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Ims kariuome“ 
000 vyru

Krizis Vokietijoj
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Austrijos ministeriu kabinetas puolė

307 W30tb si

Sako kad po atlikimui jiems 
priteistos bausmes, jiedu vei
kiausia busią deportuoti-išgui- 
ti atgal į senąją savo tėvynę, 
Rusiją.

Kur caro ir žmonių naudoto
jų bernai jau nebeturi tokios 
galios, kaip “laisvoje” respubli
koje.

RUSAI VERŽIASI LINKUI 
LEMBERG O.

Emma Goldman ir A. Berkman nubausti

IMS KARIUOMENĖN 687,000
- Ayrų.

Visi kareivinio amžiaus vyrai 
turi but prisirengę; verbavi
mas, gal but, prasidės dar šią 
savaitę.

WASHINGTON, liepos 10. 
— Pagalios karės departamentas 
pranešė, kad iš užsiregistravusių 
birželio penktą dieną Lv. karei
vinio amžiaus vyrų, kariuome
nėn busią paini ta šeši šimtai as
tuonios dešimts septyni (687,- 
000) tūkstančiai vyrų. Valdžia 
todėl paragina visus būti prisi
rengusiais stoti prieš sprendinio 
komisijas (exemption boards), 
atsakyti, kokių priežasčių delei, 
jų manymu, jie negali ar nepri
valėtu būti imami kariuomenėn 
ir tt.

Pirm negu prasidės verbavi
mas, federalė valdžia turės nu
spręsti kiek ir kuri valstija, mie- 
stes-ir net sprendinio komisijų 
apskričiai turi pristatyti-paimti 
rekrutų. Tuoj po lo bus paskel
bta spmidoje ir iškabinta tam 
tikros afišos sprencT.mo komi
sijų raštinėse, kur bus pažymė
ta visų šaukiamųjų registraci
jos kurt. num. Be to, j:u taipgi 
gaus ir spec’alį sprendimo ko
misijos pakvietimą laišku.

'Taip vadinamos “slackerių” 
valstijos, vadinasi, kurios davė 
palyginamai mažą liuosanorių 
skaičių, turėsią dabar pristaty
ti didesni rekrutu skaičių. Vis C V L
dėlto, svarbiausiu saiku bus gy
ventoju -.kaičius: dangau gy
ventojų turinti valstija ar mies
tas turės duoti daugiau ir rek
rutų. c

Verbav imo diena vis da ne
paskirta. Kai kurios žinios, be
je, sako, k ir verbavimas prasi- I 
dėsiąs ik užilgio gal but dar 
šią savaitę. \ is dello, jis neužsi- 
tęsiąs ifgiau ka p iki rugsėo 1 
d.

1 uli net spėlioja, kad kariuo
menėn galės būti imami ir sve
timšaliai, žinoma, jeigu jie iš-' 
reikš norą patapti šios šalies pi
liečiais ir išsiims pirmąsias pi
lietybės popieras.

vengiamas. Kartu su kancleriu 
t m esiąs pasitraukti ir vice-ad- 
mirolas Lepeliu, ant kurio dabar 
stipriai užsipuola tūli Berlino 
laikraščiai. Jisai kaltinamas ta
me, kad Suv. Valstijos prisidė
jo prie talkininkų.

Berlino laikraštis, T a g e- 
b 1 a t t, tarp kita sako, kad val
džia pakv irsianti vieton Betli- 
mann-I lollvvego kunigaikštį Bu- 
rlovv’ą, vieną žymiausių Vokieti
jos diplomalų.

Apskritai, Berlino laikraščiai 
pasidarė labai atviri. Jie be 
drovėjimosi pripažįsta, kad daly
kų stovis dai’osi be galo opiu. 
Jį pataisyti galįs negili tik vy
riausio vokiečių armijų vado 
1 lindenburgo įsimaišymas.

Vakar, beje, kancleris laikė 
ilgą pasikalbėjimą su kaizeriu 
Vilhelmu.

Austrų linijos sulaužyta; suėmė 
dar 7,000 belaisvių.

LONDONAS, liepos 10. Čia 
aplaikyti pranešimai sako, kad 
rusų pulkai nesulaikomai ver
žiasi linkui Galicijos sostines 
Lembergo. Ties Stanislau mie
stu rusų pulkai, 'vadovaujami 
gen. Kornilovu, sulaužė visą 
austrų apsigynimo liniją vienuo
likos, mylių fronte ir pastatė ne
menkai! pavojui! a ust rų-vok ie
čių armijas, veikiančias tame 
fronte. Tatai pripažįsta ir ofici- 
alis austrų kares-ofiso praneši
mas.

Didesnių ar mažesnių laimėji
mų rusai turi ir kitose Galicijos 
fronto vietose. Kališo puolimas 
esąs tik valandos klausimas, c

Vakar rusai išvijo austrus iš 
penkių miestelių ir suėmė virš 
7000 austrų belaisvių.

Rusų veržimąsi nesulaikytas.

PASKANDINO SUV. VALST. 
LAIVĄ.

{gula išgelbėta.

KRIZIS VOKIETIJOJE.

Keturios partijos susivienijo ko
vai prieš valdžią; puolimas 
Bet h m an n-Holl wego ir adm. 
Capelle neišvengiamas; Beth- 
mann-HolIwego vietą, galbūt, 
užims Buelow’as.

ROTERDAM, liepos 10.—Po
litinio kriziso valanda arti, gal- 
bu arčiau nei tūli sau prisista
to. Pranešimas iš Berlino sako, 
kad keturios įtekmingiausios re
ichstago partijos—nac. liberalai, 
soc.-dem., klerikalai ir centras— 
esą susivieniję kovai prieš val
džią už taiką be kontribucijų ir 
pažeminimo kurios nors kariau
jančiųjų valstybių sąjungos.

Puolimas Bethmann-1 lollvve- 
go kabineto arti. Ir prie dabar
tinio dalykų stovio jis esą neiš

REZIGNAVO AUSTRIJOS MI- 
MSTERIŲ KABINETAS?

Karalius paskyręs naują minis
teriu pirmininką.

AMSTERDAM, liepos 10. — 
Atėjusi šią nakt iš Berlino žinia 
sako, kad Austrijos ministeriu 
kabinetas, su Dr. Seydler u pry- 
šakyj, puolęs. Dr. Seydlerio ka
binetas tuo budu išgyveno vos 
dvi savaiti.

Ta pati žinia dar sako, kad 
Austrijos karalius buk paskyręs 

kitą asmenį sudaryti naują mi
nisteriu kabinėta, c

Priežasčių Berlino pranešimas 
ik paduoda.

L()NIX)N, liepos 10. --- Asso
ciated Press praneša, kad perci- 
tą subatą tapo paskandintas ap- 
ginklus Suv. Valstijų laivas, 
Massapequa, kelyje iš Suvieny
tų Valstijų Francijon. Vokie
čių submarina užpuolusi jį ne
toli Francijos pakraščių.

Laivo įgula išgelbėta.

NEPAPRASTAS KORNŲ 
DERLIUS.

Virš trįs miliardai bušelių kur
nu ir arti miliardo bušelių 
kviečių.

EMMA GOLDMAN IR BERK
MAN NUBAUSTI

Abiem priteista po 2 metu kalė
jimo ir 10,000 dol. piniginės 
pabaudos; gal bus deportuoti.

NEW YOBK, iepos 10 Kal
tinami suokalby) prieš parinkli- 
iio karei via vi mo-konskripci jos 
įstatymą, Emma Goldman’iulė 
ir Al. Berkman, vakar rasta es
ant kaltais ir nubausta po 2 me
lu kalėjimai! ir užsimokėti po 
dešimt tuksiančių dol. piniginės 
pabaudos.

Ir vienas ir antras neturėjo 
advokatų. Gynėsi palįs. Pas
kutinėj savo apgynimo kalboj 
Berkmanas tai’]) kita užreiškė:

“Mes netikini į prievartą. 
Aš esmi ne pacifistas. Esmi 
kovotojas, ir per visą savo gy
venimą aš kovojau už liuosy- 
bę. Aš velyčiau būti prakeik
tu nei išsižadėti savo įsitikini- 

v m u.

WASHINGTON, liepos 10. -- 
Agrikultūros departamento pra
nešimu, šiemet Suv. Valstijose 
galima laukti nepaprastai pui
kaus javų derliaus. Tik vienų 
kernų (kukurūzų) šįmet busią 3 
miliardai šimtas dvidešimt ketu
ri milionai (3,12 1,000,000) bu
šelių. Kviečių derlius permato
ma iki šešių šimtų septynios de
šimts astuonių milionų bušelių 

žieminių 102,000,000 bušelių 
ir 270,000,000 bus vasarinių.

Niekuomet šioji šalis neturėjo 
lokio našaus javų derliaus.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
ROMOJE.

Emma Goldman savo apsigy
nimo kalboj pasakė:

“Mes mylime šią šalį, Ame
riką. Bet toji meilė vis dėl
to neprivalo padaryti mus ne
regiais prieš tą piktą, kur pa
pildoma varde patriotizmo, 
šioji karė nėra tai karė už 
demokratiją. Tai ne žmonių 
karė.”

Sako, išbudinęs ir popiežių Be
nediktą.

ROMA, liepos 10 Nedėlios 
ryte čia ištjįko stiprus žemės 
drėbė jimas. Daugelis Romos 
gyventojų apleidę namus veik 
pusnuogiai. Bijotasi mat, kad 
atsikartojęs žemės drebėjimas 
nepalaidotų juos namų griuvė
siuose. Drebėjimas betgi nebe- 
alsikartojęs.

Žemės drebėjimas, beje, išbu
dinęs ir popiežių Benediktą jo 
pa loci u j e, Vatikane. Tcčiaus 
kuomet jam paaiškinta, kad dre
bėjimas nepadaręs jokių nuos
tolių ir veikiausia nebepasikar
tosiąs — “šventasai tėvas” apsi
vertęs ant antro šono ir užmi
gęs.

Kas Girdėt Partijoj.
Rusijos Darbininkų ir Kareivių

Atstovų Tarybos Komitetas 
kviečia Amerikos socia

listus dalyvauti kon- j 

ferencijoj.

Socialistų Partijos Nacionalis 
Pildomasai Komitetas vakar ga
vo iš Petrogrado nuo Darbinin
kų ir Kareivių Atstovų Tarybos 
Pildomojo Komiteto telegramą, 
kuria kviečiama Amerikos So
cialistų Partija atsiųsti savo ofi
cialius delegatus Komiteto šau
kiamoji rudenyj konferencijon.

Telegrama skamba:

Petrograd, Liepos 9 
Amerikos Socialistų Parti

ja tu r but žino Darbininkų 
ir Kareivių Atstovų Tarybos 

~ atsišaukimą, kuriuo ji kviečia 
visų šalių socialistų partijas 
dalyvauti Tarybos šaukiamoje 
konferencijoje.

Taryba išreiškia tvirtą vil
tį, kad Amerikos Socialistų 
Partija, kuri nuo karės pra
džios, nežiūrint visokių kliū
čių, reikalavo, kad butų su
šauktas Internacionalas, skai
tys sau garbės priederme at
siųsti savo atstovus į Tarybos 
šaukiamą konferenciją.

Tarybos Prezidentas, 
čcheidze.

