.

niijdu žymų skirtumą. 
Su kas kartu aš vis stip
rėjau,.ir jis išgydė ma
no. Aš esu stipresnė, 
negu buvau pirm kiek 
mėty. Jeigu jus kenčia
te,, jus galite pagodoti 
reikšmę — būt stipria ir 
sveika. Tūkstančiai mo
terų duoda Cardui’jul 
kreditą už savo gerą 
sveikatą. Jis jums pa
gelbės. Mėgink Gardui. 
Pas visus aptiekorius.

E-73

(Karės taupomieji ženkleliai).
Liepoj 9 plieną iš parduotų ka

rės taupomųjų ženklelių Valdžia 
turėjo $16,431,933 pajamų. Tai 
pirmas atsitikimas, kur su vid- 
na diena surinkta tokia didelė 
suma nuo laiko, kaip tie ženkle
liai tapo išleisti. Per pirmąsias 
liepos mėnesio devynias dienas 
ženklelių parduota viso už $46, 
552, 529.

AKI SPECIALISTAS 
nadBaoja Dykai

Gyvenimas yra 
c tuščias, kada pra 
T\ nyksta regėjimą. 
,7 Mes vartojameMusų pažvalgos linkui gyve

nimo ir pasaulio yra tokios, ko
kioms aplinkybėms mes dalei- 
džiame daryti įspūdžius į mu
mis, tai yra kokių įspūdžių link 
mes esame linkę arba koki yra 
musų protiška pastovą. Jeigu 
musų protiška pastovą yra po
zityve,. tai musų atyda linkui 
pašaulio bus optimistiška, san- 
daringų, viltingų nedžiuginantį 
O jeigu musų protiška pastovą 
yra negatyve, mes matysime, 
jieškosime ir atminsime vien 
tik.;|>logus, negatyviškus įspur 
džius. Protiškų pastovų galima 
sutverti ir kontroliuoti, kontro
liuojant ir vadovaujant savo 
mintimis. Mes jau pirmiau 
matėme kaip galinga yra min
čių spėka; ta spėka yra visuo
met mums po ranka; bet svam
biausia ypatybe minčių spėkos 
yra ta, kad mes negalime jų ne
vartoti: męs., jų pavartojame 
mąstydami ir rezultate nuspren
džia jos vartojimų pobūdis —r 
pobudis musų minčių. Kuomet 
toji spėka yra kontroliuojama ir 
teisingai pavartojama,’ ji teikia 
žmogui palaimų, džiaugsmų, tu*- 
rtų ir laimę; bet jeigu ta spėką 
nėra kontroliuojama, jeigu ji 
turi pilnų valių ir valdo net pa
tį žmogų, tai ji traukia žmogų

Darbai rods kasyklose eina 
labai gerai. Kompanijos negau- 

I na pakankamai mainierių, pri- 
1 ima dabar ir nedirbusius mamo
se: duoda padirbt keletu dienų 
kompaničnai, o paskui pritaiko 
prie senų, kuris apsiima, vadi
nas pasirašo ant popieros, kad 
prižiūrės ir mokins dirbti.

Lietuvių skaitlius labai suma
žėjo. Vytautinė draugystė užmi
go amžinu miegu. 17 dienų šio 
mėnesio buvo čia daug juokų. 
Mat, vienos liet, kūmutės vyras 
negalėdains sugyvent, prasišali
no. Kompanija tuoj davė mote
riškei orderį, kad išsikraustytų 
iš buto. Moterėlė išsipardavė ra
kandus ir kada rengėsi važiuot 

Chicagų, kitos kūmutės atlydė
jo jų į vagzalą. Taipogi atėjo ir 
bnrjs priešingosios pusės su bar
škučiais, su laiškučiais, su ke
liais, su Lietomis. Tikrosios kū
mutės atsisveikindamos, atsibu- 
čiuodamos verkia, net pasikuk- 
čiodamos, o antroji partija gra-
jina, būgnus barabanija iš džiau
gsmo. Atrodė tikras fry šou.

—- Livingstonietis.

Suvienytųjų Valstijų pajamos.

Fiskalinis metais pasibaigu
siais birželio 30, valdžia surim 
ko vidaus, mokesčių $3,672,000, 
000. Metai anksčiaus tokiais 
mokesčiais l?uvo' surinkta $800, 
000,000. ’ šių metų mokesniais 
sutiMi $200,000,000 daligithi 
nekaiij.^kdtlgresas buVo apskAi- 
tęs priiiiidAhitis' įjdreitais metais 
naujus mokesčių įstatymus. t

tjįĘ^ thhlmometer. Y 
ag^jjį patinga doma at 

, 9 ~ v. kreipiama i vai 
kus. VbL: nuo 9 ryto Iki 9 vak 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dienų 
464?’8. Ashland Av. kamp. 47 si

Telephone Yards 4317 
Boulcvard 6487.

dieną.
47 ot

DR.fi. M.GLASER
Ji Praktikuoja 27 metai 
, Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St.. kerte 32 st.
Chicago, III. . ' 

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyrišku ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
QrL$O VALANDOS:' 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po plot 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas.

, Tclcpjionc Yards 687DR. .t. J. VIZGIRDAS
LIETUVIS GYDYTOJAS

Gydo Vyrų, Moterų ir Vaikų ligas 
pagal vėliausios santifiko metodo!. 
2401 So. Broadway SU SL Louis Mo. 
Ofiso Telefonas: Bell Sidney 171) 
......... . ........... .. .Kįnlock Victor 1026 
Namų Telefonas: Central 7864 B.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. Western 15 
3514-16 W. 12th at., arti 
St. Louis Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina SL, arti 12th 
St., Chicago, III.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
i

SPECIALIAI
ant Dury, Lentą, Rėmą ir Stogams Popiero 

SPECIALIAI: Maleva malevojitnui stubų išvidaus, po $1.19 aš gal.
CARR BĘOS. WRECKING CO.

