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Tuo tikslu vokiečiai pasiun
tę Rusijon apie 700 šittpų.

KĖSINASI NUŽUDYTI 
KERENSKĮ IR GEN.

BRUSILOVĄ.

Herminie angliakasiai 
kalauja pripažinti jų 
ganizaciją.

Mes reikalaujame taikosi” 
— šaukė demonstrantai 
fieldmaršalui Hindęnbur- 
gui. \

PETROGRAŲAS, liepos
17. — Specialis Chicagoa

BERLIN AS REIKALAUJA 
TAIKOS.
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NAUJOS RUSŲ 
GRANATOS.

nepaprastą eksplioda- 
vimo pajiegą.

Austrija palinkusi prie tai
kos be aneksijų ir kontri
bucijos; Vokietija siekian
ti prie užkariavimų.

Išdėstys savo viekimo prog
ramą; gal prisimins ir a- 
pie taikos sąlygas.

Fried richshaven dirbtuvės 
rengiama orlaivių staty
mui.

rei- 
or-

FRANCUWPERGALe
PRIE RHEIMSO.

PASKANDINO KETU
RIAS VOKIEČIŲ SUB-
- MARINAS.

Pergalėtojais liko 
‘/menševikai.”

SANTYKIAI TARPE AUS
TRIJOS IR VOKIETIJOS 

BLOGĖJA.

Jas paskandino Suv. Valsti
jų kariški laivai, lydėję 
pirmuosius šios šalies ka
riuomenės burius Franci- 
jos frontan.

ARGENTINA REIKALA
UJA VOKIETIJOS AT

SAKYMO.

NAUJAS KANCLERIS
KALBĖS KETVERGE.

NEBESTATO NAUJŲ 
ZEPPELINŲ.

Išvijo vokiečiusdš Maronvil- 
lers augštumų.

DIDELIS ANGLIAKASIŲ 
STREIKAS PENNSYL- 

VANIJOJ.

RYTMETINE LAIDA
NAUJIEM
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Rusai laužo austru-vokie-
čhi linijas

307 W30lh si
♦

Kaizeris paveda valdžią sos 
to įpėdiniui?

Reichstagas reikalauja paskelbti 
taikos sąlygas

RUSAI UŽPUOLA VOKIE-1 Petrogrado pranešimas, be 
ČIUS VISAME FRONTE.

Vokiečiai siunčia sustiprini
mų Rygos ir Galicijos fro- 
ntuosna; austrų armija 
sudemoralizuota; suėmė 
apie 37 tūkstančius belai-

to, mini, jogei vakar rusai 
suėmę dar apie 900 austrų 
belaisvių. Viso gi nuo liepos 
1 d. iki šiol rusai suėmę ar
ti trisdešimts septynis tūk
stančius belaisvių. Be to, 
pergalėtojų rankosna pate-

)lės, 28 tranšėjų morti- 
, 2 orlaiviai ir daug kito-

— Visu frontu — iwo Rygos 
užlajos iki Rumanijos —

pranešimą šimts myliu.
g rado.
’ Pras

te į visą rytinj trontą. voKie- 
čiai ir austrai pamatę nau
ją augantį pavojų, skubiai

ntan naujų kairuomenės bu-

mąsi. Pastarųjų laimėjimai, 
kad ir da taip nežymus jie 
butų, gali atnešt negeisti
nas cent ra lems valstybėms 
pasekmių. Tatai, girdi, dar

autoritetą* žmonių akyse ir 
— kas gali žinot, ar jie kar
tais nepanorėtų pasekti ru
sų revoliucionierių pavyz-

Rygos-Dvinsko frontan 
vokiečiai skubiai siunčia na
ujus kariuomenės burius. 
Gabenama jie ir sausžemiu 
ir Baltiko jura. Didelė dau
gybė transportų, lydimų ka
rės laivais, jau atvyko Lie-

kų stovį kitose rytinio fron
to vietose tuo tarpu dar nė- 

; ra.

1.DŽIA SOSTO ĮPĖDINIUI

nkeriai šeimyninkauja;
Vokietijos krizis — apga-

WASHINGTON, liepos 17

Vokietijos reichstago rū
muose, Berline, vakar įvy
kusi bendra reichstago par
tijų vadų konferencija, kur 
dar sykį tapo nutarta nieku 
budu nenusileisti valdžiai ir 
reikalauti, kad butų paskel- 
ota taikos sąlygos ir praves
ta reikiamos vidujinės refor
mos.

Tai pasekmė nepavykusios 
konferencijos tarpe reichs
tago partijų vadų ir vyriau
sio armijų vadoyHindenbur- 
go ir geu. Ludendorfo.

KOPENHAQEN, liepos 
17. — Šauta iš Berlino te
legrama sako, (Kad naujasis 
Vokietijos kancleris, Dr. Ge
orgas Michaeliš/laikysiąs sa
vo pirmą kalbą reichstage 
ketvergo posėdyj. Naujasis 
kancleris turės išdėstyti rei
chstagui savo veikimo prog
ramą, kad gavus jo pritari- 
fmą reikale naujų karės kre
ditų.* Manoma, kad kancle
ris turės prisiminti ir apie 
taikos sąlygas..

rinkimų Pasekmės
MASKVOJE.

WASHINGTON, liepos 17 
— Ką tik pasibaigė miesto 
valdžios rinkimai Maskvoj. 
Pirmieji neaiškus praneši
mai sako, kad didžiausią ba
lsų skaičių gavo vidurinė 
Rusijos soc.-demokr. srovė, 
Čcheidzės šalininkai. Už ek
stremistų (Lenino pasekėjų) 
kandidatus paduotų balsų 
skaičius esąs labai mažas.

Tikrų balsavimo skaitli
nių vis dar stokuoja.

HERMINIE, Pa., liepos 
15. — Šiomis dienomis metė 
darbą Westmoreland Coal 
and Coke kompanijos darbi
ninkai — angliakasiai. Rei
kalauja algų padidinimo, pa
gerinimo darbo sąlygų ir li
nijos pripažinimo. Viso 
streikuoja virš trjs tūkstan
čiai darbininkų.

Pradžioje kompanija ne
paisė darbininkų reikalavi
mų. Tečiaus pamačiusi, kad

člyti visus savo darbininkų 
reikalavimus. Tik unijos 
tai nesutinka pripažinti? O 
darbininkai to labiausia rei
kalauja.

Manoma, kad streikas tu
rės užsitęsti ilgesnį laiką. 
Galimas daiktas, kad prie 
jau streikuojančių prisidės

— Pranešimas iš Italijos so-j 
stines Rbmos sako, kad kai
zeris Vilhelmas laipsniškai 
pavedąs šalies valdymo va
deles į sosto įpėdinio rankas 
ir kad trumpu laikų galima 
laukti nemenkų atiųaiųų vi
soje valdžios sistemoje^ Visa 
tai betgi nežadą nieko gera 
taikos reikalui, ypač taikos 
be aneksijų ir kontribucijos.

DIDELĖ DEMONSTRACI
JA OUEBEC’E.

Priešinasi verstinam 
kareiviavimui.

ROMA, liepos'17. — Ven
grijos ląikraščiai išspausdi
no žinią, kur sakoma, kad 
rusai pradėję Vartoti nau
jos rūšies rankines grauž
tas (bombas), kurios turį 
kelioliką sykių stipresnę ply
šimo pajiegą nei iki šiol var
tojamos. y

Spėjama, kad naujosios 
granatos tur. but yra pada
rytos Japonijos ar Suv. Val
stijų amunicijos dirbtuvėse.

LONDON, liepos 17. — 
Iš Lausanne, Šveicarijos, 
pranešama, kad didžiosios 
zeppelinų dirbtuvėse, Fried- 
richshafene, zeppelinų sta
tymo darbas galutinai sus
tabdyta. Tukst^i________
ninku, kur dirbo prie staty-
mo pasakiškųjų\pro milžinų, 
tuoj busią pristatyti prie 
dirbimo mažųjų orų kregž
džių — orlaivių. Dirbtuvės 
skubiai rengiama orlaivių 
statymo darbui.