Antrą telegramą Nacionalis 
Partijos Komitetas gavo iš Lon
dono sekamu turiniu:

Londonas, liepos 9.
Jeigu Internacionalo Brita

nijos Sekcija kviestų talkini
nkų šalių socialistų partijų 
konferenciją Londonan, ar 
jūsų partija sutiktų dalyvau
ti?

Pasirašo: Middleton.

New YorkieČiai reikalauja kad 
butų pasiųsti delegatai 
taikos konferencijon.

Vakar Nacionalis Pildomasai 
Komitetas gavo taipjau telegra
ma iš New York o nuo kiikino- v
sios ten New Yorko miesto'so
cialistų konferencijos. Konfe
rencija reikalauja, kati Pildo
masai Komitetas išrinktų ofi i- 
alins di legalus i Rusu Darbini- 
aku ir Karei "u Atd-ivn Tarv- 

«. 8 » ♦

bos šaukiamąją konferenciją.

Be lo. newyorkieciai rę-kalau 
ja, kad Pildomasai Komitetas 
tuojau paragintų soči dislų kon
greso atstovą Meyerą Londoną 
įnešti kongresai! bilių reikalau
jantį atšaukimo konskripci jos 
isla t vmo. t V
Nori kviesti Amerikon Rusu c- 

Darbininku ir Kareiviu <- i.

Tarybos delegatus.

Antra telegrama New Yorke 
socialistų konferencija reikalau
ja, kad Partijos Pildomasai Ko
mitetas pakviestų Rusų Darbi
ninkų ir Kareivių Atstovų Ta
rybos delegatus Amerikon, kai
po Socialistų Partijos svečius. 
Delegatai, kur dabar yra Slock- 
holmc, žada atsilankyti Franci
jon ir Anglijon, tat reikią pa
siųsti jiems pakvietimas, kad at
silankytų ir Amerikon.

Konferencija mano, kad lokiu 
Darbininkų ir Kareivių "Tarybos 
delegatų atsilankymu butų gali
ma arčiau susiprasti klausimais, 
kurie bus svarstomi laikos kon
ferencijoj. Amerikos valdžia 
atsisakius duoti pasporlų musų 
delegatams keliauti Rusijon — 
sako nevvyorkiečių Konferenci
ja, — tai tegul gi dabar Ame
rika priima pas save Rusų pro
letariato atstovus.

KAIZERIS ŠAUKIA NEUTRA
LIŲ ŠALIŲ AMBASADORIUS 

KONFERENCIJON.

Vokietija grasinanti neutralėms 
šalims.

LONDON, liepos 10. -— Atė
jusi iš Berlino per Rotterdamą 
žinia sako, kad Vokietijos kaize
ris Vilhelmas šaukiąs visų neu
tralių valstybių ambasadorius 
konferencijon.

Kokiuo tikslu vokiečių valdžia 
saukia neutralių šalių ambasa
dorius konferencijon, telegrama 
nesako. Wasbingtono diploma
tai tcčiaus mano, kad tai nau
jas Vokietijos pasikėsinimas ant 
neutralių šalių laisvės. Suv. 
Valstijos, kaip žinia, yra pasi
ryžusius visiškai atkirsti neutra- 
les šalis nuo šios šalies maisto 
išteklių, jei jos bandys siųsti 
Vokietijon maistą ir tūlų kitų 
t.v. žaliųjų medžiagų, kas galė
tų sustiprinti jos karines spė
kas. Bėdinas buk norįs pagrau
denti toms šalims, ypačiai gi 
Skandinavijos pussalio, kad jos 
nebandytų nusilenkti šios šalies 
reikalavimams, nes kitaip Vokie
tija busianti priversta slverties 
griežių priemonių prięš pasta
rąsias. Vadinasi, Vokietija no
rinti, kad neutralūs šaljs, nepai
sant Suv. Valstijų persergėjimo, 
siųstų jai maisto reikmenų ir 
kitų žaliųjų medžiagų kaip kad 
iki šiol siuntė.

Vis dėlto tatai kolkas pasilie
ka nepatvirtintu gandu.

ŠAUKIA TARNYSTĖN VALS
TYBINĘ MILICIJĄ.

Prez. Wilsonas paskelbė prokla
maciją; sako, kad Vokietija 
galinti užpult Suv. Valstijų te
ritoriją.

WASHINGTON, lieops 10. — 
Vakar prez. Wilsonas paskelbė 
proklamaciją, kuria jis šaukia 
federates valdžios tarnystėn vi
są valstybinę miliciją nuo seka
mo menesio penktosios dienos, 
nos.

Šaukimo priežastį prez. Wilso
nas aiškina, tarp kita, tuo, kad 
šiai šaliai gręsia rimtas pavojus 
nuo Vokietijos, kitaip tariant— 
įsiveržimo pavojus į Suv. Valsti
jų teritoHją. Todėl, kad laiku 
prisirengus pasitikti visokias 
priešo pastangas ir apsaugojus 
šios šalies gyventojus, yra šau
kiama valstybinė hiilicija.

Primieji vaisi, milicijos bū
riai bus pradėta mobilizuoti lie
pos J5 d. Kili 25 d. Pastarieji 
rugpjuč-io 5 d. Prie pastarųjų 
priklauso ir Illinois valstijos mi
licija.

ATSISAKO SUŠAUKT PARLA
MENTO POSĖDJ.

Ispanijos valdžia sako, jogei 
tam dabar esą “labai nedėkin
gas laikas.”

MADRID, liepos 10. - Ispa
nijos valdžia atmetė Kataloni- 
jos senatorių ir atstovų buto 
narių reikalavimą sušaukti ne
paprastą Ispanijos parlamento 
posėdį. Valdžia teisinasi, kad 
tokiam posėdžiui dabar esąs 
“labai nedėkingas laikas.” Pa
galios ... svarbesniuosius valsty
bės reikalus galįs atlikti minis- 
terių kabinetas.

Kalalonijos senatoriai ir ats
tovų buto nariai, kaip žinia, rei
kalavo, kad valdžia nevilkinant 
suteiktų visoms Ispanijos pro
vincijoms pilną savyvaldą.

Skaitykit ir Platinkit
NAUJIENAS

Tananevičius liudytojų suole
♦........ I l<

Meta kalte ant savo darbininku
JONO M. TANANEVIČIAUS 

BYLA.

Jonas M. Tananevičius liudyto
jų suole. Esą viskas gerai 
buvę banke. Bando mesti ka
lt^ ant savo darbininkų. Pra
sidėjo “cross examination.”

Vakar liudytojų suolai! atsi
sėdo ir pats Jonas M. Tananevi
čius. “Prasideda komedija,” 
kaip pastebėjo vienas advokatų. 
Pats Tananevičius atsisėdo liu
dytojų suolan 11:15 vai. ryte ir 
išsėdėjo jame, be mažų pertrau
kų, iki 3:30 po piet. Tcčiaus jo 
liudijimas dar nepasibaigė. Va
lstijos advokatas pradėjo jo per- 
klausinėjimą ir tas perklausinė- 
jimas tęsis dar šiandie, galbūt 
net per visą dieną.

Ryte liudytoju buvo Tanane
vičiaus švogeris Okun. šį sykį 
jis buvo Tananevičiaus liudyto
ju (pora dienų pirmiau jis liu
dijo valstijai). Daugiausia jis 
liudijo*apie Tananevičiaus nuo
savybes Riversidėj, jų vertę ir 
įvestus pagerinimus. Valstijos 
advokatui darant perklausinėji- 
mus jis buvo priverstas prisipa
žint kad būdamas užžiurėloju 
Tananevičiaus daržo Riversidėj 
(rodos, National Grove) jis iš
leido $8,000 daugiau pinigų, ne
gu įėmė už daržą. Tcčiaus jis 
knygų nevedė ir viską pasakojo 
iš atminties.

Buvo pašaukia dar pora liu
dininkų, kurie liudijo apie Ta
nanevičiaus padarytus pagerini
mus Riverside nuosavybėse.

Šiems pabaigus liudyti, liudy
tojų kėdėn pašaukiamas pats 
Jonas 'M. Tananevičius. Pir
miausia klausinėjo jo palies ad
vokatas. "Tananevičius atsaki
nėja labai tyliai, taip kad net 
sunku jį girdėti. .Jo advokatas 
nuolatos prašo atsakinėti gar
siau, bet tas nieko negelbsti.

Tamulevičius ii’ jo advokatas 
rūpinasi suversti kaltę už įrašy
mą depozitų į knygas, išmokėji
mą pinigų paskutinėmis dieno
mis prieš uždarymą banko ant 
dviejų savo darbininkų Po
vilo Baltučio ir Martino Z. Ka- 
dzievskio. Belo, jis rūpinasi 
prirodyti, kad nuosavybių ver
tė daug didesnė, negu receive ris 
apkainavo, ir kad žmonės, ku
rioms jis skolino pinigus ant no
tų, yra finansiniai pasiturintis.

Pirmiausia pasisako, kad rug
sėjo 30 d. jis paliepęs Kadzievs- 
kiui ir Baltučiui neberašyti pri
imamų depozitų į knygas ir pri
imtuosius pinigus laikyti atski
rai.

Jis sakosi, niekad neliepęs Ka- 
dzievskiui ir Baltučiui tuos pini
gus įtraukti į knygas,jiegi lei
dęs tiem dviem darbininkam da
ryli kokius nors išmokėjimus 
ai' atiduoti depozitus žmonėms 
ir jų draugams. Jis neliepęs 
mainyti čekių, negi priimti če
kių nuo Kadžievskio.

Tananevičiui parodyta jo va
rdu išrašytas čekis, kurio jis sa
kosi niekad nematęs ir apie ku
rį nieko nežinąs.

Paskui kįla klausimas apie 
šorus, kuriuos turi pirkęs Tana
nevičiaus bankas. Tananevi
čiaus nuomone, Tananevicz Pu
blishing House esanti tvirta įs
taiga ir jos Šerai esą verti “face 
value.” Tas pats ir su kitomis 
firmomis. Tik viena gj’vastics 
apdraudos kompanija nustojus

gyvavusi, bet lai atsitikę, rodos, 
dar prieš banko uždarymą.

Paskui Tananevičius liudija 
apie vertę savo nuosavybių. Jo 
apvertinimas labai skiriasi nuo 
receiverio apverlininio. Tcčiaus 
Tananevičius retai paduodia ko
nkrečią kainą nuosavybės. Jis 
paprastai tenkinasi aplamų at
sakymu, pvzd.: “Tas namas 
yra verias apie $13,000 --$14,- 
000.”

Toliaus klausinėjama apie no 
tas. Klausiama ne apie visas 
notas, bet lik apie tūlas, kurios 
nekompromituoja paties Tana
nevičiaus. Klausiama apie Mi
ko J. Tananevičiaus notas, taip
gi apie Z. J. Tananevičiaus notą 
ant $250. Esą, Z. J. Tananevi
čiaus atskaitoj (jis dirbo ban-* 
kc) trukę $250, lodei pastarasis 
ir išdavęs notą ir dalis notos jau * 
esanti atmokėta. Kitos notos ir
gi esančios geros, nes žmonės, 
kuriems paskolinta pinigai ant 
notų, esą finansiniai atsakomi, 
"l ik \ ienos notos savininkas sa- * 
kosi atidavęs pinigus Kadzievs- 
skiui, bet jis, Tananevičius, nie
ko apie lai nežinąs. "Tananevicz 
Publishing Co. (kuri leido “Ka
taliką”) irgi yra paėmusi iš ba
nko $6,000 ant notos, bet firma 
esanti finansiniai tvirta (J da
bar jokio biznio nevaro ir jos 
sankrova ir spaustuvė, rodos, 
stovi uždarytos).