3003-3039 S. Halsted SU f . Chicago, I1L

Jau Atspausdinta Ir Galima Gaut•/ 1 * ’, 1 4

Paskendusis Varpas
Peitkių Aktį Pasakos Drama 

(Gerhardo Hauptmano. Vertė A. Lalis).
Vra tai puikiausia* literatūros veikalas—pasaka-drama—kokio 
ligšiol dar lietuvių kalba neturėjome. Kiekvienas, kas tą vei
kalą Skaitys, skaitys ne sykį, bet dešimt ir dvidešimt sykių, 
ir vis negalės atsigėrėt jo puikumu.

TEATRŲ MYLĖTOJAI, LOŠĖJAI!
Pasiskubinkite tą veikalu kuogreičiausia įsigyti ir pastatyti 

* scenoje! Nepraleiskite progos. Kaina 50 centų. Adresuokite:

1840 So. Halsted St. Chicago, III.

Rochester, N. Y

Mintis—žmonių 
valdytoja.

. (Tąsi).

Du^lraugu susitarė lęistiųjpą- 
saulj^i. ir praslinkus vienįę^ns 
metams susitikti toje pačioje 
yietoje, kati ipisidalinus įgytais 
įspudžiaisi Praslinkus vieniems 
metams jiedu susitiko. Vienas 
š jų buvo pilnas džiaugsmo ir 

entuziazme kuomet jis pasako
jo apie įspūdžius, gamtos gražy*

▼

Telephc-ąo Yards 5032

Liepos 20 dienų LSS. 7-ta kuo
pa buvo parengusi prakalbas. 
Kalbėjo drg. M. Duseika per du 
sykiu. Pirma, apie technikos vy
stymusi; antru atveju apie da
bartinį Rusijos padėjimų. Taip
gi primine ir apie Lietuvų ir jos 
veikėjus da 1905, primindamas

Ks»i>sii1<q ir Prusei- 
kę.

Po prakalbų buvo ir klausi
mų. Tuo vienas pramonietfe, Ge
ležėlė, vietoj klausimų, pradeda 
šmeižti virš minėtus draugus, o 
Pruselkų pavadino išdaviku re
voliucionierių. Iš publikos tuo
jau buvo pareikalauta faktiškų 
prirodymų apie, Pruseikos išda
vinėjimų revoliucionierių, bet 

Geležėlė vietoj prirodymų ėmė 
rėkti kunigišku balsu, manyda
mas nugųzdinti publikų, ir dar 
labiau ėmė šmeižti. Pirmininkui 
jį> sustabdžius, pareikalauta,. kad 
prirodytų, kų Pruseika iyrti išda-l 
vęs. “Nagi Kapsukų,”” šovė ,Gė^ 
- •i*-, iiu ■ ir ........ ..... 1 ■ ■ -i- ‘T a irr

jęs, stebėtinus vaisius žmonijos j ppažutin* skurdini, ligosna ir išr • • 1 • •• f « « . •civilizacijos ir kultūros, apie 
žmonijos nuveiktus didžius darj- 
bus ir apię žmonių kietašiydu- 
mų. Antrasis žmogus, užklaus
tas, kų gero jis matė, tarė: “Kur 
lik aš nesisukau r—- visur piktar 
darystės, nltekšystes ir neapyka
nta žmonių tarpe; rodos lcu<l ■viT 
sirs pasaulis yra pavirtęs feaisia-

• ■ , i. - . i
usnį pragaru, mano kelionės isT 
Vutlžiai pripildė mano sielų pasb 
jhjaurėjiinu linkui šio pasaulio ir 
įjman nesinori daugiau jame!gy* 
įventi”? l ;.? r ' r

Kame-gi yjyi priežastis jųdvie
jų įgytd) įspūdžių skirtumo? Juk 
įjiedu-keliavo po tų patį pasau
lį? Nejaugi pasaulis buvo geras 
vienam, o blogas kitam? Nejau
gi pasiutlis nebuvo- teisingas lin
kui jiedviejų? Ne. Pasaulis yra 
.'teisingas linkui visų, Skirtu- 
' ............... . ...... ............ Į , . ,

'sigiiDinian. Musų tikslu turi 
būti vadovavimas savo minčių 
— tos žmogaus gyvenimų spren
džiančios ir kontroliuajančiok 
pttjiegos — taip kad jį teikiu 
mums palaimų, naudų, o ne blė- 
dį, ir kad gelbėtų mums atsiekti 
musų aukščiausias ambicijas.

I
(Bus daugiau) \

P. A. Baltranas
v'f A I

Pirmos klosos saldainių, Ice Crefl- 
m’o Sodos irlęngvų gėrimų; taipgi 
cigarų ir, tabokos. Taipgi turi 
tomobilių patarnavimui.

P. Bttltranas, 
Chicago,

Phone Boulevard 7351.
; 616 W. 31 st,,

aii-

III

ANČIAI xRAŠAU.
v- " . i.-
.tjo, inkstų, Nervų ir 
nbstojęs vilties, kad

AS. ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep

sija, neviriniinas pilvelio, nuslabnėjinids. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kund, ir nti^au nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame-1 
riko] ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutarus vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai pu suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvus atsigaut, stipri!, gerai dirbt’ 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inksldi atsigavo. Rėti* 
matizmas piahyko, diegliai nebebadė r 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiui 3 
vaitė po buteli Sahftfiras. Bitteria, ir* p( 
mačiau tokj JĮĮ 
amttflal ir .
radėjistei ir linkiu visiem savo draitgam ir pažb tamien! st atokia ii 
atsitikimais patariu nuoširdžai krekilies

S A L U T A R A i

JV. »

minėtos gyduolės
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipi iįbi ■m wiiiiuiji i_nuiw
matizmas prahyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimą

vaiiė po buteli Saldtšras,’ Bitteria. ii v ptivvmom įia
mačiau tokį skirtumą kaip tarp diduos ir nakties. Dabar Jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių' dčkuojii Saiutaraš mylistų ge*

bhiehęMv rtai ka ■ z# 
po' 3 htėn. savo paveiksle pa 

" ♦'haktivs. Dabar

pre1 Sanitarai: h *i
S A L U T A R A $ r’, ',,>n,v'in " '

CHEMICAL TNSTITUT1ON J. Baltfemis, Prdf.
1707 So. Halsted SU Telephone C >> >1 6417. Chicago, 111

Akių, Ausų, Nosies
Gerklės ir Plaučių

SPECIALISTAS t. -1
Gydau kreivas akis vienu sykiu i kėlės minutes. 