WASHINGTON, liepos 
17. — Valstybės departame
ntas turįs žinių, jogei san
tykiai tarpe dviejų svarbia
usių centralių valstybių są
jungos dalininkių — Austri
jos ir Vokietijos — laipsniš
kai blogėja. Austrjia,7 ku
rios teritorijas laiko užėmę 
rusai, tolydžio vis labiau lin
kstanti prie taikos be anek
sijų ir kontribucijos. Tuo 
gi tarpu Vokietija, kurią da
bar galima skaityti veik ne
apribota Austrijos šeimyni- 
nke, siekianti prie užgrobi
mų. Austrijos -bandymas 
palenkti Vokietiją prie pas
kelbimo taikos sąlygų neda
vęs jokių pasekmių.

Santykiai tarpe tų dviejų 
valstybių tuo budu darosi 
vis blogesni. Ypačiai dar ir 
del to, kad Austro-Vengrijo
je giliai įleidęs šaknis taikos 
judėjimas, kuris, savo ke
liu,’ grūmojąs visišku vals- 
tybės padalinimu, skilimu.

pondentas Petrograde,'Wil
liam G.-Shepherd, praneša 
iš ten sekamą. — Sužinota, 
kad vokiečių valdžia pasiun
tė Rusijon apie 700 šnipų ti
kslu nužudyti Rusų karės 
ministerį Kerenskį ir vyria
usi armijų vadą Brusilovų. 
Vokietija, sako, negalinti at
leisti jiems už jų pastangas, 
kurios nuvedė Rusų armijų 
prie dabartinio ofensivo. 
Nes tik Kerenskis ir Brusi
lovas buvę tie, ką reorgani
zavę pakrikusią rusų ąrini- 
ją ir tuo padarę ją žymiu 
faktoriumi dabartinėje ka
rėje;

Be Kerenskio ir gen. Bru- 
silovo taipjau kėsinamasi 
nužudyti ir kelis kitus žy
mius valdininkus. Kad iš
vengus galimų pasikėsinimų 
ant suminėtųjų valdininkų— 
jiems tapo suteikta saugi as
meninė sargyba.

PARYŽIUS, liepos 17. — 
Oficialiai pranešama, kad 
vakar franeuzai išviję vo
kiečius iš svarbių militąriu 
žvilgsniu augštumų Maron- 
villers, Rheimso sektore. 
Vokiečiai pasibaisėtinomis 
kontraatakomis bandę atsi
imti augštumas. Bet — be 
pasekmių.

koma, kad vokiečiai bandy
sią užpulti rusus Rygos-Dvi- 
nsko fronte, kad išgelbėjus 
Lembergą, linkui kurio da
bar veržiasi gen. Brusilovo 
armijos. Savo keliu vokie
čiai dar siunčia kariuomenės 
ri ties Lembergu. Austrų 
armija, veikianti w Galicijos 
fronte, mat,esanti galutinai 
sudemoralizuota. Dažnai ji 
be rimto pasipriešinimo ati
duodanti rusams nemenkos 
svarbos pozicijas. Be vokie
čių pagelbos Lembergo puo
limas yra neišvengiamas. 
Rusai bandą paimti jį į savo 
rankas apsupamuoju judėji
mu.

Iš Londono pranešama, 
kad vakar rusai paėmė dar

kaipo uoliausias junkerių 
(dvarininkų) palaikytojas ir 
nepermaldaujamas visokių 
reformų priešininkas. Busi
mos atmainos Vokietijos va
ldžioje, taigi, reikš tik naują 
junkerių pergalę ant vokie
čių demokratijos jiegų, ne
apribotą šeimyninkavimą 
šalyje ir toli už josios ribų.

je, sako, kad dabartinis po
litinis krizisas Vokietijoje— 
kalbos apei taiką ir viduji
nes reformas — esą tai nau
ja vokiečių apgavystė. Tatai 
juoaiškiausia liudijąs kad ir 
paskyrimas naujojo kancle
rio. Dr. G. Michaelis esąs 
tikrų-tikriausis junkeris. 
Vadinasi, Berlino žinios a- 
pie taikos judėjimą buvę lei
džiamos sužiniai, tikslu su
klaidinti talkininkų valsty
bių žmones. 4.

17. — Vakar naktį čia buvo 
surengta didelis taikos šali
ninkų susirinkimas ant Ja
cques Cartier Market ple- 
ciaus. Susirinkime kaip vie
nu balsu tapo priimta prote
sto rezoliucija prieš versti
ną kareiviavimą.

Po susirinkimo minia buk 
iškulusi dviejų vietos laikra
ščių redakcijų langus—Que
bec Chronicle’o ir I/Evene- 
ment’o. Tiedu laikraščiai 
mat varo agitaciją už vers
tiną kareiviavimą-konskrip- 
ciją.

SOSTO ĮPĖDINIS VYKS
TA FRONTAN.

REICHSTAGAS NEMANO 
NUSILEISTI.

RUMANIJOJE SIAUČIA 
MARAS.

liną, 15 mylių į pietus nuo 
Kalus. Tai ytin svarbus ge- j 
ležinkeliu centras, .kuris su
teikia rusams naujos progos 
prasimušti linkui Lembergo.

Reikalauja, kad butų paske
lbta taikos sąlygos ir pra
vesta vidujinės reformos.

AMSTERDAM, liepos 17 
— čia aplaikyta žinių, kad

Tūkstančiai kareivių ir civi
lių gyventojų miršta dė
lei stokos mediciniškos 
pagelbos.

STOCKHOLM, liepos 17 
— Čia gauta žinių, kad šiau
rinėje Rumanijoje plačiai 
siaučia įvairios limpančios 
ligos, ypačiai kariuomenės 
tarpe. Delei stokos medici
niškos pagelbos jau mirė 
daug tūkstančių neturtingų 
šiaurinės Rumanijos gyven
tojų ir kareivių. Kiti tūks
tančiai laukią tokio jau liki-* 
,mo.

AMSTERDAM, liepos 17. 
— Iš Berlino pranešama, 
kad sosto įpėdirfis ir vėl ap
leidęs sostinę. Vyksta at- 
'gal j Francijos frontą ties 
Verdunu.

O---------------- --------------------------

KOPENHAGEN, liepos 
17. — Čia gauta patikėtinų 
žinių, jogei dabartinio Vo
kietijos užsienio reikalų mi- 
nisterio, Zimmermann’o, 
vieton busiąs paskirtas gra
fas1 Brockdorff Rantzau, 
dabartinis Vokietijos amba
sadorius Holandijoje.

žinia tečiaus niekieno ne- 
patvirtinta^

EAST ST. LOUIS, Ill., liepos 
15. — Valdžia tyrinėjo priežas
tį gaisro, kilusio pakraštyje ne
grų distrikto ir sunaikinusio 3 
namus. Manoma, kad kas pa-

lį negrų distrikto.

Chicagoje ir apielinkėje.— 
Šiandie giedra; nemaža at
maina temperatūroje.

BUENOS AIRES, Argen
tina, liopųs 17.,— Argenti
nos valdžia įgaliavo savo 
ministerį Berline pareika
lauti vokiečių valdžios atsa
kymo reikale paskandinto
jo Argentinos pirklybinio 
laivo Toro. Mat Vokietija 
vis dar vilkinasi su atsaky
mu į Argentinos notą, kuri 
buvo jai pasiųsta tuoj pas
kandinus minimą laivą.

Jeigu Vokietija ir šį syk 
ignoruosianti Argentinos 
reikalavimą, trūkimas dip
lomatinių ryšių neišvengia
mas — sako Buenos Aires 
pranešimas.

Kad išvengus galimų už
puolimų ant vokiečių lega- 
cijos Argentinos- sostinėje, 
valdžia pastatė prie jos stip
rią sargybą.

LONDONAS, liepos 17. — 
Pranešimai iš Berne’o ir Ro
mos sako, kad Suvienytųjų 
Valstijų kariški laivai, ly
dėję pirmuosius šios šalies 
kariuomenės burius Franci- 
jon, paskandinę keturias di
džiausias ir moderniausias 
vokiečių submarinas, kurios 
kėsinosi pasiųsti jurų dug
nan gabenančius kariuome
nę laivus.

AMSTERDAM, liepos^ 
— Berlino laikraštis, Lo 
Anzeigėr, praneša, kad fiel
dmaršalui Hindenburgui ap
leidžiant sostinę ten buvo 
surengta didelė taikos de
monstracija. Minia apsto
jusi stotį, iš kurios turėjo iš
važiuoti vyriausias vokie
čių armijų vadas, ir parei
kalavusi : “Sugrąžinkite 
mums taiką!” Mes reikalau
jame ūmios taikos!”

