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Žada deportuoti svetimšalius
Rusai atnaujino ofensivą

su

NORVEGIJA ARTI i

Kristianijos žinia sako, kad
rai žinojo.

ministeris naikinimą sostinės gyvento

ta

KAIZERIS RENGIASI 
PAVARYT KANCLERI?

SOCIALISTŲ PARTIJA 
PRIEŠINASI KAREI.

informavęs tulus Anglijos 
atstovų buto narius, būtent,

Chicągoje ir apielinkėje— 
Giedra; maža atmaina tem
peratūroje.

Įmesti BridewelFan padaužos, va 
giliai ir žmogžudės rodą dide
lį patriotizmą.

• * 
• «

IR KRIMINALISTAI NEPA
KENČIA ‘SLACKERIŲ.”
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daryta galutina sutartis ta
rpe darbininkų atstovų ir sa
mdytojų.

BLOOMINGTONO DARBI
NINKAI LAIMĖJO.

KARĖS TEISMAS PRAN
CŪZŲ GENEROLAMS.

Partijos referendumas pri
taria didžiumos rezoliuci
jai.

Velnias buvęs vyresnis už 
susibankrūtijusį bankie- 
rių ir katalikiško laikraš
čio leidėją — Joną M. Ta- 
nanevičių.

37 žmonės užmušta, 111 su
žeista; nuostoliai dideli; 
nušovė 11 vokiečių orlai
vių; bombardavo vokiečių 
miestus.
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APRIBOJA MAISTO IŠ
VEŽIMĄ Iš SUV. VALST.

VOKIEČIAI BOMBARDA 
VO LONDONĄ

Hamburgas, Altona ir kiti 
miestai turės laukt naujo 

derliaus.

PALAIKO PRANCŪZŲ 
PUSĘ.

BULVIŲ BADAS VOKI E 
TUOJ.

vokiečių 
Nordent-
Zeitung, 
Dr. Kari

iš Suv. Valstijų be vald
žios leidimo.

I3

CHICAGO, liepos 8. — 
erių” nepakenčia netik

To reikalauja Dąrbininkų 
ir Kareivių Atstovų Tary
bų Kongresas.

jie pasitikę
BrideweH’o vartų.
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LONDON, liepos 9. — Da
ily Express praneša, kad tū
las neįvardytas Austrijos

Austrijos karalienė Zita a- 
gituojanti savo vyrą atsi-

PAIMS VALDŽIOS ŽI
NION ŠALIES RESUR-

Kam neatsilaikę prieš 
vokiečius.

Visi kareivinio amžiaus vy
rai, kur dar neturi pirmų
jų pilietybės popierų, bu
sią išvyti atgal į jų tėviš
kes.

i
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Trįs senyvos moterėles, dirban
čios kalėjimo raštinėje, sustoju
sios palei sieną ir domiai prisi
žiūrėję i atvežtus “slackerius.”

mę į savo vyrą. Todėl me- 
namasai jos žygis galįs at
nešt daug gero “franeuzų re
ikalui.“

.1 ■*

?, sa-

■ , teist ir monarchistams už 
nužudymą keliu respublikos

I šalininku.

ŽADA VYT Iš AMERIKOS 
SVETIMŠALIUS

Vadinasi, šios šalies soci
alistų partija ir toliau pasi- | 
lieka griežta dabartinės ka-

' 'iS m] 

rėš priešininkė.

BLOOMINGTON, Ill. — 
Po trumpos kovos gatveka-

rišką teismą “paaiškinti“ 
tas nepasisekimo priežastis 
ir, jei pasirodys, kad jos yra 
menkos — generolai atsiim
siu prideramą bausmę.
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“VELNIAS ŽINO, KAIP 
GERIAU.”

ckerių” adresu ve kokį “razum- 
ną komplimentą”: “Tik prisis-

Prie karės ją verčianti 
Vokietija.

KRISTIJANIJA, Norve-

Respublikos kariuomene bo-

LONDON, liepos 9. —Ga

matė, kad jo kariuomenė ne-

šalininkų armijai, jisai įtei-

je itos žinios dar sako, kad

400 mylių fronte rusai užpul
dinėja vokiečius; užpuoli

me dalyvauja milionas vyrų; 
krito 13,000 rusų.

ralius laukia mirties bau
smės.

chstage galima laukti didelių 
riaušių, jei valdžia “ant žut-

Krizis artinasi; laukiama 
riaušių Vokietijos parla
mente.

izeris nori pavaryt dabarti
nį kanclerį, Ziricho telegra
ma nepaduoda. . .

Kitos žinios, beje, sako,

jau užėmusi kelias ytin sva- 
rb i as poz i c i j as Pek ingo 
priemiesčiuose ir kad vienas 
respublikos orlaivių vakar 
bombardavęs karaliaus pa-

Šis-gi, vietoj priimti ją ir 
pats atsisakė nuo sosto.

Reuterio žinių agentūra,

ties jų motinos... Dieve! Aš 
džiaugiuosi, kad mano sūnūs nė
ra su jais.”

Ir “slackeriai” neprabilę nei
Ir “slackeriai” neturėję nei 

vieno žodelio į siunčiamus jiem 
žmogžudį! “sveikinimus.”

.... ......... 1 307 W30th si —«

Rengiasi atstatyt kancleri

Kynijos karalius atsisakė nuo sosto

ZURICH, Šveicarija, lie
pos 9. — Atėjusi iš Berlino 
žinia sako, kad Vokietijoje 
artinasi didelio politinio kri- 
zio valanda. K°elnische Zei- 
tung praneša, jogei Vokieti
jos kaizeris Wilhelmas ren
giasi atstatyt “valstybės ga
lvą“ — kanclerį Bethmann- 
Hollvvegą. Jo atstatymas 
galįs įvykti byle valandą.

Pusiau oficialis 
valdžios organas, 
sche zlllgemeine 
tarp kita sumini
Helferich’ą, buvusį kadaise 
maisto diktatorių Vokieti- fe-
joj, kaipo tinkamą Bethfna- 

nnllollwego pavaduotoją.

jau gerai aprūpintų amuni
cija kareivių. Kai kur, kaip 
praneša pusiau oficialis Pe
trogrado pranešimas, rusai 
išviję priešą iš pirmųjų ap
sigynimo linijų.

V okiečių-austrų praneši
mai betgi sako, kad rusų 
briovimąsi pilnai sulaikytas 
ir kad apart pasibaisėtinų 
nuostolių jie nieko neatsie-

armijos štabo pranešimas 
pažymi, būtent, kad ties 
Brzezany r u s a i netekę 
13,000 vyrų — vien tik už
muštais.

Londonas užginčija vo
kiečių pranešimą. Paskuti
nės ten gautos žinios saką, 
j°gei rusai sulaužę visą pir
mąją vokiečių-austrų liniją, 
o tūlose vietose pasiekę ir an-

į

Vokiečiai užpuolė Londoną

nėms senai pažadėtas ref°r- 
mas.

įgaliotiniai 
lankę

laukiama

pie taiką veikiausia—

li non

tyriausio

kaip ir visu°met 
— tik atžagareivių blokas, 
junkeriai.

Gen. Brusilovo pulkai ir vėl 
atnaujin0 užpuolimus ant a- 
ustrų-vokiečių pozicijų — šį 
syk kelių šimtų mylių fron
te pradedant Karpatų kal
nais iki Pinsko. Užpuolime 
dalyvauja vienas milionas 
geriausiai išlavintu ir taip-

Samdytojai sutiko pripažin
ti gatvekarių darbininkų u- 

niją; reikalauja vyt lau
kan prisiųstuosius “tvar
kos dabotojus“ — milici
ją

CHICAGO. — Kriminalia
me teisme dabar nagrinėja
ma subankrutijusio Bridge- 
porto bankininko, Jono M. 
Tananevičiaus, byla. Jisai 
kaltinamas delei netikusio 
banko reikalų tvarkymo, per

rado pranešimas nieko ne
sako apie dalykų stovį rusų- 
vokiečiu fr°nte. Paskutinis 
jo pranešimas tik trumpai 
pažymi, kad rusai atmušę 
kelias pasibaisėtinas vokie- 
čių-ausrtų atakas rytinėje 
Galicijoje — ties Koniuchy 
ir Godov mišku. Užpuoli
me vokiečiai pavartoję ir ap- 
ginklių motorinių karų. Už
puolimas tečiaus nedavęs vo
kiečiams lauktų pasekmių, 

pastebėtinai didelių

ri? davr,bininkai ir pritarė- ką turėjo žlugti nemąža žmo- 
nių pinigų, kur buvo padėti 
jo bankan.