,t Be skausmo ir nesmagumo. Apaugę vokai, opti- 
škos nervų ligos, silpnos, ašarotos, uŽbliuškę -a-, 
kis, neaiškus matymas, arbk Įkitokis anormalis 

, akių stovis greit dingsta po mano gydymo, ’ Nosies, gerklss ir plaučiu katara ., 
gydau greičiausiu moksliniu Laidu, užtikrinda- 
mas užganėdinančias pasekmes. Kiek plaučių 
džiovos atsitikimų ne išsivystymų, kada kataras Mk būt tinkamai gydytas, tą pat galima lyginai pa- 

kf' sakyt, kas link kurtumo, kilusio iš priežasties 
yj kataro. Vasara yra geriausias laikas gydymui 

viršminėtų ligų. PATARIMAS DYKAI 1
UŽTIKRINU GERA AKINIU PRIRINKEMA

Valandos: 9 iki ...... - - ... 219 S. Dearborn
8-tak Nedėlio- W M LflWhOn M I> sL, Ghicago, UI mis io iki i-mai f T ™ ,IUIb ni.i/. » ,ieS p’ č’tą

Į——............ Į——
Tel. Armltage 6580

AKUŠERE
A. M. KAITIENĖ

Sugabial Ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip Įvairio
se moterų ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.
1436 N. Ashland Avė., Chicago

3109 S. Morgan st. Chicago į <
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare

Milda Teatras:
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedčlyj, Ketvergę ir Subatoj

Pirmas Floras 15c. * Balkonas lOe,
• Prie šių kainą priskąįtoma ir į 

lc it 2ė kariškos mokestis
4 milttl.I AKTAI KASDIEN
HALSTFO.ir GA'TVĖS

5 Tel, Pullritau 342 ,
’ Dr. J. Bagočius, M.D. 

LIETUVIS GYDYTOJAS IK 
CHIRURGAS

10731 So. Michlgan Aro. 
Roseland, TU.

RUSIŠKI DAKTARAI !< 
1335 S, Halsted St . Te). Canal 4346 
Mes galonu chroniškas ir kitas ligas 
vaistais ir piędikųtom Karšto Oro ir 

Garo maudynėmis.
Masažas jr I>lbktrikiniai Gydynūd. 

Mokeslįs prieinamos.
VaL: į) rVto iki 8 vok. Nėd. 9—12 d. 

s—" ......... ———rn—n—  .............. ■ v
Naujienų agentas Roselande, Keą- 

įsingtone
Pranas Grybas,

125 Kast lOlth stv 

stotįs:
O. Žalienė, 114 E. 1Q7 st.
M. G. Valaskas, 373 Kensipgton av.

DR. M. HERZMAN <
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 1G mo- } 
tų kaipo patyręs gydytojau, chirurgas i 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškas Hct?, vy- J 
rų, moterų ir vaikų, panai ntiujaUHias < 
metodas X-Ray ir kitokius elektros iu,ie- į 
tateue. '

Ofisas ir Labaratorij'a: 1025 W. 13tn Į 
’ St. netoli Pisk St. J

VALANDOS: Nuo 10-12 plotų, ir S 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3110. j 
GYVBMIMAS: 8412 S. Hahted Street į

VALANDOS: 8—« ryto, tiktai.

Rczld. 933 S. Ashland Blvd. ChkaV

DR. A. A. ROTU
KUHAB GYDYTOJAS ir CHIRURGAM

Specialistai Moteriškų, Vyrišku 
Vaiky ir visu chronišku ligų 

Ofisas: 3354 S. Halsted St, Chlcag‘
Telephone Drorer 9491 

VALANDOS i 10—11 ryto; *-'*< poplota
T—S vakaro.Nodtliomto 10—lt dion*.

Dr. Leo Awotin
Gydytoja*, Chirurgas. Akušeris 
1920 So. Halsted St^ Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 
!>>).% - 4 rusiškai. * .
YaUndoa: 10^1^ rytą; ft—9 va
kare. Tel. Canal 4367.

IHIRI II riiliinm^ii 4II ■ ■ ■I...I Hiiii I

Tel Yards 3654. AKUŠERKA I

VyriškųDrapanij Barbenai
Nauji, neatimti, daryti ąnL užsa-. 

kymos siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 ikA $50, dabar parsiduoda po $15 
ir Nauji\01 daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 sint ir ovęrkotai, nuo $7.50 iki 
18 doler vtj. •

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš*! 
tų overkedų* , ....

Visai m ūzai vartoti siutai ir over
kotai, veri ys nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augšč Vm. Kelnės nuo $1.50 iki, 
$4.50. Valiūnams siutai nuo $3.00 
iki $7.50. •

. Atdara kai klieną, nedaliomis ir va
karais.

. S. tfOJtDON 
1415 8. Halate d SU Chicago. IU.

įvirs. A. VmiKAS 
įmigusi Akušerijos Ko
legiją; ilga! praktika
vusi Pennsylvauijos 
hospitalėse ir I*hila- 
delphijoj. Pasekmin
gai patarnauju prie 
[gimdymo. Duodu rodą 
plsokiose ligose mote
rims ir merginoms. 

[8113 So. Halsted Str. 
I (Ant antry lubų) 

Chicago.
Nuo 6 iki 9. ryte, ir 7 iki vėlo vak.1

Telephone Yards 5834.

D r. Ml. Wiegner į
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 i 
iš ryto ir n no 7 iki 9 vai. vak. ■ 
3325, So, Hąlątcų SU [Chicago. *
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I Chieago ir Apielinke

betgi atsisakė jį priimt. Tada 
Pikowskis rųščiai jam pagrūmo
jo: jeigu neduosi darbo, įskilsiu 
tave pačiai ir kompanijai”.

Daba? Pikowskis sėdi pavie-

NAUJIENOS, Chieago, III. Sereda, Liepos 24,1918.