Hindenburgas nei žodžio 
neprataręs apleisdamas sto-
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PRAŽUVO 5,000 REGIS
TRACIJOS KORTELIŲ.

22-rojo distrikto kortelės 
dingo kelyj j Springfieldą.

■s

i
PASKANDINO SUV. VAL

STIJŲ LAIVĄ.

Įgulos likimas nežinomas-
K

NESUSIPRATIMAI SU 
FINLANDIJA BAIGIASI.

Darbininkų ir Kareivių At
stovų Tarybos pirminin
kas Helsingforse.

liepos
Rusų ambasada Wa

shingtone aplaikė iš Petro
grado oficiali pranešimą, 
kuriame sakoma, kad nesu- 
sipratimai^inFinlandija de- 
lęi pastarosios seimo nutari
mo — įsteigti neprigulmin- 
gą Finl. valst.—baigiasi. Vy
riausiuoju taikintoju, esąs, 
Darbininkų ir Kareivių At
stovų Tarybos pirmininkas 
d. Čcheidze, kurį Taryba pa
siuntė Finland j jos sostinėn, 
Helsihgforson.

WASHINGTON, 
17.

CHICAGO, liepos 17. — 
Federalė valdžia suskubo 
tyrinėti kokiuo budu galėjo 
dingti 5,000 registracijos ko
rtelių, siunčiamų į Spring
fieldą iš 22 Chicagos distri
kto — Pullmano.

Pražuvimas registracijos 
kortelių nereiškia -tečiaus, 
kad valdžia neteko ir užsi
registravusiųjų vyrų. Tatai 
tik sutrukdysiu sprendimo 
komisijos (Exemption boa
rd) darbą. - '

GUČKOVAS EINA KARĖS 
FRONTAN.

PETROGRADAS, liepos 
17. — Buvęs karės ministe- 
irs, geių M. Gučkovas, įsto
jo liuosanorių divizijon, ku
ri vyksta rusų-vokiečių fro- 
ntan kariauti “už revoliuci
nės Rusijos idealus.”

NEW YORK, liepos 17.—, 
čia aplaikyta trumpas pra
nešimas, kad vokiečių Tsub- 
marinos paskandinę dar vie
ną Suv. Valstijų pirklybinį 
laivą, 4,858 tonų įtalpos, pri
klausanti Leyland laivų ko
mpanijai New Yorke. Laivo 
vardas Silvanian. Grįžęs jis- 
iš Liverpoolio New Yorkan.

įgulos likimas nežinomas.

GEN. FALKENHAYN 
AUSTRŲ ARMIJŲ 

VADAS.

Vadovauja austrų armija 
Italijos fronte.

WASHINGTON, liepos 17 
— Oficialiuose rateliuose 
pasklydo gandas, būtent^ 
kad vyriausiu austrų^ armi
jų komanduotoju Italijos 
fronte esąs generalio vokie
čių karės štabo na/ys, gen. 
Falkenhaynas.
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1840 SO. HALSTED STREET
CHICAGO, ILLINOIS
Telephone Canal 1506

Užsisakomoji kaina:
Chicagoje, nešiotojams kasdien pri
statant j namus, moka:

Savaitei .................... 12 centų
Mėnesiui ....................  50 centų

Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa
siekia, dienraštis siunčiamas pačtu, 
fcmėjams išanksto užsimokėjus: Me
tams $6.00; pusei metų $3.50../ 
ffCltar, ne ChicaįBj, metams $5.00; pu
sei metų $3.00; trims mėnesiams 
$1.75. Kanadoje metams $7.00. Vi- 
aoT kitur užsieniuose $8.00 metams.

Tautos ir jų 
reikalai.
Dabartinė karė iškėlė nere
gėtu iki šiol aštrumu tautų 
klausimą.

Kiekviena tauta, kuri bu
vo pavergta, pajuto progą 
užreikšti apie savo reikalus; 
o tų pavergtų tautų yra be
galės pasaulyje. Taigi jų 
balsas šiandie nuolatos gir
disi spaudoje, parlamentuo
se, kongresuose, susirinki
muose ir tt.

Ir su tuo balsu šiandie 
daugiaus, negu kuomet-nors, 
skaitosi valdžios. Vienas 
mylimiausių jų būdų pada
ryt karę populeriška minio
se, yra skelbti, jogei ji esan
ti vedama už “tautų paliuo- 
savimą.

Butų neišmintinga šituos 
faktus ignoruoti, ir butų di
džiausia klaida iš socialistų 
pusės, jeigu jie savo politi
ką mėgintų nustatyt, nesi
skaitydami su jais. Jeigu so
cialistai nesistengtų išrišti 
tautų/klausimą savo princi
pų prasmėje, tai jie tuo ne- 
prašfilintų jo iš gyvenimo, o 

gimą paimtų į savo rankas 
socialistų priešai, ir jie išriš
tų jį, žinoma, savaip.

Netiesa yra sakyt, kad so
cialistų principai esą prie

aiškina juos klerikalai ir 
tautininkai. Bet kad jie aiš
kina juos klaidingai, tai liu
dija tas faktas, jogei socia
listai dabartinėje karėje 
daugiausia prisidėjo prie to, 
kad tautų klausimas įgijo 
taip didelės svarbos. Juk 
Rusijos socialistai, kaip tik 
nuvertė carizmą, tuojaus pa
skelbė žinomąją taikos sąly
gų formulą, kurioje reika
laujama kiekvienai tautai 
teisės nuspręst savo likimą.

reikalavimas tapo iškeltas 
revoliucionierių ir kaip tik 
didžiausio revoliucinio ūpo 
valandoje, pakankamai ro
do, jogei jisai nėra ir joks 
“oportunistiškas” dalykas. I

Tautų klausime slepiaąi 
begalo daug revoliucinės me
džiagos. Jo priežastis yra iš 
vienos pusės augščiaus mi- 
nėtasai tautų pavergimas 
kapitalistinėse valstybėse, o 
iš antros pusės —Jų paverg
tųjų tautų brendimas kapi
talistinio plėtojimosi pro
cese.

Visos šių dienų valstybės 
yra sudarytos užkariavimų 
ir užgrobimų keliu. Visų— 
bent didžiųjų — valstybių 
kūnuose randasi, didesni ar 
mažesni, neasimiliuoti sveti

mu tautų gabalai — ištisos
rba jų dalįs Tų tau- 
angos pasiliuosuoti 
į ištą prieš visą da- 
Į ikos sistemą va

Istybių viduje ir valstybių 
i tarpe.

Štai delko revoliucinis 
proletariatas ir simpatizuo
ja taip tautų pasiliuosavimo 
judėjimui.

Keletas mėnesių atgal da
lyje musų socialistinės spau
dos buvo su labai didele “mo
ksliška” pretenzija užreikš- 
ta, kad dabar jau praėjusi 
mažųjų tautų nepriklauso
mybės gadynė; ją panaiki
nęs, girdi, imperializmas, ku 
ris vedąs prie to, kad stam
busis didžiųjų valstybių ka
pitalas plienu ir geležim ple
čias savo viešpatavimo dir
vą ir naikinus mažasias tau
tas.

f

Tokie išvadžiojimai galė
jų mus įtikinti tiktai tuo
met, kuomet mes imperialis
tinio’ kapitalo palinkimus 
pripažintume už augščiausią 
sau įstatymą. Bet mes jų 
tokiais neskaitome, ir faktai 
rodo, kad nėra jokio reikalo 
skaityt juos tokiais.

Užtenka šiąpdię mest akį 
į Lenkiją ir Finlendiją, kad 
pamačius, jogei didžiųjų val
stybių “plienas ir geležis” a- 
naiptol nevisuomet panaiki
na mažųjų tautų gyvybę ir 
geidimą savarankumo; tam 
tikruose atsitikimuose kapi
talo pavergirrfo tendencijos 

t kaip tik pavirsta tautų atgi
jimo akstinu.

Ne kratyties tad reikia 
nuo to klausimo, kaip daro 
tūli musų socialistų rašyto
jai, o sekt ir studijuot jį.