Pasirodo tečiaus, kad kal
tas buvo nė-vienas J. M. Ta- 
nanevičius, Dar didesnis 
kaltinipkas yra ponas vel
nias arba, kaip daugelis jį 
vadina — kipšas. Tašai spit- 
rius tai tikrai žinojęs, kas 
bus su Tananevičiaus banku. 
Tatai pripažino, dargi prieš 
teisėją, buvęs subankrutiju
sio banko kasininkas, Marti
nas Z. Kauzievskis.

Kuomet dalykai stovėję 
netaip “kąi’p reikia,“ J. M. 
Tananevicius paliepęs kasi
ninkui dėti atskirai priim
tuosius depozitorių pinigus, 
(kuriuos jis priėmęs iki pa
skutinių dienų), kad neturė
jus “nesmagumo su įstaty
mais“. Po kelių dienų kasin
inkas (Kadzievskis) kreipę
sis prie pono bankininko 
klausimu?'*' kas daryti 
priimtais pinigais — laikyti 
juos ^atskirai ar vesti reika
lus po senovei. Bankinin
kas atkirtęs: “Velnias žino, 
kaip gali but geriau,“ ir po 
pusės valandos paliepęs jam, 
Kadzievskiui, tvarkyti pini
gų priėmimo reikalą po seno
vei.

Nieks juk negali manyti, 
kad bankininkas butų taip 
daręs, žinodamas, kas atsi-

jai aiškiausiai parodė sam
dytojams savo galybę. Ne
žiūrint, kad miestelin atsių
sta apie 1,500 milicijos, dar
bininkai privertė gatvekarių 
baronus pripažint gatveka
rių darbininkų uniją.

Streikuojantiems Bloomi- 
ngtono gatvekarių darbinin
kams atėjo pagelbon ir kiti 
1 organizuotieji darbininkai.

[apsupę miesto rotužę. Visos 
gatvės aplink miesto rotužę 
buvo užtvenktos streikinin
kais bei jų simpatizatoriais.

Kuomet ant miesto rotu- 
žės balkono pasirodė majo
ras ir streikininkų vadai, 
kurie ten tarėsi su samdyto
jų įgaliotiniais, minia kaip 
vienu balsu suriko: “Vykite 
Jaukan iš miesto įpiliciją!“ 
“Kas ją čia alkvietė?“

Tik kuomet darbininkų 
vadai paaiškino, kad samdy
tojai sutinka pripažint gat- 
vekariii darbininkų uniją, 
minia nurimo ir vėliau išsi-

kingo telegrama sako, kad 
vos užtupdytas ant sosto 
Kynijos karalius, 11 metų 
vaikiščias, Hsuan-Tung, ir 
vėl atsisakė nuo jo.

Tatai Įvyk0 prie sekamų 
aplinkybių. Kuomet mand-

nei iki šiol manyta. Vokieti
jos submarinų karė, įvairių 
jos agentų veikimas pačioje 
Norvegijoje privedė tasdvi 
šąli prie nesusipratimų, ku
rie gali iššaukti netik trūki
mą diplomatinių ryšių, bet

Nuo pradžios dabartinės 
karės Norvegija neteko vi
so trečdalio savo pirklybinio 
laivyno. Tai ačiū neapribo
tam veikimui vokiečiu sub- fez 
marinų. Negana to, pasku
tiniuoju laiku išėjo aikštėn, 
kad vokiečių valdžios agen-

PARYŽIUS, liepos 8.— 
Telegrama iš Paryžiaus sa
ko, jogei Francijos valdžia 
rengiasi patraukt atsakomy
bėn kelis generolus delei ne
pavykusio franeuzų ofensi- 
vo pereitą balandžio mėnesį. 
Jie busią pašaukti prieš ka

nėr. Čang-Hsijn° buk laukia
nti mirties bausmė. Taip e- 
są nutarę respublikos šali-

' ninkai. Norima mat atsi-

paralyžuoti susinėsimo įmo
nes — geležinkelius, laivus 
etc. — pagelba dinamito. Ki
ti tų suokalbininkų pagauta 
ir išsiųsta Vokietijon, o kiti 
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randasi N orvegų valdžios 
žinioj. Jų tarpe esą ytin žy
mių vokiečių valdininkų.

žinia sako, kad dar vienas- 
antras tos rųšies užsimoji
mų gali iššaukti karę tarpe 
Norvegijos ir Vokietijos.

visi 
kuri 

kemša juos kalėjhnuosna. Jų 
taipjau nepakenčia ir įmestieji 
kalėjimuosiia įvairaus plauko 
padaužos, vagiliai ir net žmog
žudės. Andai, kuomet tapo įka
linta BrideweH’o kalčjiman 116 
t.v. kareivinio amžiaus vyrų, at
sisakiusių registruoties birželio 
5 d., apsirėdę, jogei kriminalis
tai yra kur kas geresni patriotai 
nei tie “slackeriai”. Jie puikiai 
suprantą “laisves ir demokratli
mo reikalą”, už kurį dabar (sa
kosi) kariauja šios šalies vald
žia. Ir su didžiausia panieka 

‘slackerius” už

“franeuzų pusę.“ Ji Įkalbi- 
nėjanti savo vyrui Karoliui, 
kad Austrija atsimestų nuo 
talkininkės Vokietijos “taip 
greit, kaip toks atstimeimas 
U.... _ _ ~ ”

Apriboja maisto išvežimą iš S.V.
» I

Kad atsiteisus vokiečiams 
už nuolatinį bombardavimą 
Lond°no— ir kitų neapgink
luotų Francijos miestų — 
franeuzai pasiuntė 84 orlai
vius bombarduotų Vokieti
jos miestus. Bombarduota 
— “su geromis pasekmėmis“ 
— Ludwigshafen, Krupo ka- 
nuolių dirbtuvės Essene ir 
keli kiti miestai. Ypačiai 
Ludwigshafene pridaryta di
delių nuostolių. Vis° talki
ninkų orlaiviai pasiuntę ant 
Vokietijos miestų apie 30 
tonų eksplioduojančios me
džiagos — bombų. Užpuoli
me franeuzai netekę viso 3 
orlaivių, fe

WASHINGTON, liepos 8 
—Telegrama iš Washingto- 
no sako, jogei valdžia ren
giasi paimti į savo geležines 
rankas ir tuos kareivinio a- 
mžiaus vyrus, kurie sulig 
priimta parinktinio (selecti
ve conscription) kareiviavi
mo įstatymu negali but ima
mi Suv. Valstijos kariuome
nėn. Tai visi tie svetimša
liai, gimusieji Anglijoj, Ita
lijoj, Rusijoj, Kanadoj, ir ki
tose šalyse, kur iki šiol nesi- 
stengė išsiimti pirmųjų pi-!Nicko nebns išvežti
lietybės popierų.

Atstovų buto immigraci- 
jos reikalų komisijos pirmi
ninkas Burnett’as šiandie 
pasiūlysiąs atstovų butui į- 
statymų sumanymą—bilių, 
reikalaujantį, kad butų išvy
ti—deportuoti vist Kareivi
nio amžiaus vyrai svetimša
liai, jeigu jie bėgiu 30—60 
dienų nepasirūpins išsiimti 
pirmų pilietybės popierų.

WASHINGTON, liepos 9 
— Vakar prez. Wilsonas pa
skelbė proklamaciją, kuria 
žymiai apribuojama-suvar
žoma maisto reiKmenų, plie
no ir kitokio “kares materi- 
olo“ išvežimas iš Suvienytųr 
jų Valstijų. Tatai turės įei
ti galėn nuo 15 d. š. m.