Joreiviai grasina streiku.

Apie 15,000 darbininkų 
rengiasi mest darbą.

Nevykusi ekskursija.

Apie 30 vyrų ir moterų vakar 
naktį nusitarė pa si Vėli n t Michi-

čio kalėjime ir dūmoja, kaip šis 
svietelis kvailas: nesuprantąs, 

kad jis norėjęs tik “paštukavot”.

Apie 15 tūkstančių darbinin
kų jūreivių, priklausančių Inter
national Seamen's unijai, ža
da ^iest darlią, jeigu laivų sa
vininkų associaeija neišpildys jų 
reikalavimų iki sekamo panedė- 
lio. Darbininkai reikalauja dide
snių algų ir tūlų kitų pagerini
mų.

Unijos iždininkas, p. Thomas 
A. Hanson, sako, kad jūreiviai 
esą netekę kantrybės. Jioilgą lai
ką bandę taikyties su darbda
viais, bet kiekvieną kartą — be 
pasekmių: -samdytojai griežtai 
atsisaką tarties, vadinas norį, 
kad darbininkai tenkintus! da
bartinėms bado algomis.

gan ežere. Nepavyko. Nuplau
kus mylią ir pusę nuo kranto 
laivo mašinerija staiga pagedo, 
taip kad ekskursantai buvo pri
versti šaukties pagalbos idant 
dasigavus atgal krantai!

Nesudurianti galo 
su galu.

Gatvekarių kompanija turė
sianti didelių nuostolių.

Gatvekarių kompanija reika
lauja atsakomųjų įstaigų, kad 
juogreičiau butų išpildyta josios 
reikalavimai — leista padidint 
važinėjimus kainas. Priešinga
me atsitikime ji turėsianti pa
nešt didelių nuostolių — net po 
penkis milionus dol. mėnesyj. 
Esą, darbininkai reikalauja di
desnių algų, visoks materiolas 
taipgi pabrangęs. o važinėjimosi 
kainos vis dar tokios pat — 5 
centai nuo pasažierio. Taip ne
galima. Miesto gaspadoriai tu
rį susiprast ir nedaryt skriaudos 
biedniems gatvekarių baronams.

Beprotis uegras.
— -.. -II - - ■ ■-... - •

Pašovė dvi moteri ir 
pats nusišovė.

Negras Camlius Whitlock, ma 
noma* netekęs proto, vakar už
puolė dvi negri — Geogia Wa- 
shington ir May Cannolloy —* 
name 3215 Calumet gatvėj ir 
mirtinai jas pašovė. Vėliau žu- 
deika atsuko revolverį į save ir 
ant vietos nusišovė. Pašautosios 
atiduota į paviečio ligoninę.

Sekioja ledo pardavinėtojus.
Miesto valdžia įsakė policijai 

stropiai daboti ledo pardavinė
tojus. Patirta mat, kad ledo par
davinėtojai stengiasi apsukt pir
kėjus — vartodami klastingus 
svarsčius. Pirkėjai, patyrę ledo 
pardavėjo klastą, prašomi tuoj 
pranešt policijai.

Vakar jau buvo pagauti keli 
ledo pardavinėtojai. Turės užsi- 
mokėt pabaudos ir jeigu ateityj 
nesiliaus apgaudinėję žmones—

Nusižudė turtingas 
verteiva.

Ežere ties Oak gatve vakar ra 
sta paskendusį turtingą viešbu
čio —• Nagel’s Cafe — savininką. 
G. A. Nagelį. Saužudybės auka. 
Gaso baronų apetitai.

Chicagos gaso baronai būti
nai nori išgaut iš miesto valdžios 
naują kontraktą, sulig kuriuo 
jie galėtų padidint gaso kainas, 
ant 30 nuoš. Jeigu jų norai butų1 
išpildyta, chicigiečiai kas metais 
turėtų mokėt jiems penkis mi
lionus dol. daugiau nei kad iki 
šiol buvo mokama. Savo reika
lavimą ga^o kompanija pamatuo 
ja tuo, kad pastaruoju laiku visa 
labai pabrango .ir kad jije neuž- 
ilgio mananti pastatyt naują ga
so fabriką, kas jai atsieisią ne
mažiau 10 milionų dol.

Adv. Bichbergas ,kur dabar ve 
da miesto bylą prieš gaso k o m pa 
niją, reikalauja, idant miesto 
valdžia nenusilenktų Chicagos 
gaso viešpačiams — bent kol už
sibaigs miesto užvestoji prieš 
kompaniją byla.

Iš Darbo Lauko. ,
Metė darbą.

Niekur rodos, nėra tokio dar
bininkų išnaudojimo, kaip San
ta Fe^ctap varde, prie 47-tos ga
tvių ir Archer avė. Darbininkai 
ten visą laiką buvo neorganizuo
ti. Tik šių metų vasario mėn.t 
pradėta tverti unija. Greitu lai
ku unijon įstojo šių skyrių dar
bininkai: kalviai, blekoriai, dai- 
lydės, ir gvintrėžiai. Gi praeitą 
subatą, liepos 20, įstojo visi Sriu
bų dirbėjai.

Kada darbininkai taip susior
ganizavo, suprantama, pas juos 
atsirado noro pasipriešinti savo 
samdytojams. Taip, praeitą pel
nyčių, liepos 19, turėjo būti iš
mokėta darbininkams t.v. “back 
paid”. Bet kada pasirodė, jogei 
samdytojai išmokėjo tik kelia- 
tui, tai nutarta pareikalauti, kad 
min. mokestįs butų išmokėta vi
siems darbininkams. Liepos 20 
d. darbininkai įteikė samdyto
jams reikalavimą, bet vietoj at
sakymo jiems buvo paliepta su
mesti dėžutei! numerius ir eiti 
sau. Darbininkai nieko* nelauk
dami taip ir padarė. Bosas, pa
matęs, kad čia nejuokai, dar 
bandė prikalbint vieną-kitą se
nesnių darbininkų, bet tie atsi
sakė ir išėjo kartu su visais.