Kaip “tėvynės gynimo” 
klausime socialistų pozicija 
yra ne tame, kad atmetus 
tėvynę, o tame, kad suradus, 
kaip toje tėvynėje tinka
miausia apgint darbininkų 
klesos reikalus, — taip ir 
tautų klausime socialistai 
privalo žiūrėt, kad jo išriši
mas kuogeriausia sutiktų su 
darbininku klesos reikalais.

Amerikos 
“kultūra”.

St. Louis’e, po jurininkų ir 
kareivių užpuolimo ant Bos
tono socialistų demonstraci
jos seka “piliečių” ir “ameri
konų” karžygiški darbai A- 
rizonoje ir Missuori valsti-

Arizonoje, vario kasyklo
se kilus darbininkų streikui, 

sykių kompanijos tarnai ir

jos, arba jai užlaikant prie
lankų neutralitetą”, išgabe
no juos už kelių šimtų mylių

beveik 12 šimtų. Kelionėje 
daugelis jų po dieną ir po da-

Missouri valstijoje, Fiat 
Rever’e, jei tikėt telegra
moms, sukilo viena darbinin
kų dalis prieš kitą: “ameri
konai” angliakasiai — prieš 

Šimtai tų 
iš darbo

kitur.
taip ir

“foreinerius”. 
svetimšalių išvyta 
ir iš gyvenamųjų 
priversta iškeliaut

Kaip Arizonoje,
Missouryje, nukentėjusieji 
darbininkai esą “aidoblis- 
tai.”

Sunku yra numanyt, ko
kią rolę tuose savavališkuo
se darbininkų deportavimuo
se lošė “darbdavių” arba da
rbininkų neapykanta prieš 
I.W.W. uniją, bet faktas pa-
lieka faktu, kad Amerikoje 
yra galimi tokie teisių min
džiojimai, kokie nesutinka 
su jokios civilizuotos šalies 

tvarka. Po to dėties “žmo
niškumo” kovotoja Ameri
kai visai neišpuola.

Panašiai kaip 
Rusijoje.

Vokietijoje dabar dedasi 
dalykai, panašus į tuos, ku
rie dėjosi Rusijoje prieš pat 
revoliuciją.

Parlamentas (reichsta
gas) savo didžiumoje pasi
priešino valdžiai. Kad galė
jus pasekmingiau vesti ko
vą prieš valdžią, ta reichsta
go didžiuma — socialdemo
kratai, katalikų centras ir 

‘liberalai — padarė bloką.
Rusijos Durnoje prieš re

voliuciją irgi buvo susitvė-' 
ręs panašus blokas. Prie jo 
nepriklausė kairieji, sociali
stai, kurie kovojo prieš val
džią griežčiau, negu “pro- 
gresyvis blokas”, ir nepri
klausė dešinieji, kurie ėjo su 
valdžia išvien.

Reichstage taip-pat į blo
ką neįeina Nepriklausomoji 
Socialdemokratų Partija ir 
atžagareiviai.

Reichstago didžiumos pa
sipriešinimas valdžiai atėmė 
spėką iš Bethmann-Hollwe- 
g’o, ir jisai puolė.

Bet visos žinios rodo, kad 
pakeitimas Hollwego p. Mi- 
chaelisu politinio kriziso Vo
kietijoje dar anaiptol ne
prašalino. Naujas kancleris 
negalės eiti su atžagarei
viais , nesukeldamas prieš 
savęs reichstago didžiumą; 
ir jisai negalės eiti su didžiu
ma, nesipriešindamas deši- 
niemsiems ir monarchijai.

Hollwegas buvo gabus tai
kymo politikas. Jeigu-gi 
partijų kova Vokietijoje pa
niekė tokio laipsnio, kad ir 
jisai nebeįstengė sulaikyt 
priešingas puses, tai sunku 
tikėties, kad kanclerio pa-

Apie šaukimą in kariuomenę.
.. . '"į'"■h

galima gauti iš “Exemption 
Board.”

5) Kas nestos į daktarišką 
kvotimą arba nepaduos pa
siteisinimo jpaskirtu laiku, 
tas skaitysis paimtu į ka
riuomenę.

(i) Amerikos Lietuvių Da
rbininkų Tarybos Laikinasis 
Komitetas paskyrė Chicago- 
je Pagelbos komisiją šaukia
miems į kariuomenę. Komi
sija už keleto dienų rengiasi 
atidaryti ofisus įvairiose 
miesto dalyse ir ten duos pa
tarimus ir išpildys reikalin
gas popieras šaukiamiems į 
kariuomenę. Tuo tarpu no
rintiems pagelbos Komisija 
pataria kreipties j Immi
grants’ Protective League, 
1140(4-8, Michigan avė. die
nos laiku, o vakarais j Ko
misijos sąnarius:

K. Gugis,
3323 S. Halsted Str.

Kl. Jurgelionis,
3133 Emerald Ave.

Dr. A. Montvidas,
315 N. Ashland Ave.

to miesto City

numeris bus iš- 
paskelbtas, tas

j,;,,,

šios savaitės pabaigoj A- 
merikos valdžia gal jau pra
dės ėmimą vyrų kariuome
nėn. Vyrai, kurie užsiregis
travote, atsiminkite ir išpil- 
dykite sekančius dalykus:

1) Nueikite į artimiausią 
“Exemption Board” ir pati
rkite savo numerį.

2) Kas po registracijos 
persikėlėt į kitą miestą, tu
rite tuojaus per laišką suži
noti savo numerį iš senos 
/vietos. Laišką reikia rašyt 
į “Exemption Board” to mie 
sto, kuriame užsiregistravo
me arba į 
Clerk.

3) Kieno 
trauktas ir
turės stoti kariuomenėn, jei
gu daktaras pripažins jį tin
kamu ir jeigu neturės gero 
pasiteisinimo delko jis netu
rėtu būti paimtas. Ištrauk
tieji numeriai bus paskelbti 
ofisuose vietinių “Exempti
on Boards,” o taipgi bus 
pranešta laišku tiems, ku
riems išpuolė liosas, kada jie 
turi stoti į daktarišką kvoti
mą.

4) Daktaro pripažinti tin
kamais gales bėgyj 7 dienų 
paduot užreiškimą, delko jie 
turėtų būti paliuosuoti nuo 
kariuomenės, o po to kai pa
duos užreiškimą, bėgyj 10 
dienų turės parodyti prieža
stis, del kurių jis reikalauja
paliuosavimo, Užreiškimas 
ir priežasčių parodymas tu
rės būti surašyta angliškai 
ant tam tikrų blankų, kurias 

keitimas sustabdytų tą ko
vą. Galima greičiaus lauk
ti, kad tolyn ji vis aštrės.

Kada Rusijos Ęumos di
džiuma griežtai atsisakė re
mti valdžią, tai caras liepė 
jai išsiskirstyt. Duma tam 
pasipriešino, ir žmonės pa
rėmė ją. Įvyko revoliucija.

Kažin, ar taip-pat pasida
rys ir Vokietijoje?

Tokį pavojų valdžia jau 
mato. Idant nuraminus rei
chstagą ir žmones, kaizeris 
išleido paliepimą įnešt į Prū
sų landtagą (parlamentą) 
įstatymo sumanymu apie vi
suotiną balsavimą Prūsuo
se.

* Šitas Vokietijos valdžios 
žingsnis gąl ir patenkins da
lį liberalų’ ir sulaikys juos 
muo opozicijos.

Nuo aštraus pasipriešini
mo valdžiai sustabdys libe
ralus, o ’taip-pat ir klerika
lus ir baimė, kad Vokietijoje 
neatsikartotų Rusijos isto
rija. Jie žino, kad revoliu
cija pastatytų prie šalies vai
ro socialistus.

Pagalios, Vokietija skiria
si nuo Rusijos da ir tuo, kad 
pirmoje valdžia yra labai 
stipri, kuomet Rusijoje ca
rizmas prieš savo puolimą 
buvo visai supuvęs.

Taigi kad Vokietijoje kil
tų revoliucija, griežtų val
džios priešų spėka tenai turi 
but nepalyginamai didesnė, 
negu ta, kuri nuvertė Nika- 
lojų paskutinį. Ta spėka te
čiaus šiandie yra žymiai sp- 
paralyžuota socialdemokra
tų frakcijos skilimu į dvi ko
vojančias viena prieš antrą 
dalis.'