Visoks maisto reikmenų,, 
'plieno, kuro ir tt. išvežimas 
bus saugioje valdžios kont
rolėje. Išvežti bus galima 
tik tą ir tiek, kam bus sutei
kta specialis valdžios leidi-

LONDON, liepos 8. —Vo
kiečių orlaivių eskadra, susi
dedanti apie iš 40 orlaivių, 
vakar ir vėl bombardavo A- 
nglijos sostinę Londoną. Šį 
syk nukentėjo pats vidur- 
miestis. Numestos vokiečių 
bombos užmušo 37 civilius 
gyventojus — 28 vyrus, 6 
moteris ir 3 kūdikius. SU

LONDON, liepos 9. — čia 
gauta žinių, kad Vokietijoje 
pagalios visai pristigo bul
vių. Hamburg0, Altono ir 
daugelio kitų miestų gyve
ntojai nuo šios savaitės jau 
nebegaus bulvių. Turės la
ukti, kol bus nukasta šių 
metų derlius.

PETROGR A D AS, liepos 
8. — Darbininku ir Karei
vių Atstovų Tarybų kongre
se agrikultūros 
Černov pasiūlė rezoliuciją, 
reikalaujančią, idant kasyk- 
kos, vandenų jiegos, miškai 
ir tt. pereitų iš privačių as
menų kontrolės valdžios ži- 
nion. Vadinasi, kad šalies 
resursų savininkai butų ne 
privatiniai asmens, bet pa
tįs žmonės, jų išrinktoji val
džia. Pasiūlytoji rezoliucija 
kaip vienu balsu tapo priim-

— 47 vyrai, 30 moterų ir 37 
kūdikiai. Materialiai nuos
toliai esą dideli.

Tai vienas iš drąsiausiu fe- <
žygių, kurį kada nors atliko 
priešo orlaiviai—ir skaičiu
mi ir metodu, kokį jie šį syk 
pavartoj0. Orlaiviai, sako, 
skridę nepaprastai žemai. 
Tūkstančiai Londono gyve
ntojų prisižiūrėjo jų veiki
mui, nešančiam4 mirtį ir su-

jams.
Užtai betgi prisiėjo skau

džiai nukentėti ir priešui: 
anglų orlaivinihkai pasiviję 
vokiečių eskadrą šiaurės ju
roje ir keturis priešo orlai
vius pasiuntė i bangas, nus
kandino. Tu° tarpu kita an
glų orlaivių eskadra numu
šė septynis priešo orlaivius 
Belgijos pakraščiuose. Va
dinasi, viso vokiečiai neteko 
11 orlaivių.

Tatai daroma tuo tikslu, id
ant* atkirtus vokiečiams vi
sokius maisto išteklius neu- 
tralėse šalyse. Mat senai • 
eina gandas, kad vokiečiai 
mintą maistu, gaunamu iš 
neutraliu šalių. Dabar tai- 

c c

gi į neutrales, beje, ir j ka
riaujančias, šalis bus siun
čiama ti tiek maisto, kad 
patenkinus butiniausius jų 
gyventojų reikalavimus.

Visi tie, kur bandys per
žengti valdžios patvarkymą, 
busią skaudžiai baudžiami— fe
ir piniginėmis pabaudomis

CICAGO, liepos 9. — Soc. | 
Party Pildoamsai komitetas I 
praneša, kad visuotinasai 1 
narių balsavimas-referen* | 
durnas pilnai pritaręs did- | 
žiumos užimtai pozicijai Lo- 1 
uis konferencijoje, kurią ji I 
išreiškė savo rezoliucijoje | 
kas del dabartinės karės. Ta J 
rezoliucija dabar tapo pri- 1 
imta 21,639 balsais prieš 2,- i
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Apžvalga
BIJOSI “BESPALVĖS 
MINIOS“.

i

I

’ “Kova“ apsivartydama 
skalbia ta Amerikos Lietu
vių Darbininkų Tarybos su
manymą.

Visus savo argumentus ji 
pasakė pirmoje savo atako
je prieš tą sumanymą, todėl 
jai ir jos bendradarbiams 
dabar nebepalieka nieko 
daugiaus, kaip kartoti juos 
vis naujose varijacijose. Tu-

atkreipti (lomos,
paskutiniame savoT

numeryje ji ve ką pasakoja:

nijimas .

ją, į kurią nori sutraukti
i

tautiniu

tokiai organizacijai, dau-

k u
4
4

nuo pamatinių

darbininkus nuo kuoener-

I
reakcija, 
o t i anie

tėvynę, nuolat primena 
jiems apie grįžimą ten ir 
todėl mažina norą veikti

i

į

voliuciją; neša mintis ten

ir kur “juoda duona

r

da tebus galima susižino
ti, kuri mums kasžin kada 
bebus prieinama, apie ku
rios sąlygas mes beveik 
nieko nežinome; nori mus 
įkinkyti į šiuo žvilgsniu

l f^y

musu socialistiniam

apverktinų

merikos lenkų socialistam

vynės“ reikalams. Tas Lie
tuvos tautinio klausimo 
rupinimas, manding, atsi
duoda patriot ine žydų

rai revoliucinio“ ir “tarptau
tinio” laikraščio redaktorius 
mėgina apibudinti tą “be
spalvę“ minią, iš kurios galė
sianti susidėti, jo nuomone,

i ’
-įjr ‘■B* *i'

Pravartu pasižiūrėt, ko
kių organizacijų mes turi
me. Darbinnikų unijų ir 
kooperacijų, kur jau šiek- 
tiek galėtų būti darbinin
kiško susipratimo, maža 
teturime. Daug daugiau 
vadinamų klubų (tankiau
sia gėrimo įstaigų) ir pa
šaipūnių organizacijų; vy- 
tautinių, olgerdinių, juo- 
zapinių, kurių nariai jau 
nėra verčiami eiti išpažin
ties; taigi jau “progresy- 
vės”. Tečiaus tokios gali 
vadintis ir “progresyvė-

jo mėsos. Taigi ir akių tos da- 
lįs, kurios sutvarko matymų, 
kietėja. Reikėtų rašyti daug a- 
pie matymo mechanizmą, kad. 
išaiškinus, kodėl sukietėjusios 
akies dalįs neprisitaiko prie 
šviesos taip, kaip jauno žmogaus:

draugijų vienijimąsi, ir su- t&me klausime pasakė Illino- jos. Rezoliucijos reikalauja 
koncentravimas jų spėkų.

Bet tos draugijos, girdi, I Mason, vienas iš tų kongres- ribucijų ir su teise laisvai 
esančios ne taip “progresy-* manų, kurie balsavo prieš)plėtoties visoms tautoms; to- 

I liaus reikalaujama, kad Suv. 
Valstijų pasakytų, už ką ji 
kariauja, taipgi protestuo
jama yra prieš Amerikos 
laisvių varžymą ir prieš ko
nskripciją, reikalaujama 
konskripcijos atšaukimo ar 
pataisymo toj prasmėj kad 
tik tie butų imami karėn, 
kurie nori karės, pagalios 
reikalaujama darbininkų 
teisių ir gerovės užtikrini
mo ir apgynimo ir nutaria
ma įsetigti Amerikos Žmo
nių tarybą.

Sesiją baigiant Louis P. 
Lochner išguldė plianą, kaip 
reikia organizuot Amerikos 
žmonių tarybas ir centrali- 

1 nę Amerikos Tarybą. Jo iš
guldytas plianas yra pana
šus į tą, kokį išdirbo Ameri
kos Lietuviu Darbininku Ta- 4^ t-
rybos komitetas.

Prieš uždarant sesiją bu
vo išnešta rezoliucija, kuria 
protestuojama prieš sociali
stų spaudos persekiojimus. 
Vienas draugas iš St. Louis 
pranešė, jog iš St. Louis pa- 
čto viršininko sužinota, jog 
valdžia kėsinasi išardyti vi
sus socialistų laikraščius, 
kad tuo budu sustabdžius so
cialistų judėjimą šioj šalyj. 
Valdžia jau tą dabar daro 
visuose Amerikos miestuose 
su dideliu užsispyrimu.