Tą pačią dieną tuoj buvo su
šaukta streikininkų susirinki

mas, kur nutarta taikyties iki ga
lu ir išrinkta streikibinkų atsto
vai.

Samdytojai, kol kas, Vis dar 
nenori tarties su savo darbinin
kais, bet ir šie nežada pasiduot.

— Kunigas.

neteks savo džiabų-biznių.

pagavo mušeiką-vagilj.
Policija vakar pagavo žymų 

politikierių Illinoijaus valstijos 
senatoriaus PovVeH’o draugą, tū
lą Harry Martiną. Pasirodo, kad 
tai beesąs vikrus mušeika-vagi- 
lis. Praeitais metais jis buvo įsi
laužęs p-ios Gerthrude Adland 
naman, 3301 Warren gatvėj. 

Sumušęs namo savininkę Marti
ni tuomet išnešęs iš jos namo a- 
pie už 2,000 dol Įvairių brange
nybių. Martini atiduota į teismo 
rankas.

Smarkus advokatas-
Adv. Thomas J. Couglilin, 

8202 East End gat., vakar pateko 
bėdon: turėjo užsimokėt 10 dol. 
pabaudos ir padengt teismo lė
šas. Ponas Coughlin lošdamas 
golfą susivaidijęs su savo kai
mynu Chester Lcachey ir sumu
os jį.

Areštavo 19 anarchistų.

Gali būt bus deportuoti.
True translation filed with the post 
mastei* ai Chieago, III., July 24, 1918 
as i eąuired by the act of Oct. 6,1917

Per pastarąsias tris savaites 
immigracijos biuro įsakymu bu- 
vo areštuota 19 anarchistų Chi- 
cagoj ir jos apielinkėse. Visi ga
li būt bus deportuojami. Areš
tuotieji daugiausia italai.

Nepavyko.
Tūli a Įderina na i buvo padavę 

miesto tarybai įnešimą įvest kie
kvienoj stuboj vaudens “myte- 
rį”. Vakarykštis miesto tarybos 
susirinkimas tečiaus didele bal
sų dauguma sumanymą atmetė. 
Ir gerai. .

—■ »—
Moteris—banditų vadas.

Policija vakar areštavo’ tūlą 
Mrs. Charles Costantą. Moteris 
įtariama vadovavime tūlai vagi
lių gaujai, kur šiomis dienomis 
apiplėšus daugelį prekinių vago
nų. Eina tardymas. 

..-------- i_ į 

Pateko bėdon.
Marris Lmvison, turtingas ju- 

bilierius, vakar pateko bėdon. 
Policija pasodino jį šaltojon. Į- 
tariamas pirkinėjime vogtų dai
ktų. Sakoma, kad jo krautuvėj 
rasta apie 20 tūkstančių dol. ver
tės karteliai, kurie buvę pavogti 
iš Heller-Kose brangukmenų kr
autuvės praeitą sausio mėnesį.

Norėjo gaut senąjį darbą —
Pateko šaltojon.

Jacob’as Pikowski’s, 1119 So. 
Homan gat., būtinai norėjo su 
grįžt į senąją darbavietę. Bosas

Keturi ugnagesiai vakar už
troško begesindami kilusį gaiš-* 
rą name ant kertės Greenvievv 
■r Irving Park gatyių. : *'

-------- * •'•lą/r

Ecldie Jackson, paskilbęs va
gilis, 26 sykį pateko į policijos
rankas. Policija vakar jį arešta
vo bekraustant svetimą vežimą.

P-ia Bertha Kopecka, 523 Mil- 
wauke gat.,,vakar rasta nusitroš- 
kinus savo miegruimyj. Saužu
dybės priežastis nežinoma.

Kanale ties 29 gatve praeitą 
nedėldienį buvo rasta nepažįsta
mo žmogaus lavonas. Pasirodo, 
kad tai yra tūlas Joseph Kukeli 
(Kukelis?), gyvenęs 2242 W.

24 gatvėj. i

Devynios porelės vakar buvo 
areštuota viename “sausame” 

kabarete. Kaltinamos ne tvarkiu 
elgimosi, tariant ištvirkavimu.

Trjs žmonės užvakar mirė nuo 
karščio. Apie 30 buvo apsvaigin
ta kaitriais saulės spinduliais.

Harry A. Walters, gyvenęs 
1002 So. State gatvėj, vakar priė
jęs to išvedimo, kad gyvenimas 
esą paikystė. Pasiėmęs revolve
rį jis paleido krūtinėn kulką. Da
bar Walteris guli paviečio ligo
ninėj. Jo padėjimas kritiškas.

Steve NovasilI, 1114 W. 17 gt., 
neteko 400 dol. Du nepažįstami 
vyrai jį pasigavo prie jo stubos 
ir privertę Navasillą išmainyt 
jiems čekį. Policija jieško blogh- 
darių.

Arthur Smith, bėgių daboto-1 
jas, vakar pateko tarpe vagonų 
ir ant vietos tapo Sutriuškintas 
Baltimore and Ohio geležinke
lio kompanijos jarde.

CICERO 
................... . » 

s Šis ir tas

LSS. 138 kp. mišrus choras 
rengia išvažiąvimą { Jefferson 
mišką rugpjūčio lldieną. Tai 
bus užbaigimas vakacijos. Pasi
ni IsSję min. choro nariai vėl ener 
gingai stversis lavinimosis dai
nų.

-:-

Galbūt paskutinį Jšvažiavinią 
į Jefferson mišką iš Cicero šiais 
metais rengia LSS. 138 kuopa, 
rugpjūčio 18 dieną. Prie minėto 
išvažiavimo prisidėjo LSS. 158 
kp., Vyrų ir Moterų Apšv. drau
gystė, LMPS. 43 kp., ir LSJL. 2 
gp. Bus gana skaitlingas išvažia
vimas. Beto, rengėjai žada suruo 
Šti tinkamą programą. Dar yra 
laiko ir kitoms Ciceros progre
syvinis draugijonts prisidėt prie 
min. išvažiavimo. Šis išvažia
vimas yra rengiamai tikslu už- 
inegsti tampresnių ryšių tarpe 
Ciceros progresyvių draugijų,!