Kįla klausimas apie vertę Z. J. 
Tanamv’čiaus namų ant Eme
rald avė. 'Tananevičius davė $5, - 
000 ant antrų morgičių (pirmi 
morgičiai $6.000), kuomet tas 
namas, receiverio apkarnavi- 
mu, yra vertas tik $11,000. Ta
nanevičiaus gi nuomone tas na
mas esąs vertas “apie $13,0(H)— 
$1 1,000.”

"Tananevičius turėjęs jau 3—- 
I užpludimus ant savo banko, 
bet jie visi buvę lengvesni. Vic- ■ 
ną tokių užplūdimų tingėjęs 
1913 m. (Valstija eina į Tana
nevičiaus banko reikalus tik 
nuo 1912 m., t.y. nuo to laiko, 
kaip 'Tananevičius persikėle į 
naujus namus ant kampo Mor
gan ir 33-čios gatvių ir liudyti 
apie užpludimus. įvykusius pirm 
to laiko neleido).

Paskutinį užphidimą jjagim- 
dę lapeliai, apie kurių }>asirody- 
mą jis patyręs iš A. Olševskio. 
Jo nuomone, bankas rugsėjo .30 
d. (t.y. 16 dienų prieš uždary
mą) buvęs ge rame stovyje (sol
vent) .

Tuo gynimo advokatas užbai
gė Jono M. Tananevičiaus per- 
klausi nėjimą.

Beklausinėjant "Tanancvičių 
valstija padarė mažą pertrauką 
ir pašaukė liudyti, rodos, Bow
el, kuris peržiurėjo visą esantį 
banku turtą tuoj banką užda
rius. Jis pasakė, kad banke ra
dęs 5 ar 6 konvertus su pinigais 
padėtus atskirai. Pinigų ten 
buvę apie $150--$160. Tanane
vičiaus advokatas jo visai ne
klausinėjo.

Ar jie but pirkę?

Pabaigus klausinėti Tanane- 
vičių jo advokatui, prasideda 
valstijos advokato klausinėji- 
mas-“cross examination.”

(Rytoj bus (Jaugiau).
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“Embargo".
r Kongreso paliepimu, pre
zidentas Wilsonas uždraudė 
gabent į svetimas šalis be 
valdžios leidimo maistą, a- 
municiją ir daugybę kitokių 
dalykų.

To uždraudimo tikslu yra 
padaryt taip, kad maistas, a- 
municija ir pramonijai rei
kiamosios medžiagos nepa
siektų centralių valstybių. 
Oficialis to valdžios žingsnio 
paaiškinimas yra toks: pir
miausia aprūpint Suv. Val
stijas, paskui jų talkininkus, 
paskui neutrales šalis, o prie
šams neduoti nieko.

Nors šitas valdžios žings
nis perstatomas, kaipo prie
monė aprūpint maistu ir ki
tokiais reikmenimis pirmoje 
eilėje šios šalies žmones, bet 
ar jisai turės tą pasekmę, tai 
dar abejotina. Gabent minė-- 
tuosius dalykus iš Amerikos 
juk ne visai uždraudžiama,, 
o tik gabent be prezidento 
leidimo. Iki šiol-gi prezi
dentas nedraudė išvest iš A- 
merikos tiek maisto, kad jo 
ėmė pritrukt čionai žmo
nėms. Taigi vargiai jisai el
gsis kitaip ir ateityje.

Kaip iki šiol, taip ir atei
tyje Amerikos kapitalistai 
pardavinės savo produktus 
pirmiausia talkininkų val
džioms, o kas liks, tuo tu.rėš 
tenkinties šios šalies žmonės.

Tik, kadangi p rėkiu gabe
nimas iš Amerikos dabar 
priklausys nuo prezidento 
leidimo, tai prezidentas Įgis 
daugiams galios, negu turė
jo pirma. O ir pirma musų 
p re z i d e n t o ga 1 i a j a u b u v o 
daug didesnė tiž tūlų Euro
pos monarchų.

Apie Liaudies 
Tarybą ir ‘Kovos’ 
šmeižimus.

‘‘Laisvė’ pritardama su
irt a n y m u i s t e i gt i A m e r i k os 
Lietuvių Darbininkų Tary
bą, nurodė, kad ta Įstaiga ga
lėtų pas lietuvius lošti pana
šia rolę, kaip dabar besitve
riančioji la a u d i e s T a r y b ;1 
(People’s Council) pas ame
rikonus. šitas “Laisvės” 
nurodymas iššaukė pikčiau
sių atakų prieš Liaudies Ta
rybą iš “Kovos” pusės.

Pirma negu mes imsime 
pe r k r a t i n ė t i “K o v o s ” p r i e - 
kaistus, turime pažymėti, 
kad Lietuvių Darbininkų 
Taryba savo sąstatu daug 
kuo skirsis nuo ame r ikon i š- 
kos Liaudies Tarybos. Pas
taroji yra tveriama iš viso
kių demokratinių elementų 
—socialistų partijos kuopų, 
unijų, moterų partijos kuo
pų, taikos organizacijų, far- 
merių organizacijų ir tt. 
I )a r b i n i n k ų o rga n i z ac i j os 
Liaudies Taryboje bus tik
tai dalis jos sudedamųjų fi
le men tų. Tuo tarpu kad 
I dėtu v i ų Da rb i n i n kų Tary
ba yra tevriama vien iš dar
bininkiškų organizacijų, ir 
tai tokių, kurios stoja už 
grynai darbininkiškus prin
cipus.

Kaip jau “Naujienose” bu
vo rašyta, organizaciją, pa
našią savo sąstatu ir tiks
lais į Liet. Darb. Tarybą, y- 
ra sutverę Bostono visų tau
tų darbininkai, kurių demon
straciją aną nedėldienj išar
dė kareiviai ir matrosai1

. (“Kova” kažin kodėl nera
šo apie Darbininkų Tarybos 
įsisteigimą Bostone, pors a- 
pie tos Tarybos parengtąją 
demonstraciją ji pasakoja 
labai daug. Cenzūra?)

Taigi, kadangi Am. Lie
tuvių Darbininkų Taryba 
gana žymiai skiriasi nuo 
Liaudies Tarybos, tai “Ko
vos” užsipuldinėjimai ant 
pastarosios nėra argumen
tas prieš pirmąją.

Bet Liaudies Taryba vis 
dėlto yra ne taip menkas da
lykas Amerikos gyvenime, 
kad vertėtų ją ignoruoti ar
ba palikti be atidžios tuos 
paniekinančius atsiliepimus 
apie ją, kurie pasipylė iš o- 
ficialio musu socialistu or- 
ganizacijos laikraščio.

Ar besitveriančioji Liau
dies Taryba ištiesų yra nie
kas kitas, kaip “šiupinys”, 
kuriuo mes negali atsidėti? 

. Pirmiausia reikia konsta- 
tuot tą faktą, kad Liaudies 
Tarybos organizavime lošia 
svarbią rolę šios šalies soci
alistai. Kaip pirmoje De
mokratijos ir Taikos konfe- 
r e n c i j o j e, Įvykusi o j e New 
Yorke, taip ir antroje tokio
je konferencijoje, įvykusioje 
Chicagoje, svarbiausi kalbė
tojai buvo socialistai, žymi 
konferencijos delegatų dalis 
buvo socialistai,- pamatinės 
rezoliucijos buvo priimtos 
socialistų dvasioje.

Bet socialistai, dalyvau
dami Liaudies Tarybos orga
nizavime, gal bus priversti 
apleist savo tiesioginį darbą 
ir sustiprins darbininkuose 
tų buržuazinių.gaivalų įtek
mę, su kuriais jie veikia Ta
ryboje išvien? Taip mano 
“Kova” ir parėmimui šitos 
savo nuomonės ji paduoda 
Massachusetts valstijos so
cialistų partijos sekretoriaus 
žodžius, pasakytus apie Lia
udies Tarybą. Tie žodžiai 
skamba sekamai:

“Mes, socialistai, turim 
apsižiūrėti, ką mes daro
me, ką tveriame, ir už ką 
agituojam. Šis sumany
mas, iš vidurinės klesos, 
sutverti Amerikos darbi
ninku (? Liaudies, o ne 
darbininkų! “N.” Red.) 
tarybą tik yra musų dar
bo trukdymas, nes kuomet 
mes turėsim dalyvauti toj 
taryboj, tai mes per tą lai
ką turėsim apleisti savo 
partijos darbą. Tie žmo
nės, kurie tveria dabar tą 
tarybą, niekuomet nebuvo 
ir nėra socialistų draugai. 
O kuomet bus taika pada
ryta, tie žmonės girsis sa
vo darbais Amerikos dar
bininkams; ir jie vėl lieps 
už savo partijų kandida
tus balsuoti, tai yra už re- 
publikonų ir demokratų, 
partiją, ir kad ir kitą sy
kį galėtų surengti darbi
ninkams imtynes. Mes so
cialistą i, toj kompa n i j o j 
neprivalom dalyvauti”.

(Dar kartą primename, 
kad tie patįs socialistai, ku
rių nuomonę išreiškė šis Ma
ssachusetts valstijos sociali
stų partijos sekretorius, at
metė Liaudies Tarybą, bet 
sutvėrė Bostone Darbininkų 
Tarybą.)

Vienok, jeigu smerkti Lia
udies Tarybą, pasiremiant 
Mass, valstijos socialistų se
kretoriaus argumentais, tai 
kode! nepriduoti vertės to

kio Morriso Hillquito argu
mentams, kuris mano kaip 
tik priešingai, negu minėta- 
sai sekretorius.

Drg. J. O’Neal yra valsti
jos organizacijos sekreto
rius, o Morris Hillquit yra 
visos socialistų partijos sek
retorius, Tarptautiniame So
cialistų Biure. Hillquit yra 
visų pripažintas stambiausiu 
Amerikos socialistų partijo
je autoritetu, o drg. O’Nea- 
l’ui iki to dar toli šaukia.

Kodėl, toliaus, skaityt klai 
dingą Thomas’o Van Lear’o, 
Minneapoliso socialistų ma- 
yoro, nuomonę, kuri sutinka 
su Hillquit’o nuomone ir 
prieštarauja O’NeaFo nuo
monei? Drg. Van Lear ne 
tiktai pritaria Liaudies Ta
rybos organizavimui, bet ir 
pats yra organizuojamame 
josios komitete.

Tame komitete yra ir Ja
mes H. Maurer, socialistų 
atstovas Pennsylvanijos le- 
gislaturoje ir Am. D. Fede
racijos prezidentas Pennsyl
vanijos valstijoje. Jisai, 
kaip visi žino, yra ne koks 
“oportunistas” arba “social- 
patriotas”, o vienas didžiau
sių radikalų, kokių tiktai 
randasi socialistų partijoje. 
Kiek pamename, pačioje 
“Kovoje” buvo rašyta apie 
drg. Maurer’j, kaip apie pa
vyzdingą darbininkų klesos 
apgynėją ir militarizmo bei 
kapitalizmo priešą.