Chicagos žmonių tarybai 
nebebuvo laiko susiorgani
zuoti. Atstovai nuo draugi
jų bus pašaukti neužilgo į 
specialį susirinkimą žmonių 
tarybai suorganizuoti. Į
h

-------------------------- 'vės” kaip norėtų “Kova”; su 
ir darbininkiškomis; Darbininkų Tarybos obal-mis“ 

pagalios, gali priimti ir 
tarptautumo, taikos, de- 
mokratumo ir Lietuvos 
apsisprendimo obalsius. 
Visa tai, vienok, da nerei
škia, kad jos yra progre- 
syvės tikrąja to žodžio 
prasme; nereiškia, kad so
cialistai galį su jomis rišti 
savo darbą. “Tarptauti
nių“ unijų juk turi ir Gom- 
pers. Visai nereikia per
daug progresyvės organi
zacijos, kad jinai priimtų 
taikos, demokratumo ir 
Lietuvos apsisprendimo o-

galima butų prieiti ne tik 
prie tautinių organizacijų, 
bet netgi prie tokios šv. 
Juozapo — kun. Kemėšio 
“darbininkų“ sąjungos.

Farvba atims

kreips darbininkų domą nuo 
jų klesos reikalų prie tauti
nių reikalų; ji užsiims “pu-

u “ (!) atnešti mu

socialistu

gime.
Nesinori nė perkratinėti 

šitų “Kovos“ fantazijų ir 
spėliojimų. Bet mes jai pri
minsime štai ką: pirma ne
gu pas ką-nors gimė suma
nymas steigti Am, Liet. 
Darb. Tarybą, amerikiečiai 
turėjo (ir tebeturi) Lietuvos

lyvavo lietuviai socialistai 
kartu su ta pačia “bespalve” 
minia, kurios “Kova” dabar

das nukreipė musų darbinin
kų mintis nuo jų klesinių rei
kalų? Ar jisai pakenkė so

siais galima prieiti ne tik 
prie tautinių organizacijų, o 
ir prie kun. Kemėšio “darbi
ninkų“ sąjungos! O mes pa
sakysime, kad mes džiaug
tumėmės, jeigu su tais obal- 
siais, aplink kuriuos tveria
si Darbininkų Taryba, butų 
galima pasiekt kuodaugiau- 
sia darbininkų draugijų, 
nors jos butų iki šiol ir po 
paties Liucipierio vadovybe 
buvusios. Jeigu Darbininkų 
Taryba prieis prie kurios 
darbininkų organizacijos, 
vadovaujamos atžagareivių, 
tai ne su tų vadovų pritari-1 
mu, o prieš jų norą. Darbi
ninkų Tarybos priėjimas 
prie tų organizacijų reikš, 
kad jos “davė saktį’ savo 
Kemėšiams ir panašiems va-] 
dovams.

Ot, “Kovos“ “obalsiai“ tai 
visai kas kita. Jos nepado
rus užsipuldinėjimai ant 
Darbininkų Tarybos suma
nymo iššaukė karščiausią 
pritarimą iš Kemėšio ir jo 
klapčiukų pusės. Jeigu ji 
mums pranašauja “priėji
mą“ prie “juozopinių darbi
ninkų“ (didžiuma jų yra 
darbininkai tikroje to žodžio 
prasmėje), tai ji pati jau 
“priėjo“ prie tų darbininkų 
mulkintojų! Su kuo mes ją 
ir sveikiname.

Kemešiu, Virakų ir Karo
sų kompanijos mes jai nepa
vydime. Mes busime paten
kinti, kad į Darbininkų Ta
rybą ateis “bespalvė“ darbi-1 
ninku minia.
į. -į! ■■■!■■ J.l a... .j J į I 1" j IH

Demokratija lt Taikos 
Sąlygų Konferencija

Chicagoje.

jaus kongresmanas Wm. E. taikos be aneksijų, be kont
ribucijų ir su teise laisvai

Sveikatos Skyrius -:Į

“apverkti-
lių“ “lenkiškų“ rezultatų?

Beje, “Kova“ anąkart sa
kė, kad L. š. F. tai esąs “o- 
portunizmo kūdikis“, bet juk 
visi žino, kad per pustrečių 
suviršum metų “Kova“ jį rė
mė, L.S.S. laikė jame savo 
oficialius įgaliotinius, L.S.S. 
suvažiavimas pritarė jam. 
Tad jeigu “Kova“ dabar dar 
ims tvirtinti, kad L.Š.F. bu- 

pragaištingas socializ
mui, tai tuomet reikės jos 
paklausti: kada ji nežinojo, 
ką šneka ir daro — ar per

vęs

mimo, ar dabar, smerkdama 
o
Be L.Š.F., pirma negu gi

mė A.L.D.T. sumanymas, A- 
merikos lietuviai turėjo 
daug ir kitokių organizacijų, 
kuriose socialistai veikė iš
vien su “bespalve“ minia: 
tai įvairių miestų draugijų 
sąryšiai, sąjungos, tarybos 
ir tt. Ar ir šitos visos orga
nizacijos yra pragaištingos 
darbininkų sąmonei ir socia
listų organizacijai? Jeigu 
taip, tai kodėl socialistai 
(dagi “kairieji“) daugelyje 
kolonijų patįs tvėrė tuos 
draugijų sąryšius, sąjungas 
ir tt. ? Ir kodėl “Kova“ ne- 
nizacijas, ar šiandie, kada ji 
neišmanė: ar per keletą me
tų “toleruodama“ tas orga
nizacijas, ar šiandie, kad ji 
nusigando “bespalvės“ mi
nios?

Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Taryba yra niekas 
daugiau, kaip įnešimas pie
no į tą įvairių darbininkiškų

»

Pasarga. — Naujienų Sveikatos 
Skyrių ves Daktaras A. Mont
vilas. Be straipsnių sveikatos 
ir medicinos klausiniais šio sky
riaus vedėjas rūpinsis atsakinė
ti ir šiaip asmenims, kurie no
rėtų gauti šiokių ar tokių dak
tariškų patarimų. Klausimus 
reikia siųsti šiaip užadresavus: 
Naujienos, Sveikatos Skyrius, 
1840 S. Halsted St., Chicago, 
Ill. — Red.

I karę ir prieš konskripciją. 
Jis nurodė, kad priverstinas 
kareiviavimas Amerikoje y- 
ra priešingas Amerikos kon
stitucijai ; kad visi Ameri- 
kos piliečiai pagal įstatymų 
priguli prie milicijos, orga
nizuotos ar neorganizuotos, 
ir kad iš milicijos nevalia y- 
ra imti žmonių į reguliarę 
armiją, ir ypatingai, kad mi
licijos nevalia yra siųsti į 
svetimus kraštus karėn. Pri
rodymui savo nuomonės tei
singumo kongresmanas Wm. 
Mason perskaitė vyriausio 
Amerikos teisėjo Wicker- 
shamo nuosprendį tame da
lyke, padarytą tuo laiku, 
kada Rooseveltas buvo pre
zidentu. Rooseveltas norė

jęs, kad įstatymas siųsti mi
liciją svetur butų įvestas j 

r galę, nepaisant konstituci
jos, bet Wickersham užreiš- 
kęs, kad toks įstatymas ne
gali būti įvestas galėn, kai
po priešingas Amerikos kon
stitucijai. Wickershamo nuo 
monės ir nuosprendžio nie
kas neatmainė, taigi ji turi 
būti gera ir dabar. Reiškia 
valdžia, įvesdama priversti
ną kareiviavimą ir siųsdama 

‘kareivius į užrubežį, laužo 
Amerikos konstituciją.

Klausime apie priešinimą
si konskripcijai kaibėjo 
Frank Stevens iš Arden, 
Bel., ponia Wm. I, Thomas, 
Christian E. Sorensen iš 
Nebrasoks ir kiti. Kalbėto
jai ypačiai pabriežė du daly
ku, — kad reikia spirti val
džią ir kongresą, kad atšau
ktų konskripcijos įstatymą, 
kaipo nekonstitucijinį, ir 
kad, jeigu įstatymas nebū
tų atšauktas, konskripcijos 
sužinųs priešininkai (cosci-| 
entious objectors) butų pa- 
liuosuoti nuo kareiviavimo.