Ateinančiame žiemos sezone 
LSS. 138 ir 158 kuopos suvieny
tomis spėkomis rengs vakarus. 
Tikimąsi geresnių pasekmių. A- 
tidaryniui sezono rengia vakarą 
su perstajymu, M. f. Jankaičio 
svet., spalio 6 dieną.— Cicerietis.
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ROSELAND.
Baigia smukti nuo koto.

Musų klerikalai visai baigia 
smukti nuo koto. Sukurstyti be- 
gėdingais kunigų organo prasi
manymais, jie paleido darban 
savo nešvarias vaidentuves ir da 
bar plūstasi, vdidmainiauja ir 
per akis meluoja. Kunigų Drau
ge už liepos 23 buvo išspausdin- 
tai<tulo Vytauto Ainio atsipra
šanti korespondencija, kur pri- 
taukštu visokių nesąmonių; bute 
n t, apie “picilikučių” gaudymą ir 
tt. Suprantama, kad nei vienas 
sveiko proto žmogus nepatikės 
kunigų organo korespondentui, 
tuo labiau jam nepatikės patįs 
roslandiečiai. Bet kas jam rupi, 
tikės ar netikės, —jis juk rašo 
ne tam, kad pranešus tikrą da
lykų stovį, o tam, kad pasikolio- 
}usj)prieš Grigaitį ir tuos<nela- 
busius “picilikučius1*, kurie mu
sų klerikalams įvaro tiek bai
mės, kad jie ir naktį negali už
migt. Ypač daug nukenčia tėve
lio biznis. Tatai jie ir plūstasi.

Vargiai tečiaus musų klerika
lai tuo galės pataisyti savo smu
nkantį biznį, šiandie žmonės jau 
nebėra anos “gyvosios lėles”, ku 
rio.mis sulig noro galėtų žaisti 
musų “tėveliai” ir jų pataikūnai. 
Pervėhi, juodieji šeškai!.

— Roselandietis.

Belo, bus vaideuama ne “Pas.
Studentas”, bet kitas veikalas.

— J. U.
|g- -. ........ -u—

Pranešimai
Naujienų Bendrovės dalininkų 

Wesl SiJėjc susirinkimas įvyks 
ketverge, liepos 25 d., p. Meldažio 
svetainėj, 2342 VV. 23rd PI. Pradži i 
8 vųl. vakare. Visi šėrininkai kvie
čiami atvykti, nes turim daug svar
bių reikalų. —K. Jamontas.

Naujienų Bendrovės dalininkai 
Bridgeporto apielinkėje malonėkite 
susirinkti šiandie; liepos 24 d., Auš
ros svetainėj, 3001 Sp.Halstėd St. 
Turini daug svarbių reikalų

Kviečia J. Aglinskas.
»

Lietuvių Laisvamanių Federacijos 
pirmos kuopos pusmetinis susirinki- 
mas bus ketvergė, liepos 25, 8 vai. 
>vak. Northsidės Viešojo Knygyno 
svetainėj, 1822 Wabansia avė. Siame 
susirinkime bus pranešta apie Ci
cerus bylą, Kardo stovį ir daug ki
lų svarbių pranešimų. Ateidami atsi
veskite ir naujų narių.

—A. Ripkeviėia, sekr.

LMPS 5 kuopos susirinkimas bus 
liepos 24 d., 7 vai. vak. etninėj — 
1210 S. Main st. Malonėkite visos 
narės atsilankyti ,nes turim svarbių 
reikalų apsvarstyti. O. Valiulienė.

LMPS. 25 ir 9 kp. ir Ateities Žie
do išvažiavimas į Washington par
ką, įvyks nedėlioj, liepos 28 d. Bus 
prakalbos, dainuos chorai, bus žai
smės su keletu dovanų ir tt. Važiuo
ti reikia Cottage Grove karais iki 
57 gatvės ir eiti į vakarus, kur ant 
kalnelio mątysis raudona vėliava. 
Kviečiame publiką skaitlingai daly
vauti. —Komitetas.

ASMENŲ J1EŠKOJ1MAI
Pajieškau savo moters Onos Kon- 

rodienės (iš namų Jųsiuliukė). Pra
sišalino nuo manęs s. m. birželio 20 
d. ir išsivežė 19 mėnesių kūdikį. Ji 
yra 5 pėdų aukščio, rauplėto veido, 
kūdikis šviesiais plaukais, kas pir
mas praneš, duosiu $25.00. Meldžiu 
jos pačios atsišaukti, aš viskų allei- 
siu.

WillMim Konrod, 
715 W. IGth st., Chieago, 111.

Aš,. Ignotas Balčius, paeinąs iš 
Lietuvos, iŠ sodžiaus Ringeliškių, 
gmino Liepimą, Seinų pavieto, Su
vaiką gub., pajieškau pusbrolio Jono 
Balčiaus, kuris kiek laiko atgal gy
veno Lawrence, Mass. Malonėsite 
atsišaukti, nes turiu labai svarbių 
reikalų, noriu sužinoti.

Ignotas Balčius, 
Box 407, Bridgeville,

PARDAVIMUI

Puikios Mirtos
Nuo 50c ir augŠČiau

Skini os gėlės visokiems reikalams. 
Pagrabams vainikus išdirbam kuo- 
puikiausia. Pristatom visus kvielkus. 
I'aipgi parduodame vaistų gėlėms 
ugdinli. MILDA FLORIST,

Lietuviškas Kvietkininkas,
3112 S. Halsted Chieago.

Tel. Boulevard 9571

PARDUODAME grosernę ir sal
dainių sankrovą. Gera apyvarta. 
Parduosime nebrangia kaina.
1621 So. Union Avė., Chieago.

BRIDGEPORT
Pataisymas

y
Vakar “Naujienose” buvo pra

nešta, kad Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choras nutaręs surengti 
vakarą, nuo kurio pusė pelno 
skiriama Lietuvos Laisvės Fon
dui. Busią statoma veikalas 
“Pasiutęs Studentas”.