Nereikės tur-but skaityto
jams rekomencluot “Ame
rikos darbininkų klesos sąži
nės”, drg. Eugene V. Deb- 
s’o, kuris taip-pat yra Liau- 
dies Tarybos organizuoja
mam komitete.

Argi tokie vyrai, kaip 
Debs, Maurer, Hillquit, Van 
Lear, dalyvautų Liaudies 
Tarybos organizavime, jei
gu ta Taryba ištiesų butų 
taip kenksminga arba pavo
jinga darbininkų judėjimui 
ir soęialistų partijai, kaip 
pasakoja musų “autoritetai” 
“Kovoje”?

Kokia galutinai bus ta 
Liaudies Taryba, šiandie dar 
negalima pasakyti. Jbs po
būdis ir pakraipa visų-pir- 
ma priklausys nuo to, kas 
joje dalyvaus ir vadovaus. 
Bet šiandie j a-u mes atome, 
kad Amerikos da. Mukų 
klesos sąžinė ir smegens pri
taria Tarybos organizavi
mui; o jai nepritaria Vidi- 
kai, O’Neal’ai ir panašus.

Nebus pro šalį dabar tru
putį arčiau pažvelgt į tūlų 
Liaudies Tarybos priešų “są
žinę ir smegenis.”

Štai kokį “argumentą” 
prieš Liaudies Tarybą para
šė “Kovoje’ šios redakto
rius:

Tiesa, kai-kurie “džen
telmeniški” amerikonų so
cialistų vadai pritaria lia
udies tarybų organizavi
mui, bet ne visi jie tai da
ro grynais idėjiniais iš- 
skaitliavimais vedini. Juk, 
be ko kita liaudies tarybos 
organizuoja $50,000 fon
dą... v
Kaip jums šitas “argu

mentas” patinka?
Panašių “argumentų” mes 

iki šiol buvome papratę gir
dėt iš juodosios ir geltono
sios spaudos. Kada kapita
listinė talkininkų spauda 
užsigeidė diskredituot kai
riuosius Rusijos socialistus, 
agituojančius už taiką, tai 
ji apšaukė juos ' “apmoka
mais kaizerio agentais”. 
Kiek kartų socialistų laik
raščiai, ir pati “Kova”, to

kius šmeižimus yra pasmer
kę, kaipo begėdišką melą ir 
niekšybę! Bet dabar pati 
“Kova” norėdama sukom-, 
promituot “džentelmoniškus 
amerikonų socialistų va
dus” (tai Debs, Hillquit, Mau 
rer ir k.), dalyvaujančius 
Liaudies Tarybos organiza
vime, įtaria juos, kaipo gob- 
štus, kuriuos traukia į Liau
dies Tarybą viltis pasipel- 
nvt. </

Pas lietuvius panašiais 
šmeižimais stengiasi žmonių 
akyse pažeminti savo idėji
nius priešus Kemėšis, Ma
kauskas ir Brandukas. Bet 
kada tokius purvus drabsto 
ne ant priešų, o ant savo par
tijos žmonių laikraštis, kurį 
leidžia partija, tai reikia pa
sakyt, kad josios redakto
rius nupuola žemiaus ir už 
Kemešį, ir už Maliauską, ir 
už Branduką. Panaudot par
tijos organą tam, kad ap- 
šmeižus eilę įžymiausiųjų 
partijos veikėjų ir pasklei- 
dus demoralizaciją partijos 
nariuose, tai yra ne tiktai be 
gėdos ir sąžinės, bet ir be 
proto darbas. Partijos or
ganas turi ginti partijos vei
kėjų vardą, o ne purvinti jį; 
laikraštis, kuris melus ir 
šmeižimus platina organiza
cijoje, yra ne jos organas, 
o jos ardytojas.

Ant nelaimės, tas šlykštus 
darbas tęsiasi jau senai. Nė 
L.S.S. pildomasis komitetas, 
nė jos literatūros komitetas 
nesustabdo jo. Ar jie nori, 
kad L.S.S. nariai butų pri
versti jieškot tiesos Įstaigo
se partijos, kurios dalimi yra 
L.S.S.?

Tokio bent dalykų stovio, 
koks dabar yra musų orga
nizacijoje, negalima ilgiaus 
pakęsti. Visi josios nariai 
moka lygią duoklę jos laik
raščio leidimui; visi jie pri
verstinai turi imti jį, jeigu 
jie nori priklausyt organi
zacijai—o tuo tarpu tas lai
kraštis, kuris skaitosi visos 
organizacijos, organu, tole
ruoja tik dalį tos organizaci
jos narių ir tikėtos dalies 
nuomones. Kitus socialistus /
jisai visaip pravardžiuoja, 
niekina ir šmeižia; apie ne
tinkamus jam partijos narių 
sumanymus ir darbus — ku
rie nėra priešingi nė socia
listų principams, nė progra
mų!! — jisai rašo taip, kaip 
nešvariausi geltonlapiai.

Mes norime žinot: kada L. 
S.S. viršininkai padarys or
ganizacijoje tvarką?

Padėjimas Francijoj.
Sugrįžęs iš Francijos, kur jis 

nuo pat kares pradžios iki šiol 
išbuvo. New Yosko Tribūnos 
korespondentas Fr. Pilny ištisa 
straipsnių eile pasakoja apie pa
dėjimą, kurį karė sutvėrė Fran
cijoj..
Kodėl nebėra didelių musių?

Kodėl dabar vakarų fronte ne
bėra didelių mūšių, kodėl Fran- 
cija paliovė smarkiuosius už
puolimus, kaip kad ji kiek lai
ko atgal buvo pradėjus daryti 
prieš vokiečius?

Korespondentas kalbėjęsis su 
vienu Bugštu amunicijos valdi
ninku Paryžiuj, ir tasai jam pa
aiškinęs štai ką:

Kampanijoj rugsėjo .mėnesyj 
1915 m., per tris dienas francu
zai suvartodavę 7 milijonus 
bombų. Bet tai nebuvę gana. 
Pasekmingam užpuolimui vary
ti reikią tiesiai pasibaisėtino 
skaičiaus bombų. Užpuolamie
ji žygiai turį tęsties ne dieną, ne 
antrą, bet ištisas savaites, išti
sus mėnesius ir tai visu frontu 
nuo šiaurės Jūrių lig Šveicarijos

sienos.
Tuo tarpu francuzai turį rei

kalingo bomboms ir anuotoms 
plieno labai mažai. Jeigu ve
dus ir toliau smarkesnį užpuoli
mą, tai plienas bėgiu poros mė
nesių taip išsisemtų, kad reikėtų 
visai užpuolimus paliauti. Tuo
met beliktų tik sėdėti apkasuo
se ir ginties nuo priešų. Tiesa, 
Franci j a turinti šimtus tūkstan
čių tonų plieno, bet—Amerikoj. 
O iš ten sunku gauti; sunku dėl
to, kad vokiečių submarinai tiek 
gabenamųjų laivų išnaikino, pa
skandino, jog maža kas jų beli
ko. Ir kasdien vis juos naikina. 
Jeigu toks submarinų veiklu
mas pasitęsiąs dar kokią dešimt 
mėnesių, tai gabenamųjų laivų 
nieko nebeliksią.

Maisto stoka

Negeriau dalykai stovi ir su 
maistu. Pavyzdžiui, miltų nie
kur nebegalima gauti pirkti. Mil
tai palikta tik kepykloms, ku
rioms leista kepti tik duoną ke
palais. Francijoj duona ke
pama ne iš grynų miltų, bet su 
visokioms tam tikroms priemai
šoms, dėlto ji patižus, supuolus. 
Be to, kad sumažinus jos suvar
tojimą, šviežios duonos neleista 
pardavinėti: ji turi pastovėti ne 
mažiau kaip dvyliką valandų, 
kad pasenėtų. Saldainių, pyra
gaičių kepti uždrausta.

Valdžia daro visa, kad kaip 
nors ištesėjus su duona iki at
einančios pjutės, bet paskutinie
ji du menesiai, liepos ir rugpjū
tis, busią labai sunkus žmonėms. 
Paryžiuje “duonos kortų" dar 
neįvesta, bet šiaip provincijoj ta 
sistema jau praktikuojama.

Valstiečiai, kuriems duona 
yra vyriausias maisto dalykas, 
ypatingai dabar kenčia. Duonos 
suvartoti jiems leista dabar tik 
vieną trečdalį to, kas paprastai
buvo suvartojama, o tas trečda- 
lys, perkant atsieina dar bran
giau negu kad būdavo pilna por
cija.
Cukrui visoj šalyj įvesta kortų 

sistema, ir vienam žmogui duo
dama ne daugiau kaip pusantro 
svaro mėnesiui. Cukraus gaba
lais visai nėra, yra vien tik 
smulkusis.

Kad sumažinus mėsos vartoji
mą. įvesta taip vadinamos “be- 
mėsės dienos", būtent panedė- 
liais ir utarninkais visoj Fran
cijoj žmonės turi be mėsos ap
sieiti.’ Bet manoma, kad ir to 
nepakaks ir kad greitu laiku val
džia įves “mėsos kortas", kaip 
kad jau įvesta cukrui.

Su kuru taipjau didelis var
gas. Pereitą žiemą Paryžiuj 
nuolatos būdavo riaušių del ku
ro. Anglių ir malku visai sto- 
ka. Kai kuriuose Francijos 
miestuose percitą<žiemą nebuvo 
nei gazo nei elektros, kadangi 
nebuvo anglių gazo ir elektros 
įstaigoms varyti. Paryžiuj su
vartojimas gazo ir elektros su
mažinta iki vieno trečdalio. 
Kaina anglims pakilo nuo 60 iki 
75 dolerių tonas. Ir jų galima 
pirktis tik miesto įsteigtuose 
sandeliuose, ir nedaugiau kaip 
20 svarų dienai. Malkų tonas

27 doleriai. Kurui ardyta se
ni mediniai namai, bet ir tas sau 
delys jau vasario pradžioj išsi
baigė. Per ištisus du šaltus mė
nesius žmonės visai neturėjo 
kuro, o per lai neturtingieji, kur 
neturi gazo, retai kada galėjo 
karštu viralu pasidžiaugti.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip krirninališkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
S12S S. HaHted St.

Ant trečių lubų
1 Tel. Drover 1310
— U ' "

Miesto Ofisas:
127 N. Bearborn St.

1111-11 Unity BWg.
Tel. Central 4411

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas 902>904 National Life Bldg., 
29 So. La Salio St., Chicago, Ill.

Tel. Central 6390-6891. Atdara: Utar-
. ninko. kotverga ir subatos vakarais nuo 

6 iki 8 vai. vakare, po-numeriu:
15<« MILWAUKEE AVE., Chicago, UI.