Taigi atrodo, kad dabarti
nė situacija Vokietijoje dar 
nėra revoliucijos pradžia. 
Bet ta situacija greitai gali 
persikeist.

STATYS AZOTINĖS RŪG
ŠTIES DIRBTUVES.

Statymo darbui valdžia ski
ria keturis mil. dolerių.

WASHINGTON, liepos 17 
— Karės sekretorius Baker 
vakar pranešė, jogei valdžia 
rengiasi statyti dideles azo
tinės rūgšties dirbtuves įvai-
riose Suv. Valstijų vietose. 
Statymo darbui valdžia ski
rianti keturis milionus ($4, 
000,000 dolerių. s

Skaitytoju Balsai
Už išreikštas šiame skyriuje 

nuomones Redakcija v 
neatsako.

SPĖKA.

kadDaug kalbama apie tai 
pasaulis priklauso stipriesiems.

Might makes right.
Esą tik tos tautos gali gyvuoti, 

kurios yra apsiginklavusios nuo 
galvos iki kojų. Ne, daugiau: 
spėka tai pasaulio valdonas.

Paviršutiniškai žiūrint ištik
rųjų dalykai taip atrodo. Bet 
giliau pažvelgus — mes turime 
permainyti savo nuomones.

Paimkime kadi r gyvūnus. 
Mes aiškiai pamatome, K jogei 
silpnesnieji ir , ramieji gyvūnai 
geriau moka prisitaikinti prie 
gyvenimo aplinkybių. Jiems 
lengviau pernešti visokius neda- 
teklius. Sakysime, liūtai ir tig
rai, nežiūrint savo spėkos, pa
mažėl pradeda nykti. Labai ga
lima, kad netolimoj ateityj jie 
visai pranyks nuo žemės pavir

ino tarpu tokie ramussiaus.

Tas pats atsitinka ir su tau
tomis. Užtenka pažvelgti į is- 

rinus tame. Senovės karingo
sios tautos atgyveno savo dienas. 
Jos pakėlė kardą — nuo kardo 
ir žuvo.

Kur dabar Babilonijos, Asiri- 
jos, Persijos, Makedonijos ir Ro
mos galybė? Tai praeities da
lykai. Kiekvienos tų valstijų 
amžius buvo neilgas. Peteliš
kės amžius.

Dabar mes su pasibaisėjimu 
skaitome apie tas piktadarystes 
ir niekšystes, kokios buvo papil-

Bet kas praėjo — dingo. Pa
likime numirusius numirėliams 
ir laidoti.

Lyginai tokia pat istorija at
sikartojo ir su naujesnėmis vaL 
stybėmis. Francija gali būti

Vadinasi, ne spėka; valdo pa
saulį. Kas yra toji brutališka 
spėka? Ką ji neša žmonijai?

Dviejų klausimų negali būti. 
Spėka — lai mirtis. Spėka vi
suomet sukelia neapykantą. Ir 
tas, kuris naudojasi spėka, vė
lai ar anksti turi žūti.

pa

Vokiečių militarizmas įgriso 
pasauliui ir su juo kovoja be
veik viso kamuolio žmonės. Tas 
militarizmas ras kapus tranšė
jose.

Dabartės kiekvienoj šalyj ei
na kova del militarizmo. La
biau susipratę žmonės stengiasi 
panaikinti jį. Ir negali būti 
mažiausios abejonės, kad vėlai 
ar anksti militarizmas žlugs.

O kas yra militarizmas? Tai 
spėka, mirtis. Spėka visuomet 
iššaukia neapykantą, pagiežą, 
žiaurumą ir kitus dalykus, ku- 

Todėl brutališka spėka negali 
būti svarbiausiu pasaulyj fakto
rium.
Tuo faktorium yra meile.
Ji suvienys žmones, panaikins 

skriaudas ir neapykantą.
Mylėk artimą, kaip pats save

ir nedaryk jam to, ko nenore-1 mais vaikai įgema tuos palinki- 
tum, kad' tau butų daroma.

dys pasaulį. Aprūpintojas.

KEISTAS PROTAVIMAS.

Šios šalies socialistai priešina
si karei. Jie aiškiai nurodo, kad 
karė bus vedama ne tuo tikslu, 
kadi apgynus žmonių reikalus, 
bet tuo tikslu, kad apsaugojus

Bet žiūrėkite, ką sako vienas 

viškieji socialistai iš kailio ne
riasi del kares. Jie rengia viso
kius protestus. Jie reikalauja, 
kad nebūtų imami kareivijon 

tie žmones, kurių sąžine nepa- 
vblija kariauti. Bet ištikrųjų, 

cialistai bijosi kares ir todėl prie
šinasi jai.

Aišku, kai ant delno! Jie bi
josi ir todėl priešinasi...

Reikia pasakyti, kad pro ta v i- 

sokiems valdonams tik drąsus 
žmonės. Tik tokie žmonės, ku
rie nesibijo prieš vėją pusti.

kovotojai.

ius.. Nemažai juk jų žuvo Ru
sijos revoliucijoj. Ir rezultate 
— Rusija nusikratė nuo caro

Ir po visa to tie buvusieji caro 
čebatlaižiai, — o dabar kapita
listų — drįsta įtarti socialistus 
bailume!

Taip, socialistai nenori ka
riauti. Jie nenori, kad žmonių 
kraujas butų liejamas bereika- 
lo. Jie mano kad reikia kariau
ti ne su kitos šalies valdonais, 
bet su savo šalies valdonais.

Dviem ponam negalima tar
nauti: socialistai stoja už darbi
ninkus ir todėl jie nenori ginti 
kapitalistų reikalus.

Aprūpintojas.

Sveikatos Skyrius

Pasarga, 
r.. *. 
vidas. Be straipsnių sveikatos

. — Naujienų Sveikatos 
Skyrių ves Daktaras A. Mont- 

ir medicinos klausimais šio sky
riaus vedėjas rūpinsis atsakinė
ti ir šiaip asmenims, kurie no
rely gauti šiokių ar tokių dak
tariškų patarimų. Klausimus 
reikia siųsti šiaip užadresavus: 
Naujienos, Sveikatos Skyrius, 
1810 S. Halsted St., Chicago, 
Ill. — Bed.

Atsakymai j klausimus.
Vincas V. V. rašo:

“Aš turiu sunkumą ant kruti
nės iš mažens ir man stoka kva
po. Dabar stovis pablogėjo, nes 
ėmiau spjaudyt kraujais. Vie- 

puvimą.

galiu, bet viduriai neina be vai
stų vartojimo. Ką aš turiu?”

Atsakymas:
Vietos gydytojai, be abejonės, 

turėjo progą ištirti, kokią ligą 

k et. Tik tai\nčra plaučių puvi
mas, o yra pląučių džiova, man 
rodos. O jei ne, lai gali būti 
bronchitis, t. y. bronchų užde
gimas. Sunkumas ant krutinės, 
sunkus kvėpavimas ir krauju 
spiaudimas yra užtektini sy Hip

širdies organiškos ligos gali duo
ti tokius pat symplonius, lodei 
plaučiai ir širdis turi būti išeg
zaminuoti. Jeigu kosite, skrep- 
liuojate (ir d’a su kraujais, ei
nate menkyn, prakaituojate nak
tį laike miego, tai tikrai turite 

do, kad ji gana toli nuėjusi ir 
išsigydymas yra sunkus ir abe- 

vietos gydytojai pataria ir but 
ant oro netoli visą laiką — die

Mr. Man iš Cleveland klausia: 

ar tai

mus ir ar blogą tėvų vaikai ga
li užgimti gerais žmonėmis?

Atsakymai: 

gali reikšti burnos nečystumą ir 
dantų išgedimą. Todėl reikia 
žiūrėt, kad danlįs nebūtų išge- 
dę ir pilni medžiagų ir kad bur

gio. Jeigu liežuvis apsivelia del 
pilve atsitikusios betvarkės, ku
ri paeina arba del netikusių 
maistų priėmimo, arba jų nc- 
sukramtymo, reikia praša 
priežastį. Jeigu pilvas lieka 
gautas aštriais maistais (alko
holiu, pipirais, garstyčiom, kre- 
nais ir kitais aštrumais) arba 

lieka ištemptas parsivalgymu ir 
aštrumais, reikia prašalirfti prie- 

met ir pilvo raumenįs atsigriebs. 
Perviršis bei stoka tūlų pilvo 
syvų del nerviškumo, del virši
jančių istimuliantų, del uždegi
mo ir tūlų kitų ligų gali būti 
priežastimi. Liežuvis tankiau
siai tada apsivelia, kada yra per
daug rūgšties pilve, todėl priė
mimas alkalinių druskų sunai- 

vis gali likti čystas, bet tai neiš
gydys to stovio, kuris daro ne
gerumą.