Antroj sesijoj buvo kal
bama apie karės išlaidas, ka

irės taksaciją, ir darbininkų 
teisių ir gerbūvio aprūpini
mą karės laiku. Kalbėtojai 
reikalavo, kad taksos butų 
imamos nuo žemės vertybės 
arba nuo turto ir pelno, bet 
neuždedamos ant . daiktų, 
kuriuos žmonės vartoja, kad 
karės išlaidos butų apmokė
tos turtingųjų, kurie norėjo 
karės, o ne biednųjų, kurie 
karės nenorėjo ir nenori. Ge
riausią kalbą šitame klausi
me pasakė prof. Scott Nea
ring.

Trečioj sesijoj buvo kal
bos įvairių tautų atstovų, 
kurie nurodinėjo, kad visos 
šalįs ir visos tautos nori tai
kos, kad žmonės visur kar
štai remia Rusijos demakra- 
tijos taikos sąlygos. Sesi
jos pirmininku buvo Morris 
Hilquit, Socialistų Partijos 
komiteto narys. Atidary-1 
damas sesiją, jis pasakė kal
bą, kurioj pamatingai išguL 

Lde, delko taika gali įvykti 
tik tomis sąlygomis, kurias

Į siūlo Rusijos darbininkai ir 
viso svieto socialistai, ir kad 
tik tos sąlygos gali užtikrin
ti pastovią taiką visame 
sviete. Iš tautų atstovų kal
bėjo Miss Laura Hughes iš 
Kanados, M. A. Stolar nuo 
Rusijos socialistų, Christi
an Madsen nuo danų, Mary 
O’Seilly nuo airių ir k. Apie 
spaudos suvaržymus Ame
rikoje kalbėjo A. W. Ricker, 
Pearson’s magazino leidėjas.

Ketvirtoj sesijoj, kuri bu
vo nedėlioj išryto, buvo pri
imtos rezoliucijos — tokios 
pat prasmės kaip New Yor- 
ko konferencijos < rezoliūci-
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Su viršum 400 žmonių da
lyvavo antroje Demokratijos 
ir Taikos Sąlygų konferen
cijoj, kuri įvyko Chicakoje 
subatoje ir nedėlioj, liepos 7 
ir 8 dieną Auditorium Reci
tal salėje. Tarp dalyvavu
sių konferencijoj buvo dau
gybė Chicagos ir kitų vaka
rinių miestų draugijų, unijų, 
kliubų, Socialistų Partijos 
kuopų ir kitokių progresy
vių organizacijų atstovų. 
Buvo ir lietuvių delegatų, 
tarp jų atstovai nuo Liet. 
Darbininkų Tarybos, 
veik pusė konferencijos 
sidėjo iš moterų.

Konferenciją atidarė 
vin St. John Tucker, Chica
gos konferencijos pirminin
kas, trumpa energinga pra
kalba, nupiešdamas dabarti
nį dalykų stovį Amerikoje. 
Savo kalboje jis pasakė, kad 
parsidavėliai laikraščiai ir 
Amerikos piniguočiai yra 
pasiryžę panaikinti Ameri
kos demokratiją, ir jų dar
bą apibudino kaipo juodą 
moralę išdavystę (treason). 
Tą jo kalbą vienas Chicagos 
vakarinis laikraštis (Daily 
Journal) iškraipė, perstaty- 
damas, buk Tucker pasakęs 
kad .prezidentas esąs išdavi
kas. ! Antroj konferencijos 
sesijoj Tucker įnešė protes
tą prieš tą laikraštį ir užrei- 
škė, kad laikraštis bus pa
trauktas kriminalėn atsako- 
bybėn. Konferencija tam 
karštai pritarė.

Pirma konferencijos sesi
ja buvo pašvęsta klausimui 
apie priverstiną kareiviavi
mą. Didelės svarbos kalbą

su-

f

Atsakymai j klausimus.
S. klausia:
1. Kaip vadinasi angliškai tri

vusias ligą iš triperio? Jei ga
lima, lai pas kokį daktarą žino-

3. Ar gerai nešiot akiniai tu-

Atsakymai:

dinasi paprastai gonorrhea, bet 
jttigu bakterijos gonococci pate

si gonorrhoeal ophthalmia.
2. Klausimas neaiškus. Mat,

paeina iš gavimo gonorrheos į

priežasčių. Didžiumoj atsitiki
mų jos išgydomos. Bet jei im
ti užsikrėtimą akių gonococcus

abejotinas. Priklauso jis nuo 
ligonio stiprumo, nuo to, kaip

■i, i i . .

L. S. Sąjungoj
“Darbininku diena ” 
LSS. VII Rajone.

na iš pavojingiausių akims ir 
daugelis lieka akli nuo jos. Gy
dymas turi būti varomas diena c. €•
ir naktį ir šiltu vandeniu su bo
rine rūgštim mazgojimas ir akių 
apvalymas turi būti atkartotas 
kas 15 ar 30 miliutų, žiūrint 
kaip snuki liga. Šaltos arba ka
rštos aplikacijos (žiūrint, kurios

turi būti tankiai daromos. Aiš
ku, kad prie ligonio turi būti

mes

loja, apart daktaro, kuris irgi 
tankiai turi lankvties. čia aš 
neaprašau visko, kaip gydoma

sicina tik nurodyt, jog akįs mai
nosi, lodei ir akiniai turi būti 
mainomi pagal ją. Aplamai 
kas 5 ar 7 metai jie turi būti per- 
maintyi. Tūliems reikia mai
nyti tankiau. Jeigu matosi, kad 
eina perdaug greitos permainos 
akyse, yra baimė, kad neišsivy-

k a a t ydų s link ligonio. Be to, 
jeigu žmogus permaino darbą, 
irgi gali reikėti kitokių akinių, 
nes paprastai yra pritaikomi 
prie darbo. Atsitikimuose krei
vos akies gali reikėti akinių ma-

vumo. Tūlose akių ligose aki
niai yra laikinai nešiojami ir jie

I1Į.

I)r. A. Montvidas.

Iš Darbininkų ir So= 
ciaiistų judėjimo 

svetur.

Svarbi Anglijos darbininkų 
konvencija.

JI.
Popietinėj. darbininkų kon

vencijos sesijoj kalbėjo Tomas 
Manu, .lis užreiškė. kad vistiek, 
esą, kaip Anglijos organizuotieji 
darbininkai butų iki šiol žiurė
jo į kare, dabar visi jie esą tos 
nuomonės, kad* nūnai baisa tu- c 
ri būtinai užimti to krypsnio

laikė savo tarpiaulinumo dva
sią. Darbininkų klesa nenori 
jokio valstybių didinimo. Jis 
žinąs Vokietijoj tūkstančius vy
rų ir moterų, kuriuos Anglijos 
darbininkai brangina ir gerbia 
ir kuriems turi didžiausios už
uojautos. —-

Antroji rezoliucija lapo pri
imta beveik kap vienu balsu. 
Tik du balsu prieš ją.

C. G. Ammon įnešė rezoliuci- €
ją apie “piliečių laisvę.” Rezo-
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Kad klerikalai-vyčiai rengia 
“Lietuvišką dieną”, tautininkai 
— “Tautišką dieną”, valdžia — 
“Vėliavos dieną”, ir kiloki, bet 
nė vieni neapsieina be darbinin
kų parėmimo.
darbininkai lik ir sutverti kilų 
reikalams remti? Mes turime ir 
savo reikalus. Todėl LSS. VII 
Rajonas nutarė bent kartą su
rengti savo dieną, t. y. darl/nin- 
kų dieną, del apšvietus, tvirtes
nio susiorganizavimo, arčiau su
sipažinimo su apielinkės veikė
jais, idant užmegsti tarp saves 
ryšius darbininkiško solidaru
mo. Jaunuomenei tuomet bus 
proga mandagiai pažaisti, šei- 
myninkėms su kūdikėliais pro-

pimo ir pasišventimo reikia, no-

“šita socialistų ir darbininkų 
organizasijų konferencija reika
lauja, kad Didžiosios Britanijos

Taipgi bus žin-

kalbės nenuilstantis darbininkų

torius L. Pruseika iš Brooklyn, 
N. Y. Angliškai ir rusiškai kal

Dainuos įtekmingos drauges — 
D-lės Pieta rintės iš Wilkes-Bar-

čių. Bus naujos rųšies žaismių;

tarpiau tiška Darbininkų
Tikrinu, atsilankiusiems

Patarčiau svečiams tą

diena.
pasi-

dieną 
I išlikti iš darbo, nes dabar dar
buose (ypatingai mainose) jau 
ir taip perdaug smaugia, 
atsikvept nebus prošalį.