Tel. Humboldt 97.
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Sveikatos Skyrius
S------------------- ■---------------------------------------------------------------------------------

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

Atsakymai i klausimus.
A. Bal-nė rašo: “Mergaitei 

esant 2 mėnesių katinas užšoko 
ant jos galvos ir perbrėžė kak
tą. Žaizda užgijo, bet ant ran
do ėmė augt plaukai, kurie yra 
juodi ir stori, nors galvos plau
kai yra šviesus. Ar galima juos 
prašalinti? Mergaitė turi 21 - 
metu." c

Atsakymas. — Katinas kaltas 
kad įbrėžė, bet jis tų juodų 
plaukų nepadarė. Kada kūdikis 
formuojasi, pasitaiko, kad tū
los celės užsilieka ne ten. kur 
joms reikėjo. Matyt, ant jūsų 
mergaitės kaktos butą tokių ce
lių, kurios prigulėjo kitur ir ku
riose auga plaukai. Kol ji buvo 
maža, nepatėmijote jų. o kaip 
pradėjo augt, liko matomi, (la
lėjo atsitikt, kad tie plaukai bu
tų augę vidun; įbrėžimas galė
jo išverst odinį sluoksnį viršun 
ir todėl pradėjo augt. Sužeidi
me galvos odos galėjo but atneš
ta ir įsodinta į kaktos žaizdą ■— 
ir vėl yra galima laukt plaukų 
augimo. Augimas jų kitoj vie
loj ir kitos priežastis gali pa
daryti juos skirtingos spalvos ir 
dydžio. Jeigu tūli jų neauga 
vidun, tuomet tikras gydymas 
yra elektrolysis, I. y. išnaikini
mas jų su elektros pagelba. ka 
lik gydytojas jums gali atlikti.

Dr. A. Montvidas.
Vii i ........................................ ... ....................... ■ i ■■■■■■■■.

Skaitytoju Balsai
Už išreikštas šiame skyriuje 

nuomones Redakcija 
neatsako.

A. OLŠEVSKIO BANKO 
DEPOZITORIŲ REIKALAIS.

Liepos 1 d. “Mildos" svetainėj 
ivvko susirinkimas del Olševs- 
kid banko reikalų. Susirinki
mą sušaukė' komitetas.

Ponas Hartmanavičius paaiš
kino, kaip stovi banko dalykai. 
Jis pasakė, kad Oliševskis pa
daręs sutartį su Title and Trust 
kompanija. Pagal tą sutartį li
kusioji pusė pinigų bus išmokė
ta bėgiu 99 metų. Jis pareika
lavo, kad palįs žmonės išsirink
tų iš savo tarpo komitetą. To 
komiteto pareigom tikrai sužino
ti apie tą sutartį ir reikalui at
ėjus visus dalykus paimli į sa
vo rankas. Kitaip sakant, kad 
Olševskio turtas butų pardavinė
jamas ne per tą kompaniją, bot 
kad pats komitetas užsiimtų tuo 
dalyku.

Surinkta $3.00 pinigų. Jais 
bus užmokėta už svetainę, o li
kusieji bus suvartoti del atviru
kų pranešimams.

Susirinkimas išrinko komite
tą n penkis žmones, kurių priva
lumas buvo nuvažiuoti į kom
panijos ofisą ir patirti apie tik
rąjį dalykų stovį. Komitetai! įė
jau ir aš. Ponas Hartmanavi- 
čius pasakė, kad ant rytojaus vi
si susirinktų į jo ofisą ir nuskir
tu važiavimid dieną.

Ant rytojaus nuėjau. Tečiau, 
man pasakė, kad jie jau buvo 
nuvažiavę. Girdi, jokio mitin
go daugiau nebebusią. Tai be
reikalingas pinigų mėtymas.

Aš apleidau ofisą. Bet paskui 
nusprendžiau važiuoti vienas į 
Title and Trust kompaniją. Iš 
ten sužinojau maž-daug tą patį 
ką Hartmanavičius sakė. Tik, 
žinoma, man knygų nerodė. 
Jei būtume nuvažiavę keliese, 
lai, reikia manyti, butų parodę 
ir knygas.

Į klausimą, — ar ištikrųjų li
ko padarytą toki sutartis, ponas

M. Ahem atsakė, kad tai teisy
bė. Girdi, visi išmokėjimai bus 
užbaigti bėgiu 99 metų.

Aš jam pastebėjau, kad nėra 
tokio žmogaus, kuris galėtų iš
gyventi 99 metus! Aheni užtik
rino, kad bus viskas daroma, 
kad išmokėjus k negreičiausia, 
esą gal ir nepriseis tiek ilgai 
laukti, gal bus išmokėta į porą 
metų.
. 'Poliau aš klausiau, kokiu bū
du bus atmokami pinigai — ar 
po kelis centus į mėnesį, ar kaip 
nors kitaip. Jis atsakė, kad tuo 
reikalu nedaryta jokios sutar
ties. Mokės tiek, kiek turės.

Ant galo, aš pastebėjau, kad 
patįs žmonės gali pasiimti tur
tą į savo rankas. Tuo keliu iš
pardavimas kur kas bus grei
tesnis.

Ponas Ahern patvirtino, kad 
tai galima padaryti, jei tik visi 
depozitoriai to reikalaus.

Turint omenėj tokį komiteto 
pasielgimą, aš norėčiau atkreip
ti domą tų, kuriuos paliečia Ol
ševskio bankas.

Žiūrėkime, kad kartais tas ko
mitetas neiškirstų kokį nors 
šposą. Paskui gali būti pervėlu.

Joseph šeštokas,
3SO8 Emerald A v.

Laiškas iš Rusijos^
Jonas Ke relis, kareivis — mu

zikantas. rašo savo broliui Pet
rui Kereliui i Boseland, III.: 4.

“Iš pirmos dienos (t. y. nuo 
pabaigos sausio mėnesio 1917 
m.) užstojus naujai valdžiai 
mes. kareiviai jaučiamės lengvai 
ir linksmai. Prie senosios su
puvusios caro Nikalojaus val
džios mes vos nepražuvome nuo 
baisios priespaudos, vargo ir 
skurdo.

šešti metai tarnauju armijoj 
ir žinau kaip cariški valdonai 
kareivius net rykštėmis plakė, 
dažnai visai be reikalo.

Dabar niekas netur teisės pa
kelt ranką prieš kareivį ir mes 
dabar drąsiai giname laisvą Bu
si ją.

Saulė teisybės apšvietė plačią- 
ją Rusiją!

Dabar vykinama teisybė Ru
sijoje. z Užtariami varguoliai. 
Kareiviams algos pakeliamos.

Kareiviai ir civiliai žmonės 
kur tik susiėję dainuoja revo- 
liucioniškas dainas.

Seniau slapta Rusijoj buvo 
dainuojama:

“Car Nikolaj
Podpisal manifest: 
Mertvym svobodu, 
Živych pod arest."

Gi dabar paskutinės dvi eilutės 
taip dainuojamos:

“Narodu svobodu, 
sam siel pod arėsi"!

Broli, siųskite laikraščių ir 
knygų, nes dabar jas cenzūra 
praleidžia, oficieriai skaityt ne
draudžia ir skaitymui laiko tu
rime pakankamai. Jonas Kere
lis."

AMERIKOS LIETUVIŲ DAR
BININKŲ TARYBOS LAIKI- 

NASA! KOMITETAS.

Chicagos lietuvių darbininkų 
masinis susirinkimas birželio 
29 d. š. m. įsteigęs Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Tarybą, 
jos Laikinąjin Komitetan, iki 
sekamo visuotino A.L.D Vietos 
Tarybų suvažiavimo, išrinko 
šiuos asmenis: <k

P. Grigaitis, pirmininkas, 
1840 S. Halsted St.

Kl. Jurgelionis, vice-pirmin., 
3133 Emerald Ave.

A. Labs, sekretorius, 
1840 S. Halsted St.

K. Gugis, iždininkas,
127 N. Dearborn St.

Nariai: T. Dundulis
J. Šmotelis
Julia žymontienė-že- 

maitė; 
f

Visai Amerikos Lietuvių Da
rbininkų Tarybos reikalais pra
šom kreipties jos sekretoriaus 
adresu.
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Korespondencijos

Ar Jieškote DE KALB, ILL.
Auka Rockfordo draugams.

laimes
Nelaimingu yra tas, kuris eikvoja pinigus ir gyvena tik tąja diena, nes 

visuomet bijosi, kad gal but ryt-dien atsidurs bėdoje.

Jeigu nori būti laimingu, taupyk ir atidėk nuolatos tūlą dalį savo uždar- 
bio. du-,--...

Sutaupytus pinigus dėk j musų banką, nes ten bus visai saugiai.

Musų bankas yra po kontrole valstijinės valdžios ir aštria revizija Chi- 
cagos Susivienijimo Bankų (Clearing House).

Kas turi pinigus kitame banke, tegul atneša mums bankinę knygelę, o 
mes sutvarkysime išjieškojimą nuošimčių ir perkėlimą sumos į musų banką.

tą nuo Liepos 1 dienos.
roku ošime procen-

North-Western TrusU Savings Bank
J (in F\ Smulski. Prez. T, M. Helinski, Kasierius.

1201 MILWAUKEE AVE. “Baltas Kampas KAMP. DIVISION GATV.

DIDŽIAUSIAS IR TVIRČIAUSIAS BANKAS 
ŽIEMIŲ=VAKARŲ MIESTO PUSĖJ

(Bankas atdaras sukatos vakare iki 9 valandai).

“REIKALAUJAME”
100 kasėjų i IDAMAR COAL CO. dirbti jųjų kasyklose šiose vietose: 

IDAMAR, Indiana County, Pa. 
HESHBON 
IMAS

Union kasyklos, geras pastovus dar bas, nėra vandens, nėra gaso, nėra šif§^ 
rio. žmonės uždirba no 100 iki 120 i dvisavaiti.Žmonės uždirba po 100 iki 120 j dvisavaiti. Bažnyčios, mokyklos, my- 

uo miesto, geras vanduo, šešių kambarių namai už $7.00. Nėra streiko, 
nėra keblumų, užtektinai karų. Ateikite prisirengę prie darbo j kasyklą, sės
kite į Cheery Tree & Dixonville R. R. a rba atsišaukite į Gen. Supt. D. R. Wil
liams, Idamar, Pa. arba į p-ną Vernon E. Taylor, Indiana, Pa.

Jus Galima Išgydytie
Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Mane

Aš Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kožnos Ligos
X>RAY EXAMINACIJOS

Aš jums pasakysiu ar jus galite 
but tikrai išgydytu,

Aš jums pasakysiu, be spėlioji
mų, kokia yra jūsų tikra liga.

Aš vartoju tiktai vėliausias mo
ksliškas metodas ir įrengimus,

Aš turiu mano paties vaistų de-

Aš vartoju tiktai tikrų Neo-Sal- 
varsen, 911 ir 606.

Aš išgydau, kuomet kiti atsisa
ko.

Jus nusistebėsite, kaip greitai jus galite būti išgydyti. Aš esu specialistas 
«u daug metų patyrimo ir žinau tikrai ką jums daryti, kad pagytumėte.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS VYRŲ IR MOTERŲ 
PASEKMINGAI GYDOMA

Pasikalbėjimas ir patarimas dykai
Valandos nuo

Prieš Pnčto
Ofisą▼«k. Nedėliom 

nuo 10 iki 1.

219 SOUTH DEARBORN STREET, CHICAGO, ILL.

Daktaras
Specialistas iš

n
WISSIG,

Seno K ra ja o s
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.

NEŽIŪRINT KAIP UžSlSKNftJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kraujo, 

odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir 
Ubgydė. tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

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

Aukaukite L.S. Fondan
imi m

E.... - i— . .......... .......................... , . ........... ....... ....... .