Liežuvio a psi vėlimas įvyksta 
karštinėse ir tūlose kitose ligose, 
kurios yra pavojingos. _ Jis gali 
įvykti pilvo voties (ulcer) atsi
radime. Bet kartais maži sui
rimai maiste ir pilvo darbe pa
daro jį. fodel negalima pasa
kyt, ar jis pavojingas ar ne. 
Vienam jis gali reikšti netoli

2. Žmonės turi įgimtus ir 
įprastus palinkimus. Jeigu tė
vai turi kokius negerus įgimtus 
palinkimus, tuomet yra galimas 
daiktas, kad ir jų vaikai įgims 
arba paveldės tas ypatybes. Im
kime, tėvai turėjo įgimtą ypa
tybę vogti, meluot, girties — 
tuomet ir vaikai neretai atsine
ša kiek nors tų ypatybių. Bet 
j ei tos ypatybės pas tėvus buvo 
tik įprastos, vaikai tankiausiai 
gema be jų. Tiesa, alkoholiz
mas, paleistuvystė ir tūli kiti 
įpročiai turi įtekmę į kūdikius, 
bet ne tiesią. Alkoholikų tėvų 
vaikai gali neturėti noro girtuo- 
kliauti, bet jie yra silpnesni pro
tiškai ir kūniškai, todėl lengva 
juos nukreipi prie blogų papro
čių. 'Pečiaus yra išėmimų. Pas

nors

prasti palinkimai ar ir sveika-: 
tos stovis). Tūlos aplinkybės, 
arba neišsilavinimas, arba ne- 
apsvarstymas gali priversti tė
vus prie blogų pasielgimų, kurie 
neturi jokios įtekmės j jų kudi- ‘ 
kius. Bet jei tėvai turi įgimtą 
palinkimą prie blogumų, tuomet 
kūdikiai kartais paveldėja tą 
ypatybę. Df. A. Mo n tvidas.

....... ... .. .. « . .

KOVON.VIENYBĖN

stokime, sukruskim:
Darbininkai, mes pabuskim 
Darban 
šventos tiesos mes j ieškokim, 
Dirbant vargo neatbokim.

Jeigu norim sulaukt laimės, 
'lai kovokime be baimės: 
Budinki m minias, kur snaudžia, 

sauki m prie savęs, kas bunda

Tų žmonių, kurie badauja,

Mes paklauskim, kam 
skriaudikai,

Mums takus erškėčiais pynė?
'•mJ

Mums parodys, kas teisingas.
j F. Žilinskas.

1 . ............ .............................. h..... i ........i n

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliOkuose teismuose, Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisai:

im S. Halstad St.
Ant trečių lubų

Te). Drover 1110

Miesto Of Was: .
117 K. tarimtt 

MtMlMtytMs.
Ta). CsaksJ 44H

TELEPHONE YARDS 2721

Medikas ir Chirurgas
3315 S. Hahted St., Chicago

rau Canal 2118

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS ir CltHWBGAS 

1949 So. Hohted Chicago, m.
Kampas 18-too



f k

Ųtarninkas, Liepos 17,1917 N A U JI E N OŠ, Chicago, Hl.

Korespondencijos

d

Del Patarnavimo Depozito- 
riarns Bankas Atdaras 

Pangdėlio Vakare.
Šio Banko viršininkai realizuoja, kad 

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

Del parankumo tokių depozitorių šio 
Banke 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 gatvės, 

Prieš City Hali.

M
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REIKALAUJI AKINIŲ

i

DE KALB, ILL.

Dekalbiečiai lietuviai gyvena 
gražioj santaikoj, nors pasida- 

nemažasroves ir turi

nors pastaroji dar nesenai gy 
vuoja, laikosi gana tvirtai.

kursi užsistatĖr 1000 dol. kauci- g
jos. Teismas bus liepos 13. 
Lakickas bus - advokatu. Šuo 
margas, svietas dar margesnis. 
Kas pavogė pinigus, taipgi po 
kaucija pastatytas.

Lakickas suaukautų varde L. 
D. L. D. streikuojantiems cu- 
kierninkams pinigų vis dar ne
atiduoda. — .Z Z. Z.

Jeigu 
Jeigu 
jeigu 
Jeigu

kenti galvos skaudėjimų, 
nuolatos Tau ašaros krinta iš akių, 
Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga l krūvų, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimų akių, 
tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

reikalingas akinių.

Jeigu
Jeigu

Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa
tyrimo Šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

AKIŲ SPECIALISTAS
TEMYKIT MANO UžRASA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ
Kampai 18-tos gatvės
Valandos: nuo 9 i

‘ “ i Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas. 
ryto iki 9 vak. Nedėliotu nuo 9 ryto iki 12 dienų.

Tel. Canal 5335

čiai bažnytinių ir politiškų drau
gijų, bet mažai ką veikdavo, vei
kimas, judėjimas prasidėjo atsi
radus laisvesnėms draugijoms, 
ypatingai kuomet į draugijas 
labiau pradėjo b u r ties jaunimas.

Šiuo tarpu kas nedęlia rengia^ 
m i išvažiavimai, piknikai, ku
riuos be pasilinksminimų ir pra
mogų esti ir rimtų pasikalbėji
mų, diskusijų apie einamuosius 
reikalus ir dienos klausimus, 

e išvažiavimai 
•bačkų tės-kitos

INDIANA HARBOR, IND.

Areštai iš girtuokliavimo ir 
neatsargumo.

Čionai girtuokliavimas taip 
įsiplėlojęs, kad tūli daugiaus nie
kuo nedėldieTiiais neužsiima, 
kaip nuodijimu savo -proto. 
Tūlas Pr. Y. strapaliodamas įsi
vilko į karčiamų ir pradėjo gir-

v
o
n

n

V

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

IDAMAR, Indiana County, Pa.
HESHBON
DIAS

ir VALIER Jefferson
Union kasyklos, geras pastovus darbas, nėra vandens, nėra gaso, nėra šife

rio. Žmonės uždirba po 100 iki 120 į dvi savaiti. Bažnyčios', mokyklos, V2 my" 
lios nuo miesto, geras vanduo, šešių kambarių namai už $7.00. Nėra streiko, 
nėra keblumų, užtektinai karų. Ateikite prisirengę prie darbo į kasyklą, sės
kite j Cheery Tree & Dixonville R. R. a rba atsišaukite j Gen. Supt. D. R. Wil
liams, Idamar, Pa. arba j p-ną Vernon F. Taylor, Indiana, Pa.

neapsieina

įvyk ilsiame

nežinia kodėl —• vien tik jauni
kaičiai, nevedeliai, sudėta $16.50 
aukų reikalams rockfordiečių

Įėji man už nesiregistravimą bir-

Mylimas S velia./

HERRIN, ILI

Aukos revoliucijos reikalams.

Vi ta u to buvo surengus “doleri
nį” piknikų savo nariams; pa
šalinių visai neįsileido -— kad

pašaliniai nutarė, surengti kitų 
piknikų, į kurį galėtų ateiti kas 
t ik nori. Piknikas p 
Šliaukiusieji turėjo gi

užmiršo ir dienos
Draugui J. Kavaliauc

K a valia u c-

V. (iudišauckas, Al Ski-

ir

Red.

(bionika.negydau vienų simptomų, aš 
, tokias kaip bandymų krau

KEWANEE, ILL.

Daktaras
Specialistas iš

WISSIG.
Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIO9 IK 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 
išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedelioms iki 12 dieną. 
I960 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., viršuj Bankos. Tel. Canal 3263.

EXAMINAC1JA
is paaukavimas tiktai trumpam laikui.