Darbininkų Diena įvyks
Iley View Parke Inkerman, 
Rugpjūčio 14 d. 1917 m.

Pusė pelno nuo šio parengi
mo eis į LSS. namo fondą ir so-

taigi
i

K. Arminas, “D. D.” Pirm.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI, 
Sk Tilvikas, W." P 

išimas suvėlintas, —
—’Prane- 
kitas jau

dedama gydyt, tuo daugiau yra 
vilties išgelbėt matymą.

Suprantama, kas turi 
liaus, tam geriau paimt 
specialists. Bet nereikia akių 
specialisto sumaišyti su tais, ku
rie moka (?) akinius priskirti ir 
garsinasi akių specialistais bei 
akių daktarais. Akių specialis
tas yra medicinos daktaras, lik

li kuoja n t is toj medicinos šakoj. 
Tečiaus gonorrhinę ophthalami-

ėjuos daktaras, nes tai tokia 
svarbi liga, kuri visiem į sme
genis įkalama.

3. Akinius akių gonorrhejoj 
ne lik negerai nešioti, o visai ne
galima. Kada akįs užputusios, 
pūlių pilnos, tuomet nėra jokios 
progos akinius ant jų laikyt, nes 
lankiai reikia jas valyt ir žmo
gus visai nemato arba mažai nia-

ka neužkrėsta, ji turi būti stiklu 
uždengta, bet tam vartojamas 
laikrodėlio stiklas, ir kraštai, 
kur jis susiduria su kunti, yra

apsaugojus ją nuo.užsikrėtimo iš 
kitos akies. Jeigu bakterijų bu
josimas da nedidelis ir akįs bijo 
šviesos, tinkami akiniai nuo 
šviesos apsaugojimui butų.gerai, 
bet šioj ligoj gydymas yra už vi
ską svarbesnis, nes eina klausi
mas apie
kuriam akiniai nei biskučio ne-

?

siitinka su Rusijos demokratija 
ir eina su ja išvein; kad ji pas
kelbtų jog ji pripažįsta būtiną

girną pilniausių politinių teisių; 
vyrams ir moterims, neapribo
tą (nevaržomą) spaudos ir žod>- 
žio laisve, visuotiną amnestiją 
visiems politiniams ir religi
niams imtiniams, nevaržomas 
industrinio ir politinio organiza- 
vimos teises ir paliųosavinių 
darbininkų nuo visokių prievar
tos ir varžymo formų.”

Diskusijose del šios rezoliuci
jos pasirodė, kad šiuo tarpu tūk
stančiai žmonių laikoma Angli
jos kalėjimuose uždarytų dėlto,

n i m a is būdami priešingi ka
rėms, atsisakė eiti kariuomenėn.

“Tie, kuriuos dabar kalėji
muose laikoma, turės ir toliau, 
kalėjimuose kankįnties, jeigu 
mes nepasirūpinsime padaryti 
taip, kaip Rusijos darbininkai 
kad padarė”, — kalbėjo konfe-

Rezoliucija buvo kaip vienu 
balsu priimta.

Paskutinis tarimas, kurs dau
giausia buvo domos patraukęs į 
save liek pačioj konferencijoj 
tiek lauko pusėj, skamba šitaip: 

“šita konferencija atsišaukia 
į visus rinkėjus tuo para ginimu, 
kad jie kiekviename mieste ir 
provincijoj imtųsi tuojau orga- 
nizouti darbininkų ir kareivių 
atstovų tarybas tuo tikslu, kad 
darbininkų klesa turėtų galingos 
paramos vykinimui tų savo sie
kinių, kaip jie konferencijos pri
imtose rezoliucijose išdėti. To-

lį*.
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4. Akiniai negali būti geri vi
sam amžiui* nes akies sudėjimas 
mainosi su amžių. Juo žmogus, 
eina senyn, tuo kietesnės lieka liaus, kad pasekmingiau veikus

■k

.i
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šiai iičiavo delnų plojimais.
tautos nori turėti, ir už visišką

Reikalaujama Jangliu
Kajsejų

tini jos mainos, geros gyvenimo sąlygos, geros 
darbo sąlygos ir pastovus darbas. Moderniškos 
mainos, sveikos ir švarios, nėra jokio darbinin
kams keblumo.

Randasi Conifer Jefferson Co., Penna.
Seminole Armstrong Co.
Chickasaw
Furnace Run
Cadogan

Rašykite prašymą į kasyklų Superintendentą 
į mainas.

ALLEGHENY RIVER
MINING GO

Nustebinančios Pasekmes
Daug ligonių patyrė palengvinimą jau laike dviejų 

iki keturių valandų.
Jeigu kas jūsų kenčia nuo kaspininės kirmėlai

tės, bet klaidingai gydosi nuo kitos ligos, paprastai 
be pasekmių — tegul ilgai nelaukia, bet atsišaukia į 
mane — nes ras sveikatą be sugaišimo nuo darbo ir 
už mažą atlyginimą.

Tūkstančiai žmonių turi vidu
riuose kaspininę kirmėlaitę, tečiaus 
neturi apie tai mažiausio suprati
mo ir klaidingai gydosi visai nuo

palengvinimo ligos.
Geriausiu prirodymu buvimo

dūriuose yra glitingas mėšlas iš 
įA. dalies kaspininės kirmėlaitės.

žmonės, kenčiantjs nuo tos bai
sios ligos nuolatos skundžiasi di

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

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

Priėmimo valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro. Nedaliomis nuo

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

VYRAI Silpni, Nervoti 
Ligoti

Ateikite pas Mane!
Mano Metodos yra vėliausios ir moksliš= 
kos ir visu atžv. ir gydo greit ir pastoviai

Dr. H. S. WHITNEY
505 So. State St., Chicago.

Turi mokslišką laipsni ir pavelijimą, 
gydytoja# ir chirurgas, 26 metai nuola
tine* ir pasekmingos praktikos, užtikri
na jums geriausią ir naujausios mados 
ir mokslišką gydymą visuose atsitiki
muose. Aš apžiūriu ir gydau jus ypa- 
ttakai kaskart, kuomet tik jus ateisite. 
AŠ iAgydžiau daug silpnų, nervuotų, ir 
ligotų žmonių. Ką aš padariau kitiems, 
aš tą pat galiu padaryt ir jums. Jeigu 
jųa mėginote gydytiem pas kitus dakta
ru# ir gyduoles ir neradote pagelbo* ar
tus i&rigydymo ir likote nusiminę, ne- 
apaileiskite, bet pasimatykite su mani
mi pirmiausia rr jgykte mano pažini
mą ligos ir nuomonę apie savo ligą. Tas 
jums nieko nekainuos. Tai darykite tuoj.

As Gydau Tiktai Vyrus.
GYDYMO PAGELBA IR UŽGANftDINIMAB SUTEIKTAS TIEMS, KURIEMS 

BUVO PRAAALINTOS LIGOS ŽEMI AUS NURODYTOMIS MANO METODOMI8, 
TURI BŪTI VADOVAUJANTI ŽVAIGZDft VISIEMS JIEftKANTIEMS IŠGYDYMO.

Nervų, Užsiscnėjusios ir Privatinės Ligos
Vyrai! Ar jų# užnuodinote savo kraują? Ar jų# abejojate apie savo sveikatos 

atovį? Jeigu taip, ateikite pa# mane ir suraskite sykį ir ant visados. Aš vartoju 
tiktąį tikras gyduoles. Arba gal jus prasižengėt sunkiai ir padarėt klaidą praei
tyj nuskriausdamt save spėka, energija, gyvumu, kurie daro jua tikru žmogumi 
tarpe žmonių? Ar jus turite suspaustą, aštrią, arba chronišką ligą, nepaprastą vy
rui Y Jeigu taip, aš užkvieėiu jus į savo ofisą, dėlto, kad jus pamatytut patįs tą 
stebėtiną intaisymą, kurį aš turiu del greito jūsų išgydymo. Nesigydykite senu bu- 
du, kuomet už mažą sumą jus galite išsigydyti Greitesne—Geresne—ir Tikresne 
metodą.