. PAKLAUSKITE KITŲ
®Ar teisingai K.

Nurkaitis pardu
oda Elgin laik
rodėlius ir kitus 
auksinius išdir

binius?

Ar užganėdinti 
auksoriaus bei 

laikrodininko 
darbais?

Ar užganėdinti 
kuriems pririnko 
AKINIUS?

Northsides 
rai žino

ir apielinkės lietuviai ge-

K. NURKAITĮ
1617 N. Robey Str., Chicago.

Prie Milwaukee ir North Ave. 
Tel. Humboldt 4613.

! Dr. Povilas Žilvitis 2
■ Lietuvis Gydytojas, Chirurgo 3
i 3203 S Halsted St., Chicago. 8
f Tel. Drover 7179. g

Telephone Drover 960

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Special bitai Moteriškų, Vyriškų, Vaikų 
ir visų chroniškų lirą.

Valandos: 19—11 ryto, 4—6 po pietų, 7—-H va 
kare. Nedaliomis 10—1 po pietų.
3354 S. HALSTED ST., arti 34 ST., 

CHICAGO, ILL.

OR. W. YUSZK8EWICZ

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudamas arba silpnas akio, ar 
Kalvos skaudėjimo, atsilankykite pas mus

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

n’w 9 ryto iki 1 po ptet. J

Liepos 1 d. dekalbiečių drau
gų būrelis turėjo draugiškų iš
važiavimų į miškų.

Nuvažiavus į De Kalb su sa
vais reikalais ir man pasitaikė 
dalyvauti tame išvažiavime.

Susirinkęs būrelis, apie 30 
jaunų vyrų, gražiame miške 
linksminosi, žaidė, kalbėjo ir 
diskusavo apie bėgančius gyve
nimo klausimus.

Bešnekant su draugais ir be
sidalinant mintimis prisiminiau 
ir apie Rockfordo draugus, pa
puolusius į kalėjimų, už nesire-

Paskiaus buvo prisimyla ir 
apie aukas, kad vieliniai drau
gai rinktų ir aukautų kiek iš
galėdami, apginimui tų draugų,

Paprašius draugų dckalbiečių, 
ar nepaaukautų kiek kuris iš
galėdamas, tam mielai pritarė ir 
sumetė ant vietos $16.50.

VlVAUO, O . 1. V, VA

kėnas, A. Petrauskas, J. Zubas 
ir P. Biliūnas. Po 50c.: S. Ra-

n m
kas, V. št'ikis, J. Miccvičius ir 
M. TaruUs. Po 25c.: V. Šileika,

uicas

•)

mų,
Palsuckas.

snukio priėmiau. *
Kalinių gynimo komiteto narys

B. P. Biliūnas.

EITCHBURG, MASS
Iš musu judėjimo.

temoje: “Ar pagerintų darbinin
kų padėjimų socializmo įvykini- 
mas”?

Nors p. Backus nesigedinda- 
mas giriasi, buk jis žinąs socia
lizmo mokslų, bet šį kartų pa
sirodė, koks jis ‘socializmo ži
novas.”

švariai falsifikavo ir tūlas ište
kėjusias moteris minėdamas 
vadino paleistuvėmis.

kai.
Po debatų pirmininkas prašo 

publikos palaukti nors 5 minu
tes idant nubalsavus keno vir
šus. Bačkas pradėjo šaukti. 
“Nereikia, nereikia balsavimo.”

v ima s. Visi, apart kelių susi
laikiusiu balsavo už socialistus:

tūlos susipratusios moters ke
tinu Bačkų net teisman patrauk
li už apšmeižimų moteries.

- o-..

nkaus prakalbos. Ka- 
čionykščiai tautininkai

bų nebuvo kam surengti. Pra
kalbos neįvyko.

o —

rengė piknikų. Viskas buvo la
bai puikiai, tik tūli vaikinai vie
ton Unksmių lies, lošė kortomis

— o—
Birž. 26 d. čia įvyko anglų soc. 

prakalbos. Jose tapo pasmerkti 
republikonų ir demokratų poli
tikieriai ir visi pasaulio nio-l 
nareliai. J . J. J-tis. '

Del Patarnavimo Depozito- 
riams Bankas Atdaras

Panedelio Vakare.
Šio Banko viršininkai realizuoja, kad 

daug yra depozitorių, kuriems sunku atlikti 
savo bankos reikalus laike paprastųjų ban- 
kos valandų.

Del parankamo tokių depozitorių šio 
Banko taupomasis skyrius bus laikomas at
daras Panedėlio vakarais iki 8 vai..

Musų depozitoriai apsaugoti musų ka
pitalu ir Perviršiu, viršijančiu $5,100,000.00,

State Bank of Chicago
Kalbame lietuviškai.

Kviečiame atsilankyti lietuvius.
La Salle ir Washington gatves, 

Prieš City Hali.

EIKITE TUOJAUS PAS

DAUTARA ROSS
CHICAGOS SPECIALISTAS

Insteigta 28 metai
X Jis suteikia mokslišką gydymą išgydymui chroniškų ligų, nervų 
a ligų, širdies, vidurių, kepenų, pūslės, šlapinimosi, privatiškų ligi; ir 
t visų ligų ir silpnumų.

Jeigu jus turite sifilį arba bile kokią kraujo betvarkę, 914 page- 
9 rintas 606 ir jo gydymo sistema bus prięžasčia jūsų greito pasvei
kt kimo. Jeigu galima, eikite šiandien ir atsiduokite į Daktaro Ross’o 
W priežiūrą.
T Silpni, nervuoti, sergantis, suirę vyrai ir moters eikite ir busite 
H sugrąžinti į sveikatą ir stiprumą.
X Daktaras Boss išegzaminuos jus DYKAI ir pasakys jums, kas jums 
A reikia daryti, kad pasveikus. Ligoniai keliauja ilgas keliones iš vi- 
J sų kraštu Suv. Valstijų gydyties pas daktarą nuo savo ligų.
$ DR. B. M. ROSS, 35 SOUTH DEARBORN STREET, 
X KAMPAS MONROE STREET, CHICAGO, ILL.
Į ROOMS 506 IR 507, CRILLY BUILDING.
I IMK ELEVATORIŲ IKI PENKTO AUGŠTO.
£ VALANDOS: Kasdien 9 iki 4, Nedėliomis 10 iki 1, Taipgi Pane-

TURĖKITE I
PINIGU
Jus galite juos turėti. Kiekvienas 
gali juos turėti, $5 ihd $200.00. 
Moters ar merginos, ar vedę ar 

pavienios, senos ar jaunos.
Mes skoliname del Stockyardy 

šąpos ir dirbtuvės darbininku, ge
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padaroma j 5 
minutes.

Paskola ant rakandu — i 2 va
landas.

Mes taipgi suteikiame paskolą 
ant pianų, sankrovos įrengimu, 
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 angst as 

'Telephone Drover 2116.

U

Didelis Išpardavimas
Šiuomi užkviečiu gerbiamąją lie

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

Taipgi egzemi- 
nuojam akis

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

G. MILLEK, akių specialistas, 
l’ETER A. MILLER, optician

l ei. Canal 5838
2128 West 22-ra gatvė, Chicago.

RE IK AL AU J AM A vyrų 
mokyties barberystės amato. 
Pigios kainos, lengvi išmo
kėjimai, mokinama dienomis 
ir vakarais, viskas puikiai, 
Darbas kiekvienam žmogui 
Ateikite arba rašykite.

BURKEBARBER SCHOOL 
6)2 W. Madison St., Chicago, HL

MATTER 5Y5TEH

V1KNATINI8 REGIKTRUOTAB RUSAS APTDEKORIU8 ANT BRIDGEPORTO

VYRĄMS IR. SU AUGIEM.“S
Akiniai aukno r^rwnose nuo $8.00 Ir «a- 
tęščiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
augščiau. Pritaikome akinius uždyką. 
Atminkit: Galvos sopėjimai, nervišku
mas. akių skaudėjimas, užvilkimas Ir 
tt. yra vaisiais jvairiij ligų, kuris gali 
būti prašalintos gerų akinių pritaiky
mu. Ištyrimas uždyką, jei peršti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, j-ei jral- 
va sopa, jei blogai matai, jei akis sil
psta, netęsk ilgiau, o jieškok pagalbos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždyką. Atmink kad koš- 
nam gvarantuojam akinius ir kiankir- 
nam gerai prirenkam.

H. M. MESIROFF, Ekspertas Optika*,
Jei Jum sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Al buvau ap» 
tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aft duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarui*. Aš ua 
drauaaa žmonių H. M. MESFROFF. 8140 60. MORGAN ST.f

!
 PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS Į

Ant tiarų, Lentų Hemų Ir Stoginio Popleror f 
CARR BROS. WRECKING CO. f 

30033039 S. įleisti d SL, Chicago, III. '

į   imi į..."."" jfr   0'       — * ' z-— r* t'    "t" ■*■"'<

Dr, Ramser
AKIU SPECIALISTAS | Ateikit II VI) fį I Aš jus I 

r pas w i ii m h išgy~ i 
u mane w I III II dyaiu I

Prirenka visiems 
nuo j a ir patarimus duoda dykai. 
780-88 Milwaukee Ave., arti Chicago 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto 
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 

Tel. Haymarket 2484..

tinkamus akinius,

iki vak® 
po

DR. A. L EPSTEIN '
nYDVTOJA« IR CHIRURGAS

Spuclallstas moterlškiį, vyriškų. Ir valką ligą,. ;
Ofisas ir Gyvenimas:

3600 S. Halsted St., kampas 36 Str.
Telephone Drover 4974.

Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—3 
1)0 pietų ir vakarais.

Dr S. Biežis 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 2359 S. Leavitt St.

Valandos 4—6 Ir 7—9 
Tel. Canal 3877.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliais Permaina: 
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras
— 10c, Balkonas 5c, 

Subatos vakarais ir nedėliomis pir
mas floras 15c, Balkonai "°c.

nitai iš
gydytą

putaci

PROF. DOCTOR COATEB
Beturčiai taipgi ateina pas mane 11 

visų kraštų, dėlto kad jie patyrė, jog 
nŠ esmi expertas specialistas Jie 
realizuoja, kad jeigu galima išgydyti, 
aš galiu tų atlikti. Negaišuok ir t i li
re k, kuomet jųsų sveikata ir stipru
mas nyksta, kuomet jus turite ją savo 
rankose. Jeigu jus atsilankysite pas 
mane į laiką. AŠ gydysiu jus teisingai, 
sumaniai, sąžiningai, ir moksliškai, ir 
sugrąžinsiu jus j sveikatą i trumpiau
si laiką, ir už mažiausią mokesti del 
sumanaus ir pasekmingo patarnavimo.

Aš gydau vyrus, ir vyrus tiktai, ir 
gydau juos greitai, saugiai ir visiškai, 
vėliausiomis metodomis ir už pigiausią 
mokestj del sumanaus patarnavimo ir 
pasekmingo gydymo.
PASIKALBĖJIMAS IR PATARIMAS 

DYKAI

PROF. DR. COATES
430 So. State St., 2-ras augšt&M, 

Prieš Siegel Cooper and Co.

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRftDALŲ

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

Mes turime didžiausius ir jreriausius kirpf- 
mo-desiguing ir siuvimo skyrius, kur mes bu* 
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.