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

žmonėse
Kaip

moki

ne

Mano

nu na

Amin išpasakot jųsų 
J m i bus jums t ikrai 

| NEMOKĖK MAN

aiškus paveikslas,

rodo nenaturalį stovi, 
ir visai prašalina visų

gti jus niekuomet pir
miau neturėjote pilno 
X-Bay ištyrimo jųsų 

‘kūno, jus neturėtumėt 
praleisti to stebėtino 
patyrimo, kuomet jus 
galite: įsigyti vien • tik 
už dalelę paprastų iš
laidų. Ateikite tuojau 
pirm negu šis specia-

—ir leiskit X-Hay pasakyti tikrą teisybę apie 
i svarbesnio dalyko pasaulyje del jus žinot, 
Bukit atsargus, suraskit tikrąją savo negalės

egzaminaci- 
nėra rei- 
nusivilkti

ir jus taip ilgai nežinot. Bukit atsargus, suraskit tikrąją savo negalės 
priežastį, ir sutaupykite, galima, mėnesius bereikalingų kentėjimų, sva
rbių komplikacijų ar dagi pačią gyvastį.

VYRAI IR MOTERS
Kurie sergate, kenčiate ir nusiminę, pasinaudokit šia didele auka. 

Tiktai trumpam laikui aš suteiksiu X-Bay ir daktarišką egzaminaciją 
už 1.00, daug expertu irtia nuo $5.00 iki $10.00 Jus nebusite priversti 
gydyties. Aš duodu kiekvienam sergančiam vyrui ir moterci šioje a- 
pielinkėje progą žinoti ,ar jie gali but išgydyti. Aš turėjau daug me
tu patyrimo pasekmingo gydymo pilvo, kepenų, plaučių, inkstų ir pu
stės kliūtis, reumatizmą, dusulį, kraujo ir odos ligas, katarą, akių, au
sų, nosies ir gerklės, chroniškų ir nerviškų ligų, ypatingai pasekmin
gas pilvo kliūtyse, taipgi privatiškų vyrų ir moterų ligų.

Jeigu jus turite galvos skaudėjimą, silpną nugarą, apsvaigimą, 
prietyąrą, atsiraugėjimą gazų, skausmus pilvą, murmėjimą žarnose, 
nustojimą apetito, nuovargį, nusidėvėjimą, pajautimą, nerviškumą, ir 
palengvą nykimą, tai yra priežastis, kuri turi but žinoma.

Sis apgarsinimas užkviečia jus jieškoti sveikatos ir laimės, kuri 
lengvai yra jums atsiekiama. Jeigu jus sergate ir norite greitai pa
tvenkti, atsineškite šį apgarsinimą, kuris suteikia jums tiesą prie X- 
Bay ir daktariškos egzaminacijos už $1.00.

NEATIDĖLIOK, ATEIK TUOJAUS.
Valandos: 9 ryto iki 8 Qp FIELD 
vakaro. Nedėlibmis: 9 740 W. Madison gatvė, 

„ • kampas Halsted gatvės
ryto iki pieta. Antras augštas.

Chicago, III.

tinei jos reikalams 
suliko, o d. F. Ra

Taigi neleisk $1.00 
stovėti tarpe jys ir 
sveikatos. Ateik pa
siteirauk

vėjusį didokų stiklų svaigalų, 
bet kiti tyčia ginčino, kad jis ne- 
išgersias. Tada P. Y. paėmęs 
stiklų su svaigalais išgėrė įr, iš-

kaip negyvas. Pamatęs policis- 
tas pasaukė iš policijos stoties 
automobilių ir paguldę ant pli

stotį. Ką su juo padarė, koi 
kas nežinia; sako, buvęs pašauk
tas į pagelba daktaras. Kitas ir

šaukti gyvulišku halsu per atvi
rų langų nuo antrų lubų. Ant 
šauksmo subėgo apiclinkės gy- 

kad kasmanydami, 
. Pribuvus

stolį, bet po kiek laiko lapo pa- 
Jiuosuotas.

Čionai lapo areštuotas ir B., 
vokietis. Priežasties suareštavi
mą nežinoma, nes dar termas 
neatsibuvo.

Stepo Vaikas

PIASTER 5Y5TEH

F. Baudonaitis, M. Lapins- 
anis Jaras ir F. Ceseika

Rinkėjas, F. Raudonaitis.

SU-

tusiai kaipo liuosanoriai karei
viai. Du dar pasiliko. Kur jie

'Kewanee miesto lietuvių

nomiestis aisvamąnių;
- šventakupriii, 
n — socialistu.

Nors miestas “sausas”,

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ APRĖDALŲ

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

Mes turime didžiausius ir geriausius kirpi- 
mo-designing 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.

Patrenos daromos pagal Jūsų mierą — bile 
stailės arba dydžio, iš bile madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Perdėtinis

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

Didelis Išpardavimas
Siuomi užkviečiu gerbiamąją lie

tuviu visuomenę atsilankyti į mu
sų nepaprastfh didelį išpardavimą, 
kuriame bus išpardavinėjaina už la
bai nupigintas kainas visokie tavo- 
rai, kaip tai: žiedai, daimantai, laik
rodžiai, lakotai ir visoki kitokį auk
siniai bei sidabriniai daiktai.

Taipgi egzemi
nuojam akis

Kas turit silpnas akis ar trumpą re- 
gėjimą, arba galvos skaudėj imą, be
laukite ilgai, bet ateikite pas mane; 
,Aš duosiu jums rodą ir pririnksiu 
akinius. Už savo darbą gvarantuo- 
ju arba s’ugrąžinu pinigus.

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

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

v

2.

bet

kamšti. Anų vakarų, jau apie 
11 nakties, keturi patriotai su
sikabinę ėjo svyrinėdami ir dai
nuodami Lietuvos himnų...

Lietuviškas direktorius p. Lu- 
kickas nesenai tapo iš LSS. 204 
kuopos išbrauktas. Dabar ban
do atsimokėti socialistams — 
kokiu būdu, pasakysiu 
mui.

po teis-

narių moterų

Klausimas apie prisidėjimų 
prie' Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Tarybos tapo atidėtas to
lesniam laikui svarstyti.

Pavogta 630 dolerių. Varan- 
tas tapo išpirktas tūlam A.,

i įji o . a ■«. ip" -i *■■■!«*"...

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka ienin tinkamus akiniam, 
nuoja ir patarimus duoda dykai.
786-88 Milwaukee Ave., arti Chicpg® Av®. M-m 
luboa. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki v*k®- 
run Nedėliomia nuo 9 išryto iki 2 p«

Tel. Haymarket 2484,
„ J,:,,,, ....... ....... j.„ ... Į,,...  ..Į j... ........ .

EIKITE TUOJAUS PAS

DAUTARA ROSS
CHICAGO S SPECIALISTAS

Insteigta 23 metai

Dr S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgą.

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

Tel. Canal 3877.

DR. 6. M. GLASER
Praktikuoja 25 metai g
Gyvenimas ir Ofisas

3149 S. Morgan St. kertė M I
' Chicago, Ill.

SPECIALISTAS
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų g 

Taipgi Chroniškų Ligų
OFISO VALANDOS:

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po Met | 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nędėlio- I 
mis vakarais ofisas uždarytai. I

Telephone Yards 687. I

: Telephone Yards 5032

Dr. it Stupnicki |
3109 So. Morgan St., Chicag®. I 

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

Jis suteikia mokslišką gydymą išgydymui chroniškų ligų, nervų 
ligų, širdies, vidurių, kepenų, puslės/šlapinimosi, privatiškų ligų ir 
visų ligų ii' silpnumų.

Jeigu jus turite sifilį arba bile kokią kraujo betvarkę, 914 page
rintas 606 ir jo gydymo sistema bus priežasčia jūsų greito pasvei
kimo. Jeigu galima, eikite šiandien ir atsiduokite į Daktaro RoSįS’o 
priežiūrą.

Silpni, nervuoti, sergantis, suirę vyrai ir moters eikite ir busįte 
sugražinti į sveikatą ir stiprumą.

Daktaras Ross išegzaminuos jus DYKAI ir pasakys jums, kas jums 
reikia daryli, kad pasveikus. Ligoniai keliauja ilgas keliones is vi
sų kraštų Suv. Valstijų gvdyties pas daktarą nuo savo ligų.
DR. B. M. ROSS, 35 SOUTH DEARBORN STREET, 
KAMPAS MONROE STREET, CHICAGO, ILL.