UznutMlijimas Kraujo ir Odos Ligos
AA vartoju vėliausią importuotą iŠ Vokietijos JnčirŠkimo gydymą. Prof. Ehrlich’o 

“914”, NEO-SALVAKSAN, pagerintą 606 arba SALVARSAN, nuo ypatingų KRAU
JO ir ODOS LIGŲ VYRŲ ir MOTERŲ. Al# yra geriatifria# ir stebėtiniausiaa gy
dymą# nuo tokių ligų. Ji# išgydš, kuomet kiti gydymai negelbėjo.

Jeigu turite sutrukimą odo*. spuogu#, žaizda#, votį# ant savo kūno, slinki
mą plaukų, voti# burnoje, gerklėje arba ant liežuvio, neataisakykit Jsigyti š| gydymą. 
Viena# gydymą# jums pagelbto.

Nebandyk, negaišink laiko ir nemėtyk pinigų
Nedarau bandymų. Nespėlioju. Negydau per keletą mėnesių vaistais. Mano 

šią dienų moksliškos gydymo metodos suteiki man didžiausią patyrimą vyriškų li
gų mieste. INDI VIDUA LR ATYDA—GREITAS, PASTOVUS GYDYMAS—IR PI
GŪS MOKESTIS. Netiktai aš turiu gražiausią ofiso įrengimą iš moksliško at
žvilgio, bet aš turiu taipgi įrengęs del jus pačių labo ir gydymo, įvairus gydymo 
skyriai įrengti sulig nekuriu vėliausių Ir geriausių medikfllių reikalavimų. Išgy
dymą# įgijama į kelia# dienas, kuomet pirmiau Žmo mėnesius.

Greita Pagelba, Tikras Išgydymas. Maža mokestis
Ateikite pa# mane tuojau, jeigu jų# reikalaujate gydymo. Atidėliojimas yra pa

vojingas. Liga neduoda ramumo.

Priėmimo Valandos:
9 ryto iki 4 po pietų.

Vakarai#: 6 iki 8
R f U ę Hill 1 T 11 TV Nedėlioms Ir Šventadieniai# ■ 

Vakarai#: 6 iki 8 UI i Hi O H III I H L I 1Q ryt<> ikJ 2 vftJ dien4 ▼

505 So. State gatvė, kamp. Congress gtv. Chicago, III. 1
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(tos budėti ir kiekvienam pusi-

entuziazmu šaukdami “ura!” ir 
plodami delnais. Bet nuėjus 
parodai apie pusę kelio karei-; 
viai su jureiviiais ir pasamdytais 
mušeikoms, užpuolė draskyti

Sni eis torius

liecių laisvės energingai pasi- vas ir mušti tuos žmones, kurie Buvo renkamos aukos vedi-

[oro
Sutaisytas iš įprmuioB- 

recepto ; ku teik to išmintin
gu Egypto zokoninku,

TURĖKITE

d'ustrijose moterų padėjimų ir 
aplamai remti darbininkų orga
nizacijų veikimų. 'Poliaus, ji 
turėtų panaudoti tinkamų prie-

(lojimui žmonių maisto ir kitais 
gyvenimui reikalingais daiktais, 
ir užsiimti klausimais paliečia-

kareivių pensijas ir mokėjimų 
pašalpų šeimynoms tų vyrų, ku
rie tarnauja armijoj ar laivyne.

butų surasta priemonių besvei
kačiams kareiviams auklėti ir

apmokamas darbas kareiviams,

niman. Tolinus, šioje konferen-

Anderson.

dersonas

dirbti. Darbininkai ir kareiviai

n t kartę Didžiosios Britanijos da
rbininkai nebuvo laikę, šiandie

užsiemų politikos ir karės tik
slų paskelbimui, ir pasižada per

ikti už kuoveikiausios demokra-

konvencija

mu priėmė
I: > P „iį. ,  į„ , 1—

Korespondencijos
SO. BOSTON, MASS.

Milžiniška taikos demonstracija. 
— Dalyvavo 2000 lietuvių. — 
Demonstrantus persekiojo val
džios pasamdyti mušeikos, ka
reiviai ir jurininkai. — Dvide-

ta ir keletas sužeistu. — Vakare

žiniška demonstracija, reikalai!-

tautų darbininkai ir darbininkės, 
kaip lai anglai, finai, latviai, 
žydai, rusai, italai, estai ir lietu
viai. Kaip visų tautų buvo la~

lietuvių. Kaip aš pamenu, nuo 
18 metų niekad'Bostono lietuvių 
liek daug nedalyvavo darbinin
kiškoj demonstracijoj kaip kad 
šiuo kart; vien lietuvių moterų 
ir merginų buvo su virš 300, o 
vyrų apie 2000.

Lavų. Nešėsi ir amerikoniškų 
vėliavų ir tris emblemas. Kada 
lietuviai atmaršavo ant Park 
Sq. tai kitų tautų darbininkai

žmonių iš abiejų pusių tapo ap- 
kruvinti; ypač iš užpuolikų pu-

žytos. Apie 26 suareštuota, iš 
kurių 4. lietuviai: 2 iš S. Bosto
no, 1 iš Brightono, ir rodos 1 iš 
Norwoodo. Bet ta pat vakarų

tapo atidėtas. Kaip atsibus teis
mas ‘stengsuosi Naujienų skai-

Lietuvių vėliavos abi išliko 
čielos, nes lietuviai maršavo pas
kiausiai.

Po išardymo demonstracijos

ną (Cuman) kur buvo manoma

tu reta), kad bus prakalbos. Bet

policmonų ii

kalbėti. Publika su 
šiom šhdim ir pagieža

neleido 
nuliudu-

les didžiausias lennas-šauks-
a

nias. Lai buvo antra demons
tracija, kuria suorganizavo ka
reiviai ir jurininkai iš visokiu

sa.
dok limentai

ra-

lus laike demonstracijos, 
rinkta $60 su centais.

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu AV 
nuo gėlimo pilvo ir tarnu, ger- lt 

jfjl skaudėjimo, dusulio, galvos V 
t~g skaudėjimo, nustojimo apetito, 21 
■ I ialčio galvoje, rot., ect., Šutai- |f 

somas išdirbėjo labai pagarsėjusio Ii
sirašė 14.

Publikos buvo 
šimtų.

Reikia paskelbti, kad laike pra

žos kaip laike demonstracijos

mušeikos.
J. P. Raulinaitis.

DETROIT, MICH.

Girtuoklio likimas.

F r< m ei šk u s M a r ė i u 1 i o n i s,
įner
fcr-

Brirželio 14 d. jis parėjo namo

čio augšto.
mkti pa-

gelbos. Duris lapo alkra
Moters užėjo ant viršaus.

bet nenorėdamos klausyt 
kalbos nuėjo žemyn.

bild'ėsis.

Kadangi tie žmonės yra ti-

sud'aužė-sunaikino. (

a n t

(medinėm smaluotom plytom

skui turėjo šaukti ugnegesius už-

Yra sakoma’, kad gert s-7 o

nius daiktus yra išnešę. Vie
nos moteries ten buvus valiza su 
brangioms dresėms ir pinigais,

sodnu sukaudami ir mėtydami

mis, kėlė betvarkę užkabinėda
mi ir net mušdami žmones, ku
rie prieš jų nešamų vėliava ne
spėjo nusiimt kepurę.