Patrenos daromos pagal Jūsų mi^rą — biis 
etailės arba dydžio, iš bile madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Perdėtinis

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

Vyriškų DrapanųBargenai 
'Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

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,. Ilk

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

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

Corner Marshfield Ave. 
Kalbame lietuviškai.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis egzaminuoja dykai 

Gyvenimas yra 
\ jflBk tuščias, kuomet 

v pranyksta regėji- «ea ■p] inas.
Mes vartojam p»-

J gerintą Ophthal- gįĮp, jjr* niometer. Ypati- 
nga doma atkrei- 

* pi am a i vaikus.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va
karo; nedėliomis nuo 10 iki 11 
dieną.
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47 St.
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Utarninkas, Liepos 10, 1917.NAUJIENOS, hieago, III.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI PARDAVIMUI AMATŲ MOKYKLOS

į CH IC \< H)S ŽINIOS darbininkų organizacija būvi 
pa rengusi didelį pikniką. Dele

Prašė tėvo pribaigti

švogerio, Vitalio Pet-

Kunigas Brisk a nėra aujienoms”, kuriu

krikštynos pas p. K. savo uziio-

2,700 žmonių susirinko prie'.
platformos. ' (JO gyvastj

Frank Kaiser, 21 metų senu
mo, 2523 South Trumbull, už
vakar bando nusižudyti. Šūviui

Jane Addams, Mary McDowell, 
Jenkin Llovd Jones, Catharine

milo. Aš 6 liepos (July) atvažia
vau iš Bostono į Chicagą. Meldžiu 
atsišaukti ar kas jį žinot, meldžiu 
pranešti, už tai busiu dėkingas.

Antanas Valašimas
2223 S. Oakley Ave., Chicago, Ill.

Nuvesti krikštai) kūdikį jįs 
pavadino kuinus: S. Benecką, 
šv. rašto tyrinėtoją ir Heleną 
(iru i n on tikę, tikrą katalikę. K ti

auj ienoms

M. P.

ir zakristionui po vieną dolerį.
Kunigo darbininkas pasiėmė

doh ri ir

ko:
Duok man du doleriu.

giHii ; ir jums daugiau duosiu.

Darbininku

rniau

a seka imi m susi-

gelbėti kambarin.

Pribaik mane, tėve.

Beje, nutarta surengti drau
gišką išvažiavimą į Jeffersono gi

nuoširdų ačiū
pasiryžimą remti 
Kiekvieno draugi 
branginame, tuo brangesnis

Redakcija.

Ir jie susilauks 
blogų laikų

Chapin and Bore kompanijos 
ezidentas Charles H. Bėr

mann užreiške
ponija turės griūti. Jinai išdir- —zbinėjo degtinę. Jos metinė apy
varta siekdavo $2,000,(M)0. Te-

1 lerman n
nuomonę Ueriausiame

ne-

2.000 saliunų.

sdiunininkams
)l 1 s

Taikos konferencijos

Taupykite Pinigus
inteMKH

Numažintos Kainos
---- ------------------------------------- Ant------------------------------------ —— 

įvairių Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų irčeverykų 
Pardavimas už Numažintas Kainas. 
Tęsis Tik Vieną Savaitę, Pradedant

Liepos-July 7 d. iki Liepos 14 dienai
VYRIŠKI MARŠKINIAI

Marškiniai .kurie pirmiau par- 
luoiįiivo po $ 1.00, šia- $ 3.00 

pirmiau par-
e pardavime tik už 
Marški niai

ir paskučiausio išdirbinio, specia- 
liai del jaunų vyrų, pirmiau par
siduodavo po $2.50 da $4 *7E 
h:ir no ........................... I ■ I w

ku rie pirmiau

vėliausios mados ir gra
ibo, parsiduoda- $4 Ofl 
s 1.50 .dabar oo .. ■ nvM

k urie
pirmiau pi 75c

vilnonės ir

namas Skrybėlių, kurios pirmiau 
parsiduodavo po $6.00,
(I a b a r po........................... •• Lr

3.50

VYRIŠKI ir MOTERIŠKI 
č EVERY K AI

Labai gero išdirbinio vyriški ir 
moteriški čeverykai kurie pir
miau parsiduodavo po $E 
$7.50, dabar po ...............

Vyriški ir moteriški čeverykai, 
kurie pirmiau parsi 
davo po $5.50, dal>

Čeverykai taipgi
I virti,m o

bar tiktai už

gero išdirbi- 
pirmiati par-

"a- 3.50
rus ir puikiai

pigintas kainas.
VYRIŠKOS SKRYBĖLĖS

Puikaus darbo ir paskiausios

laraišcių nužeminani kainas šia
me išpardavime sekamai:

Kaklaraiščiai kurie pirmiaus 
parsiduodavo po $1.00, da- ”7Ef« 
bar parsiduos po .......... ■ wv

Kaklaraiščiai, kurie parsiduo
davo pirmiau po 75c, da-

iš<I i i bi
mo ir
ros la jauniems vaikinams

mo, kurios pirmiau parsiduodavo 
po $6.00, dabar parsi- $j| KD 
duos tiktai po ...............

Moterų Batestinčs Veistės, ku
rios pirma parsiduo- $4 Afl 
(Javo oo $1.50. dabar no ■ bUV

au-Moteriškos Dresės, 
dinių ir labai gero i

škos dresės, kurios pirmiau 
irsiduodavo po $5.00, $*>
bar parsiduos po .... Vn ■ w
Moterų Dresės, parinkto leng- 

• ir stipraus audeklo del vasa- 
s, pirmiau parsiduodavo po 

00. $O pE j $2.50, dabar gi, pilname $p A A 
m ab v I pasirinkime tiktai po fcawv

pasirinkti: pirmiaus

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

A. Pielis & Co
1745 So. Halsted St CHICAGO

“Privalo būti tvirtas demok ra
mias ir silpnas militariznias”, 

„aura Hughes iš 
“Militariznias ir 
ra vienas ir tas

greičiausiai liepė pavadinti dak-

Kanados. Jeigu ateis daktaras, as nu
šausiu jį. Aš noriu mirti. Nu
šauk mane, tėve, — aš meldžiu.”

vuoti pavieniui. Jus taip sutvar
kėte dalykus, kad jūsų repre-

valdonai.

tvarko savo reikalus.

jos principus. Jisai nuro- 
kad net dabartiniu laiku

pytas p r i verstinas 
mas.

Pavogė pečių

Dr. F

vilties, kad pasveiktų.

ikatos suirimas.

Pranešimai
Roseland, III. Susirinkimas drau

gijų delegatų, palaikančių “Aušros” 
knygyną, įvyks utarninke, liepos 10 
d., 7:30 vai. v., 10900 Michigan Ave.

E. B r u š k a i t Č, rašt.

Western 
kuoja nčių

Shad’s Clothing Co. strei-
darbini n k ų susirinki mas

Bcika-

Fom Walsh išsinešė lauk pe-

ėj o į krautuvę. Kada su 
atgal pečiaus jau nebuvo.

jam pasisekė surasti savo pečių

K. Pearl man ui.

Mundt’o ir

m c.

ver

areštuota, 
padariusi, 
sipažino,

Bet vienas kartus
Katherine ("oimo-

ligais. Ford liko
Jinai prisipažino tai

dangstydavusi

Lincoln parke rasta

visi liko nugi

susirinki-

K. Alnianaviče

Susitiko netikėtai

Yorko krantuvnin- 
d< Plaustas. Dingo

ir jieškojo jo visur. Bet tai ne
tikėtai Strachan sutinka Bolo-

Well, well” — ištarė Bloom, 
juk aš matau Slrachana.

Klausyk, tamsta privalai allei 
Ii man, aš esu labai užimtas.” 

“Žinoma,” atsakė Strachan. 
Ir Bloom vėla dingo, ka 

akmuo vandenyj.

Prisipažino
Giuscppi Maionillio, 108 On

tario st., užvakar prisipažino, 
kad jis nušovęs Antonio Fiant-

gėdijus svarbiausi priežastis yra 
ta, ka^l Antonio Filantraųtropio

karo, paprastojvietoj—-kampas 19-tos 
ir Halsted gatvių.

Šiuomi persergstime draugus dar
bininkus, kad neklausytute kompani
jos pakvietimų, bet visi ateikite į

Kalias streiko vedėjas.
9 Streikininkų Komitetas.

ldomi as diskusijas rengia LSS. 22 
kp. seredoj, liepos 11 d. 8 v.v. Melda- 
žio svetainėj. Tema: “Ar bus gė
riams darbininkams be kapitalistų?”

leidžiama visiems išsireikšti. Atsi-

ma įstot į 22 kuopą. Kviečia Komi
tetas.

Organizacijų Komitetų Konferen- 
ija. — Seredoj, liepos 11, 8 valan- 
a vakaro “Aušros” svetainėj (3001

Dari). Tarybos, LSS. VIII Rajono ir

gos komitetų konferencija. Konfe
rencija šaukiama Am. Liet. Darb. 
Tarybos Laikinojo Komiteto inici- 
aliva.

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasiskelbimams kainos 

1 colis, syki, 50 centų; dedant 
tų pati skelbimų ilgiau, už kiek
vienų kartų colis vietos 25 centai.

Šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltįs tai geriausia 
priemone tiek biznio tiek dar
bo žmonoms įvairiais savo, rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie jieš- 
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambariu, arba patsai 
turi kambarių kiliems išduoti, 
ir lt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų, 
Administracija, 1840 S. Halsted

lefonu: Canal 1506.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Pajieškau savo giminaičių, Anta
no Levišausko ir Stasio Levišausko, 
iš Kaimo gub. ir pa v., Baptų valse., 
Sitkanų kaimo Gyvena, regis, Chi- 
eagoje. Jie patjs ar juos žinants 
malonėkite pranešti Antanui Levi- 
šauskui, 66 Ilughart SI., Muskegon, 
Mich.

Pajieškau Juozapo Petrulio, dirb
tuvėse daugiausia vartoja pavardę 
(Džio Blenč) ir Klemenso Aponskio, 
girdėjau, kad jiedu gyvena III. vals
tijoj, Juozapo Petrulio, Chicagojc. 
Turiu svarbius reikalus. Malonėkite 
atsišaukti palįs ai' kas juos žinote, 
malonėkite pranešti, už ką busiu dč-

PARSIDUODA PIGIAI saldainių ir 
knygų krautuvė geroje vietoje, prieš 
švento Dovydo bažnyčią. Biznį turė
jau per 9 metus. Taipgi apielinkėje 
gerai žinoma, kad ta vieta apgyven
ta vien tik lietuviais. Taigi gera 
proga lietuviškam biznieriui. No
rėdami gerą biznį įgyti atsišaukite 
šiuo

3206

adresu.
MRS. 

Emerald Chicago, Ill.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo fozv 
mų, siūti naminius daiktus arba ap- 
rėdalus. Diplomas kiekvienam, kurs 
išsimokins. Valandos dieną arba 
vakarais del jųsu parankumo. Ut 
$10 išmokiname jus sint visokius 
drabužius.

DRESS MAKING COLLEGE’S, 
2336 W. Madison gat., Western ava..