Dalykas yra toks. Choras, tie
sa, nutarė surengti vakarą, nuo 
kurio pusė pelno eis Lietuvos 
Laisvės Fondui. Bet kartu buvo 
nutarta, kad kita pusė pelno eitų 
Raudonojo Kryžiaus reikalams.

■■.į i ■
Pajięškau Daktaro A, J. 

Karaliaus. Turėjo ofisą 3203 
So. Halsted St., Chieago, III. 
Turiu svarbų reikalą. Kas 
žinotumėt, kur jis randasi, 
meldžiu man pranešti. Bu
siu dėkingas.

K. Jsurmmtas
1840 So. Halsted St., 

C.hicago, UI.

Extra susirinkimas Liet. V. K. Plet. 
V. D. Chicagos bus ketverge, liepos 
25 d., 8 vai. vakare, Knygyno bute, 
731 W. 18 
Šliaukyti, 
reikalų.

st. Malonėkite atstovai at
neš turime daug svarbių

S. Bu d ginas.

Sietyno Mišraus Choro draugiškas 
išvažiav’mas i Jeffersono girių įvyks 
ned., liepos 28 d. Visi kviečiama skai
tlingai atsilankyti. —Ko-mitetas

LSS. 234 kp. susirinkimas įvyks 
petnvčioj, liepos 26 d., 8 vai. vaka
re , University Scttlement name, 
4630 Gross avė. Visi nariai priva
lot atsilankyti laiku. —Sekretorius.

LSS. 4 kuopos susirinkimas įvyks 
nedalioj, liepos 28, 1 vai. po pietų, 
Mildos svet., 3142 S. Halsted st. Visi 
draugai ir draugės atvykite ir atsi- 
\ ėskite naujų narių kuopai.

F. Meškauskas, Org.

Meldžiame visas draugiškas orga
nizacijas nedaryti jokių surengimų 
rugpjūčio 25 d. Tą dieną rusų ir uk- 
i ninų S. P. draugijos rengia pikniką 
National Grove, Riverside, Iii. Tai
pgi mclsluine nerengti jokių pramo
gų lapkričio 26* d. vakare. Rusu S. 
P. rengia teatrą West Side Audito- 
riume. Sekrct. T. Javoish.

WesfHi<lės Liet. Viešo Knygyno 
delegatų .susirinkimas įvyks ketver
ge, liepos 25 d., 7:30 vai. vakare, M. 
Meldažio svet., 2242 W. 23 PI. Visi 
delegatai malonėkite būtinai atsila
nkyti susirinkimai!, nes yra daug 
syarbių reikalų apsvarstymui.

—L. V. Knygyno Valdyba.

Lietuvių Laisvamanių Federacijos 
susirinkimas (Naujienų apskrityj) 
įvyks seredoje, liepos 24 d., černau- 
cko svet., 1900 Union avė. Pradžia 
7:30 v. v. — Draukyi laisvamaniai, 
katrie jau esate nariais vietinės 
kuopos arba ir tie, kurie norite pri
sidėti prie LLF. kuopos, būtinai pri
buki! į susirinkimą.

Ateities žiedo Vaikų Draugijėlės 
pusmetinis susirinkimas ir Choro 
repeticija įvyks seredoje, liepos 21 
d. 8 vai. vakare, Mark White Squa- 
re svetainėje prie Halsted ir 29 gt. 
Visi Ateities Žiedo nariai prašomi 
atvykti, —Globėja F. S. K.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Pajieškau draugo, Alekso Puschius, 

pirmiau gyveno Chicagoje, dabar iš
važiavo kitur. Jis pats ar kas jį ži
note malonėkite pranešti jo adresą. 
Kas pirmas praneš, gaus $15.

W,illiam Konrod,
715 W. 16th st., Chieago, III.

Pųjieškau savo pusbrolių, Kazi
miero, Klemenso ir. Vincento Rum- 
bauekų, Kauno gub., Siauhu. PftV> 
Pašvitinio valsčiaus, Joniškio pa- 
prap., VerŠkulių sodžiaus.

Pilypas Rumbauckas, 
1513 So. 48 et., Cicero, III.

Pajieškau D. Smilgiškio, iš Piet- 
riškių kaimo, Panevėžio puvieto, 
Kauno gub. Girdėjau, gyvena Chica- 
goj, III. P. Smigielskis,
1839 Fairfield avė., Chieago, III.
________ i n I li'H^
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Pajieškau seserų Nastazijos ir Ur
šulės Sebaliauskycių .paeina iš Vil
niaus gub., Trakų pavieto, girdėjau, 
gyvenų Illinois valstijoj, apie mai
nas, turiu labai svarbų reikalų. To
dėl jos pačios ar kas apie jas žinote 
meldžiu man pranešti, J. Ribokas, 
1118 S. Winnebago St., Roękford, III.
» — . ĮH.„ ........■I'" .......-....... — — ■

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PROGA NEVEDUSIAM

Pasirandavoja gražus kambarys 
laisvam inteligentiškam vaikinui ar 
merginai Arti Robey SI. ,Milwaukee 
ir North Avės. Fanatikai lai neat
sišaukia. Si. Narkis, 
1953 Wabafisia Avė., Chieago, III.

RANDAI
ATIDUODAMA rendon 5 kamba

riai ir maudynė, prie 2424 Cortey 
st., arti Western avė.

W. L. Roetter, 
4213 N. Kildare avė., Chieago

Telephone — Irving 4012

ATIDUODAMA randon 7 kamba
riai, visi pertaisyti su visokiais pa- 
rankumais, prie 46 gatvės ir Normai 
avė., meldžiu atsišaukti j M. Dobin- 
ską, 2745 N. Mozart St., Tel Armi- 
tage 7046 Chieago

REIKIA DARBINI N Ki
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI 
(U. S. Free Employment Service)

Jieškantieji darbo, kreipkitės šiais 
adresais: • ’

843 S. WABASH AVENUE. 
arba

N. DEARBORN ST. 
arba

SO. DEARBORN ST.
arba

SO. JEFFERSON ST. 
-o-----

116-122

. 524-526

105-107
Už darbo parupinimą visuose tuo

se valdžios įsteigtuoše ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — į fabrikus, į ka
syklas, į ūkius,J šiaip įvairias įstai- 
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai- ų, kaip amatininkų, taip paprastiems darbams.