K

Bet jų, lokių sužiaurėjusių 
mušeikų, nelik niekas nearešta
vo, bet niekas nei nedraudė.

do j “Boston Globe” pranešė, jog 
neva yra daromas tirinėjimas

gubernatorius, Suv. Vaisi, dist.

surast nieko kaltu tose riaušėse

uii]j jkii i oiycu i iv j v

kad jie labai nenorės surasti kal
tininkų ir iš lų paukščių, 
kurie riaušes sukėlė. Kaip gir
dėt, socialistai ir kitos pirmei
viškos organizacijos ketina to 
taip nepraleisti. Ketina patrau
kti teisman, ypatingai už sunai-

vėliavas,
uz supiesyias 
įsa i už rusu

rusų tautos oficiale vėliava. 
Kada Amerikos kareiviai su ju
rininkais ir visokiais niušei-

dd. Dusevičia ir Sincls torius. 
Pertraukoj padainavo Birutės 
Kanklių choras* vedamas d. A. 
Simanavičiaus, Marselietę ir da

ei PAIN-EXPELLERIO
eeno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per pusę šimtmečio—26c. 
už bonkutę visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai i6 

< F. AD. RICHTER A CO.
14—SU WaiLhltflM Street. Ma* Vark.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliskuose 
taip ir civiliokuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:

S. Halsted Si.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:

127 N. Beartam St. 
1111-13 Unity BMg.

Tel. Centra! 4411

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas 902-904 National Life Bldg., 
29 So. La Salle St., Chicago, Ill.

Tel. Central 6390-6391. Atdara: Utar- 
ninko, ketverga ir eubatoe vakarais nuo 

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu:
1666 MILWAUKEE AVE., Chicago, III.

Tel. Humboldt 97.

Naujas Laikraštis

usme-

“Michigano Ūkininkas"
Jau išeis 4-tas numeris, kuris tei

kiamas visiems ir lengvas 
Kainuoja tik $1.00 metams.
tinis išeis daug didesnis ir su daug 
paveikslų.
Taigi užsiprenumeruok it ir.pasinau- 

dokit gražiu ir naudingu laikraščiu, 
kuris rašo daugiausia apie ukininky-

tyt, nes visi esame ūkininkų vaikai.
Adresuoki! su marke

tas kunigas, kuris mw-slanlj 
žmogų aprūpino šv. sakramen
tais. Velionis palaidotas su baž
nytinėmis apeigomis. K .P.

ST. CHARLES, ILL

Apsnudę seni ir jauni 
darbininkai.

Maniau, kad ir čia darbiniu-

miti ngus, 
reikalaus,
JtJJĮ Illi BIX C <•/ 1 V A TV < < K ( I 11 J < < l ► 7 t •

Charles darbininkai pasirodė vi-

darbininkus..

Man pasakoja buk čia buvo 
rengiamos prakalbos, bet pasi-

lė toki žmonės, kurie

nieko neveikia,

kyti. Vienok rimtesni draugai 
ketina pradėt darbuolies. Draii-

P-lė A. Stanislaučiutė, kuri" 
šįmet užbaigė high school, skun
džiasi, kad čionykštis jaunimas 
nerengia spektaklių, ši panelė

A. J. Kupreliškietis.

WESTVILLE, ILL

Tarpe da rlb i n inkų.

studentų” ir tas drauge su ku-

čių kuopos. Nors susirinkime 
buvo nemažai žmonių, bet į vy

jų išnaudotojai nori.
Laikas jau visiems darbiniu- 

karus susipras! ir eit išvien su 
susipratusiais savo klcsos drau-

ria to išnaudotojus viž visos žmo
nijos gerovę. Visiems darbinin
kams reikia stot į socialistų ei- 

tris daineles, už ką publika gan-' ]es. Organizatorius.

P. O. box 96, Hart, Mich.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliais Permaina: 
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

KALSTEI) ir 3L2-ra GATVĖ

į Cosmopolitan Gar=!
| ment Corporation. +
■ Didžiausia Lietuviška r 
J Korporacija. V

kas

kti rein kotų 
orderius, da
bar randasi 
Illinois vals-

Musų agen
tas J. P. De
veikis y r a

gos apielin- 
kėje. Todėl 
gerai pada- 
užsisakykite

norite turėti 
rytus reinkotus, 
pas musų agentą J. P. Deveikj. X

SKAITYK IR PLATINK
ATT TITAI AC! ”

PINIGU
Jus galite juos turėti. Kiekvienas 
gali juos turėti, $5 iki $200.00. 
Moters ar merginos, ar vede ar 

pavienios, senos ar jaunos.
Mes skoliname de] Stockyardų 

sapos ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir 11.

Paskola ant 
minutes.

Paskola ant 
landas.

Mes taipgi 
ant pianų, sankrovos įrengimų, 
arklių, vežimų, apdraudos pail
siu ir bile kitų užtikrinimų. Mes 
nepaisome ką jus turite arba ką 
jus uždedate, mes norim darodyt 
jums kad musų mokestis mažiau
sia mieste. Tas yra delko jus tu
rite veikti su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musų už
manymu patirti, kad mes patvir
tiname musų pranešimus.

LOCAL LOAN
COMPANY

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

Telephone Drover 2116.

algos padaroma j 5

suteikiame paskolą

Didelis Išpardavimas
Aiuomi užkviečiu gerbiamąją lie

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

Taipgi egzemi- 
nuojam akis

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

(L MILLER, akių specialistas,
PETER A. MILLER, optician

'Pel. Canal 5838
2128 West 22-ra gatvė, Chicago.

REIKALAUJAMA vyrų 
mokyties barberystės amato. 
Pigios kainos, lengvi išmo 
kėjimai, mokinama dienomis 
ir vakarais, viskas puikiai. 
Darbas kiekvienam žmogui* 
Ateikite arba rašykite.
BURKE BARBER SCHOOL
S12 W. Madison SU Chicago, BL

HA5TER 5Y5TETI
MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRfcDALŲ

Musų sistema ir ypatiškas mokinimas pa
darys jus žinovu j trumpą laiką.

Mes turime didžiausius ir g-eriausiu# kirpi- 
mo-desifrning ir siuvimo skyrius, kur mes su
teiksime praktišką patyrimą kuomet jus mo
kysitės.

Elektra varomos mašinos musų siuvimo sky
riuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą bile laiku — dieną ir va
karais ir gauti speciališkai pigią kainą.

l'atrenos daromos pagal Jūsų mieri>' — bile 
stailes arba dydžio, iš bile madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnirka, Terdėtinis

118 N. La Salle gatvė, Kambarys 416-417. 
prieš City Hali

Vyrišky Drapanų Barbenai 
'Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over-, 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halsted St., Chicago, Ht

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

Levinthal Plumbing Supply Co.,
1637 W. Division SL, Chkatro, 

Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.

| Or. A, R. Blumenthal Į

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis egzaminuoja dykai 

Gyvenimas yra 
\ tuščias, kuomet

k. pranyksta regėji- 
mas<Mes v a r t o j a m p a - 

JWJT gerintą Ophthal- 
KJ mometer. Ypati- 

nga doma atkrei- 
* 'piama j vaikus.

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

kampas 47 St.



1745 So. Halsted St CHICAGO
menesio 

$ 16,714,.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleroi 

CARR BROS. WRECKING CO.
3003 3039 S. Halsted St,, Chicago UL

Apart visų viršminėtų daiktų šiame pardavime 
bus nužemintos kainos ir ant tų daiktų, kurių 
nėra pažymėta, todėl pasinaudokite visi.

REIKALAUJAME lieliivio parda
vėjo. Turi kalbėli angliškai ir tu
reli patyrimą. Pastovus darbas 
Gera mokestis. Gera proga.

KLEIN BROS

nuota 100 bankų, 
kad begiu tik vieno 
turtas sumažėjęs an 
296.

PARDUODU groscrio ir mokyklos 
reikmenių štorelį geroj vieloj. Par
davimo priežastis 
eikite ir pamatykite bizni 
sias pasiūlymas jį nupirks.
3537 Wallace St. Chicago

vaiku. Alsisaiikite pries pie 
vakare iki 9 valandai 
919 W. 3-llh SI

apielinkėje. Pardavimo priežastis— 
turiu kitų užsiėmimą.

Povilas šašis,
•1939 Baring Ave., East Chicago, Ind

Bankų turtas sumažėjo
Iš Springficldo pranešama 

kad Cbicagos bankų turtas žy
miai sumažėjęs. Liko