1850 Wells gatvfi.
SARA PATEK. MOKYTOJA.

M. česiunas,
213 L. Linn avė., Sioux C

J IEŠKO KAMBARIŲ
PA J IEŠKAU švarau: 

(su valgiu) pas laisvus 
žmones, 
tu laiku

2938 S.

kambario 
ir blaivius 

Malonėkite atsišaukti gre.i- 
šiuo adresu:

J. Nalivaika 
Union avė. Chicago

REIKIA DARBININKŲ

REIKALAUJAME MOLDERIŲ IR 
PAGELBININKŲ “BENCH IR AIR 
SQUEEZER”. SMILTYS PJAUSTO
MA DYKAI. KOMPANIJOS NAMAS. 
—UžDYKA PERNAKVOTI. 
ŠČIAUSIA MOKESTIS. VESI 
BTUVR, ARTI EŽERO.— 

MALLEABLE CO., 
HAMMOND. IND.

f----------- ■-------------------

AUG
DIR

REIKALA UJAMA 2 MOTERŲ prie 
abelno namų valymo darbo.

PRESBYTERIAN HOSPITAL
1753 W. Congress, kampas Wood st.

»*■ * ' '» * 1 * ............ .. .......................-...... - ' ■ I1,

REIKALINGA vedusi pora, kuri 
norėtų gyventi prie manęs ir nau- 
doties mano rakandais ir prižiūrėti 
mano 10 metų vaiką; aš einu dirbti; 
esu našlė. Meldžiu atsišaukti šiuo

Mrs. Zofija Pikčiunienč,
4552 So. Western avė., 1-mas au 

Chicago, Ill.

REIKALINGA 2 vyrų pagelbėti 
janitoriaus darbams. Klauskite na
mų PRIŽIŪRĖTOJO.

PRESBYTERIAN HOSPITAL 
1753 W. Congress, kampas Wood st. 
Congress gatvių. Chicago.

. REIKALINGA mergina už gaspa- 
dinę prie virtuves ii' pridaboti 2 
vaiku. Atsišaukite prieš piet arba

919 W. 31th SI Chicago.

REIKALINGA tvirta jauna mote
ris už gaspadinę ir prie auginimo 
dviejų metų mergaites. Turi mokėti 
angliškai biskj ir gero charakterio. 
Turi išvažiuoti į pietines valstijas. 
Atsišaukite laišku į “Naujienų” ()-

REIKALINGAS barzdaskutis ant 
visados, kuris apsipažinęs su savo 
darbu. Nuo $16 virš $21. Rašvk 
No. 128 “Naujienos”, 1840 So. Hai

REIKALINGAS barberis; darbas 
ant visados; užmokestis gera. At
sišaukite k negreičiausia.
1604 W. Njprlh avė., .kampas Ash
land avė. Chicago.

D. Juranas,
4932 Magoun Ave., Easl Chicago, Ind

BEIKALAUJU moters be vaikų, 
ha merginos, prie namų darbo.

RANDAI

T'eisingai šeimynai. Del platesnių

623 LIBERTY CHICAGO.

$25.00 dovanų už teisingą praneši
mą areštavimui Jono šiugždos, ki

tai!) John Schultz, amžiaus apie 26; rudos akis, sviesųs plaukai, šviesus 
veidas, augščio 5 pėdų ir 5 colių. Tik pusę dešinės rankos turi. Jis 
išsivežė mano moterį Eną Gudzevicienę, 26 inelų, rudos ąkjs,. sviesųs 
plaukai ir šviesus veidas, 5 pėdu augsčio; turi karpą ant kairiojo veido, 
ir jos dukterį Antaniną, 3 metų, kuri turi galvą pakreiptą į kairę, pusę. Aš’ 
vyras, Vincentas Gudzevičius, dovanoju savo m.oterei, jeigu pati sugrįž
tų. Meldžiu pranešti šiuo adresu: ■

Vincentas Gudzevičius,
4920 W. 144h st., Cicero, III., arba į Cicero policiją.

PARSIDUODA ant labai lengvų iš
lygų gera bučerne ir groserne, ge
roj lietuvių ir lenkų apgyventoje 
apielinkėje. Pardavimo priežastis— 
turiu kitą užsiėmimą.

Povilas šašis,
4939 Baring Ave., Easl Chicago, Ind.

LABAI PIGIAI ,
Parduodu saliuną lietuvių, lenkų ir 
rusų apgyvento] vietoj. Laisnis tiktai 
$600 į metus ir jau išpirktas. Sav. 
išvažiuoja ant savo fanuos, todėl kas 
greitai pirks, parduosiu labai pigiai. 
Atsišaukite laišku į ‘,N.° ofisą num. 
126,

Naujiena! Naujiem!
GYDOM E reumatizmą, Lumbago,, 

sustingusią nugarą, kulšis, rankas* 
visas chroniškas kraujo ligas, inks
tų ir kepenų ligas su elektriką, kar
štomis garo pirtimis, ipokslišku ma
sažu ir vaistais. Jeigu jus gulite lo
voj, musų daktaras ateis pas jus dy
kai. Daktaro apžiūrėjimas dykau 
PAŠAUKITE GARFIELD 8150.

Lietuviškas Ligonbutis
3456 W. 12th St., Chicago, HL

RAKANDAI
TURIU paaukaut $165 seklyčios 

setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinčs lovos, paveikslai, firankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $225 vietrola ir rekordai — 
už $50.

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

Chicago, Ill.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai piifių kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie- 
gamoio kambario rakandus, 2 pui
kią divonų, davenport, taipgi $525 
pianu su 25 m. gvarancija už $115 ir 
$225 Vietrola su brangiais rekordais 
už $60.00. šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenat. __
9 savaites. Parsiduos ta 
ną. - Atsišaukite tuojaus 
vieta: 1922 So. Kedzie Avė., arti 22- 
ros gtv., Chicago, Ill.

patirti nežiūrint kur 
Viskas vartota vos 

i po vie- 
yvenimo

JAUNA PORA turi parduoti tuo
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, Player Piano, Ca
binet, Phonograph ir lt. Parduosiu 
atskirai.

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

NAMALžEMe
AR TURI LOTA?

Turime puikų namą ant išmainy
mo ant loto. Pirmo įmokėjimo už

J. Sinkus & Co.

"elephone Humboldt 1278.

M . S A H U D M. D.
Benas Rusas Gydytojas ir Chirurgas. 

Specialistas Moteriftkų, Vyriikų Ir 
. Vaikifikų, taipgi Chronižkų Litru.

OFISAS: 1579 Milwaukee Av«. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 iiryto ; 
Kampas North Ave., Kambarys 1H 

1:30 iki 3 ir 7:30 iki 9 vakare.

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

3149 S. Morgan St. kertė 83 ■$. 
Chicago, Ill.

SPECIALISTAS
Moteriškų, Vyriškų ir VaUm 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VAI ANDOS: 

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

Telephone Yards 687. ’

DR.«M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą* 
ir aku&eris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. L8th 
St. netoli Fisk 8t.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS : 8—’J ryto, tiktai.

TEL. Canal 2118

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1749 So. Halsted St., Chicago, BL
Kampas 18-tos gatv.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St., Chicag*. 

VALANDOS: nuo 8 iki 11 iš
ryto, nuo 5 iki 8 vakare.

EXAMINACIJA
šis spccialis paaukavimas tiktai trumpam laikui.

Del pasekmingo gvdymo bile ligos jus turite žinoti didumą ir bū
dą ligos ir kelią, kuriuo ji bėgioja. Aš negydau vienų simptomų, aš 
vartoju moksliškas labaratorijos metodas, tokias kaip bandymą krau
jo spaudimo, mikroskopiškas ir chemiškas analyzas kraujo ir šlapu
mo, ir tokiu bildu surandu tikrą priežastį jųsų negalės.

Mano mašina del užrašymo Jūsų kraujo spaudimo, pa- 
jiegos stiprumo ir gyvumo Jųsų širdies.

f

Suranda žmonėse aiškiai silpnumą sveikatos, energijos ir sli 
ženklai, kurie parodo staigią mirtį, gali apsireikšti bile, laiku, 
randasi jųsų kraujo sudynai? Ar jie smarkiai didėja? Ar jus 
laiko senstate? Mano kraujo spaudimas pasakys. ATEIKIT, 1 
man išpasakot jųsų širdies ir kraujo sudynų paslaptis—-tuokart 
ma bus jums tikrai patarti kas geriausia yra jums daryti.

Kaip 
pirm

NEMOKeK man
Po priėmimo egza- 

minacijos, jei ji nevi-

mokėkit man nė cento. 
Visai nėra nė skausmo 
nė 
su

pavojaus sąryšyje 
<-Ray egzaminaci- 
ir dargi nėra rei- 
• jums nusivilkti

rodo nenaturalį 
ir visai prašalina visą 
spėliojimo darbą. Jei
gu 'jus niekuomet pir
miau neturėjote pilno 
X-Ray ištyrimo 
kūno, jus neturėt 
praleisti to stebėtina 
patyrimo, kuomet jus

už dalelę paprastų. iš
laidų. Ateikite tuojau 
pirm negu šis speėia-

ant uždangos šviesus
aiškus paveikslas, pa
lis paaukavimas užsiba.^.- - . - . .
priežastį jūsų ligos. Nėra svarbesnio dalyko jiasaulyje del jus žinot,
ir jus tail) ilgai nežinot. Bukit atsargus, suraski! tikrąją savo negalės

rhių komplikacijų ar dagi pačią gyvastį.
VYRAI IR MOTERS ’

Kurie sergate, kenčiate ir nusiminę, pasinaudoki! šia didele auka. 
Tiktai trumpam laikui aš suteiksiu X-Ray ir daktarišką egzaminacijįĮ 
už 1.00, daug expcrlu ima nuo $5.00 iki $10.00 Jus nebusite priversti 
gydylies. Aš duodu kiekvienam sergančiam vyrui ir motorci šioje a- 
pielinkėje progą žinoti ,ar jie gali Imt išgydyti. Aš turėjau daug me
lų patyrimo pasekmingo gydymo pilvo, kepenų, plaučių, inkstų ir pū
slės kliūtis, reumatizmą, dusulį, kraujo ir odos ligas, katarą, akių, au
sų, nosies ir gerklės, chroniškų ir nerviškų ligų, ypatingai pasekmin
gas pilvo klintyse, taipgi privatiškų vyrų ir moterų ligų.

Jeigu jus turite galvos skaudėjimą, silpną nugarą, apsvaigimą, 
prielvarą, atsiraugėjimą gazų, skausmus pilve,, murmėjimą žarnose, 

ną apetito, nuovargį, nusidėvėjimą, pajautimą, nerviškumą, ir 
ą nykimą, lai yra priežastis, kuri turi but žinoma.
apgarsinimas užkviečia jus jieškoti sveikatos ir laimės, kuri 
yra jums atsiekiama. Jeigu jus sergate ir norite greitai pa- 
atsineškite šį apgarsinimą, kuris suteikia jums tiesą prie X- 
daklariškos egzaminacijos už $1.00.

NEATIDĖLIOK, ATEIK TUOJAUS.

sveii kl i, 
Ray ir

Valandos: 9 ryto iki 8 DR. FIELD 
vakaro. Nedėliomis: 9 710 w- Madison gatvė, 

kampas Halsted gatvės 
ryto iki pietų. 'Antras augštas.

Chicago, Ill.

Taigi neleisk $1.00 
stovėti tarpe iųs ir 
sveikatos. Ateik pa* 
siteiraut.