REIKALINGA stiprių vyrų pri 
svaraus šapos darbo. Gera okes 
tis. 
900 W. 18th st.

no 
_ —es-
Chicago

REIKIA molderių ant gelžkelio il
gam laikui, pastovus darbas.

Missouri Malleable Iron Company, 
East St. Louis, III.

REIKIA beisterią, fellerių guzikų 
isiuvėjų ir sijonų finišerių prie mo
terišku švarkų ir siutų.

I’ercival B. Palmer Co., 
367 W. Adams st., Chieago

REIKALINGA geri, drūti vyrai dėl 
truckinimo ir abelno darbo ant flio- 
ro.
1511 S. Sangainon st., Chieago

REIKALINGAS barberis po pietų 
subatomis ir puse dienos nedėliomis. 

J.oe Grigonis,
2050 W. Coultor st., Chieago

REIKIA geležų karpytojų j senų 
gelžgalių jardų. Gera mokestis tei
singiems darbininkams. Atsišaukite 
i 
1632 W. Kinzie st., Chieago

REIKALINGA vedusi pora su ma
ža šeimyna, su mažai rakandų gy
venti dviejų arba trijų kambarių 
garu šildomam finte, su vana, elek
tros šviesa, telefonu, puikus gyveni
mas ir neperbrangi randa. Norinti 
gyventi prie laisvų žmonių ir prie 
mažos šeimynos, atsišaukite telefo
nu: Lincoln 7874, arba ypatiškai: 
706 Garfield avė. J. D. Doveika.

REIKALINGA žmogus j pirtį. 
1117 S. Paulina sl„ Chieago, III,

REIKALINGA virėja moteris pa
gelbėt prie virimo valgykloj. Ne
įeik dirbt nedėldieniais. Mokestis ge
ra. 1464 Indiana Avė.

PAJIEŠKAU pusbrolio, '1'. Jurėno, 
Kauno gub., Vilkmergės pav., Šimo
nių miestelio. Meldžiu greitai alsi

Ona Gilvidaitč.
718 W. 19 st., Chicngo, III.

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 40c. | va
landą, 10 ir»U vai. darbas.

Consumers Co„
35!h si. and Normai avė., Chieago

HE1KALINGAS darbininkas prie 
arklių Į barnę. Moku $85.00 j mė- 
nesj. Darbas ant visados.
4129 Emerald avė., C.hicago

Phone Yards 1076.

RAKANDAI

PARDUODU greitai 3 kambarių 
rakandus, visai pigiai No. 1, ant pir
mo įmušto; gera vieta gyventi, neto
li parko, 1945 NK Laregreen avė., 
Chieago, III.

PARDUODU 6 kambariu rakan
dus sykiu arba atskirai. Priežastis— 
važiuoju j kitą miestą.
658 W. 31 st., Antras augštas.

NAMAI-ŽEM®
PARDAVIMUI 6 kambarių mūri

nis namelis prie Union avė., maudy
nė, gesas, elektros šviesa, kaina 
$2400; 8 kambarių mūrinis namelis 
tiktai $1900; arti šio ofiso 6 kamba
rių mūrinis ir medinis namelis prie 
Lowe; bargeno namą tiktai 11500. 
Mūrinis 2 fialų namas, tiktai $300 
cash, likusius kas mėnesį kaip rąn- 
da. Bargenas.

E. E. Feeney, 
603 West 31sl st., Chieago, III.

KAM MOKĖTI RANDA?
5720 Hoyne Avė.

Puikus 5 kambarių namelis su 
maudyne ir elektros šviesomis, ąe- 
su, pečiu šildoma, platus lotas .taip
gi garage. Kaina tiktai $1925.00.

M. P. Plummer, 
7816 S. Halsted St., Chieago.

Tel. Stewart 7101.

PARSIDUODA 2-jų augštų medi
nis namas, lotas 50x150, 4 fintai, re- 
ndos neštų $672, kaina $4,400.
3732 S. Campbell avė., arti 38th St.

’ ■ 'K į M p
PARDUODU ūkę 80 akrų: 75 ak

rai dirbamos, likusi —5 miško ir ga
nyklos. Ūkė yra užsėta kernais, 
binzais ir rugiais. Taipgi sykiu par
siduoda visi ūkės įtaisymai, kaip tai 
mašinos gyvuliai ir stubos rakandai. 
Pardavimo priežastis— turiu išeiti 
j kariuomenę i mėnesį laiko. Jeigu 
nori pastoti savininku geros tikės ir 
su maža suma pinigų, tai atvažiuok 
pažiūrėt arba rašyk laišką.

J. Kaulinas, 
R.F.D.No. 1, Box 133, Allegan, Mich.

PASKOLOS-MORGEČIAI
REAL ESTATE PASKOLA

Skoliname pinigus ant Chicagos 
apdirbtos nuosavybės po 5¥j% pel
no nuo $500.00 iki $5000.00.

Perlcidžiame ant visų paskolų ap
likacijas j 24 valandas.

Ignatius Chap and Co., 
31st ir Wallace sts., Chieago

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 — naudingiaua, 
kaip mokiniams taip ir mokykloj.

Kitos mokslo šakos išguldoma po 
senovei. 3001 S. Halated Str.

i 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.
BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chieago.

VALENTINE DRESSMAKING i 
COLLEGE8

6205 So. Halsted st, 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Wtlls 8t

137 Mokyklos Suv. Valstijose, 
siuvimas. Petrenų Kirpimas, De- 
signing. dėl biznio ir namų. Vie
los duodamos dykai. Diplomai 
l engvi išmokėjimai, Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
*10 Phone Seeley 1649

SARA PATEK, PirmlnlukO

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, arilmetikosj knygvedystfis, 
stenografijos, lypewriting, pirklybos 
leisiu, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilletystės, dailiarašvs- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St.. Chieago, 11|.

os
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