ROOMS 506 IR 507, CRILLY BUILDING.
IMK ELEVATORIŲ IKI PENKTO AUGŠTO.

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

-<

Jus Galima Išgydytie
Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Mane

Aš Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kožnos Ligos
X-RAY EXAMINACUOS

Aš jums pasakysiu ar jus galita 
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* 
parlamentą ir laboratoriją,

Aš vartoju tiktai tikrą Neo-Sal- 
varsen, 914 ir 606.

Aš išgydau, kuomet kiti atsisa
ko.

A

Telephone Drover 9M1

Dr« A. A„ Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

HpecialistaU Moteriškų, Vyriškų. Vaikų 
Ir viuų chroniškų ligų.

Valandos: 10—11 ryto, <—5 po piętn. T—■ 
kare. Nekėliomis 10—1 po pietų.
3354 S. HALSTED ST., arti 84 ST.

CHICAGO. ILL.

f Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis egzaminuoja dykai 

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

■* Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va
lį karo; nedeliomis nuo 10 iki 11 
!• dienų.
| 4649 S. Ashland Avė.
j kampas 47' St.

Jus nusistebėsite, kaip greitai jus galite būti išgydyti. Aš esu specialistai 
bu daug metų patyrimo ir žinau tikrai ką jums daryti, kad pagyiuipėte.
VISOS CHRONIŠKOS LIGOS VYRŲ IR MOTERŲ 

PASEKMINGAI GYDOMA
Pasikalbėjimas ir patarimas dykai
DOCTOR BOYD p.a.

SPECIALISTAS OfU« ’
219 SOUTH DEARBORN STREET, CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 
9 ryto iki 8 v. 
rak. Nedeliom 
nuo 10 iki 1.

V1KNATINI8 REGISTRUOTAS RŪBAS APTJJ5KORIU8 ANT BRIDGEPORT^)
. UR

B. M. ME8IR0FF,

SLAUGIEMS
Akiniai aukso Hhvnos® nuo 33.00 Ir au- 
grščiau. Sidabro rėmuose nuo 31.00 ir 
aukščiau. Pritaikome akiniu* utdyk*. 
Atminkit: Galvos sopėjimą*, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkima® ir 
tt. yra vaisiais {vairių Ii<ų, kuris 
būti prašalintos gerų akinių pritaiky
mu. Ištyrimas ušdyką, jei peršti ar 
skauda akis. Jei jos raudono®, j®i gaJk 
va sopa, jei blogai matai, jei ak|» ®U- 
psta, netęsk ilgiau, o j ieškok pagalba® 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma 
kiniai uždyką. Atmink kad mes kui
nam gvarantuojam akiniu* ir kiankj*' 
nam gerai prirenkam.

Ekapertaa Optikas,
Jei jus sergate ir reikalaujat® patarimo arba vaistų, ateikit pa® man®. Ai buvau ap- 
tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokiu* rusišku® vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Ai ®®u 
draugas Žmonių B. M. ME8IROFF, 3149 HO. MORGAN ST.. CHICAGO. ILL.

Vyrišky Drapanij Baigenai’ 
^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 
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, i^dėliomis ir va
karais.

S. GORDO N
1415 S. Halsted St., Chicago, HL

Ateikit 
pas 

mane VYRAI S

B-

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleros

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Halsted St,

DR. A. L EPSTEIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialistas moterišką, vyriškų, ir valktį ligų. 
Ofisas ir Gyvenimas:

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

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

PIRK SAU viąas Phnpbavojimui reik- X 
meniu tiesiai už “wholesale” kainas. ■ 
Mes parduosime visiems. X
Levinthal Plumbing Supply Co., i

1637 W. bivision St., Chicago, J 
Corner Marshfield Ave. . A 
Kalbama lietuviškai.

.... . ................ .■■miM—įy.... ............ .. ............. ,

Skaitykit ir Platinki t 
NAUJIENAS

•>

DR. W. YUSZKIEWICZ

*

lio re-

putaci-

Per 30 
mėty ši
mtai iš
gydytu 

yra ma

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kati turi skaudamas arba silpnas akla, M 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas mua

1155 Milwaukee Ave.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakar®. 

h>w 9 ryto iki 1 po plat.

PROF. DOCTOR COATEB
Beturčiai taipgi ateina pas man® IK 

visų kraštų, dėlto kad jie patyrė, joų 
aš esmi expertas specialistas Ji® 
realizuoja, kad jeigu galima išgydyti, 
aš galiu tų atlikti. Negaišuok ir Kiū
rėk, kuomet jųsų sveikata ir atipru- 
mas nyksta, kuomet jus turite jų »avo 
rankose. Jeigu jus atsilankysite pa® 
mane I laiką. Aš gydysiu jus teisingai, 
sumaniai, sąžiningai, ir moksliškai, ir 
sugrąžinsiu jus 1 sveikatų j trumpiau
si laiką, ir už mažiausią mokesti d®l 
sumanaus ir pasekmingo patarnavimo.

Aš gydau vyrus, ir vyrus tiktai, ir 
gydau juos greitai, saugiai ir visiškai, 
vėliausiomis metodomis ir už pigiausių 
mokesti del sumanaus pataraavimo ir 
pasekmingo gydymo.
FA3IKALBfiJIMAS IR PATAMIMAjB 

DYKAI

PROF. DR. COATES
430 So. SUte St., 2-raa augžtim, 

Prieš Siegel Cooper and Co-

Chicaj«, UL

» y*. t - ** w w- -«y —

DR. M. HERZMAN 
j _ IŠ RUSIJOS 

i /> — — — 1 1 ! A ~ ~ rt • M SVMA n «■ AM 1 (Z

X ’elephone Hurpboldt 1278.

I M. S A H U D M. D 
Mj Bena® Rusas Gydytojas ir Chirurge.*. 
w Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir
T Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų,
ii OFISAS: 1579 Milwaukee A v®. 
J VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto;
1, Kampas North Ave., Kambary* 3H 
Rį 1:80 iki 8 ir 7 :80 iki 9 va.k»).

Dr. Povilas Žilvitis 
Lietuvis Gydytojas, Chirurgą* 
3203 S Halsted Stn Chicago. 

Tel. Drover 7179.

Gerai lietuviams žinomas per 16 ma
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniška* ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
pietodas X-Ray ir kitokius elektros pria- 
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. Ifitli 
8t. netoli Fisk 8t.

' VALANDOS: Nuo 10—12 pietų. Ir 
y6 8 vakarais. Telephone Canal 3110. 

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 
VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

REIKALAUJAMA vyrų 
mokytiea barberystės amato. 
Pigios kainos, lengvi išmo
kėjimai, mokinama dieno
ir vakarais, viskas puikiai, 
Darbas kiekvienom žmogui. 
Ateikite arba rašykite.
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BURKE BARKER SCHOOL
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CHICAGOS ŽINIOS Trustisai parduoda nejudinamąsias nuosavybes 
priklausančias prie nuosavybių susibankrutijusio 
BANKIERIAUS JONO M. TANANEVIČIAUS.

Malwitz Weronikas 4440 Wood str 
Masiulcvicz Stanislaw 1258 Holt av RANDAI

Registrantų Žiniai
Kas jį įmovė, ir už ką, nežinia

Exemption Boards 
Chicagoje.

Žeminus telpa surašąs “Exem
ption Boards”, kurie turi visų

Į kariuomenę bus šaukiami 
rai ne pagal tuos numerius,

ofi-
Silose. f

Tuojaus nueikite į artimiausį

Jeigu ne

Exemption Boards adresai:
Num. Vieta Telef
1— 1100 First Nat. Bldg. Central 828
2— .30 N La šalie st Main 3404
3—3019 Indiana av Douglas .>20 

*4—3300 South Park av Douglas 4009 
5—3825 Dearborn st. Wendell

Douglas313l
Michigan a v Oakland 2209

Randolph 1793
Yards 2501

10—3205
12- 2500
13— 1511

S Morgan 
Wallace st 

38th st\\

Cottage Git 
Park office

16— 1305
17— 111 t
18— 67 th

Hvde Park 1168 
Hyde Park 1468 

av South
Midway 200 

Midway 27 10

ji v
300

18

20

mintis
South Chiedgo 110

9‘>
lium side 2081 

E 1501h si 
Pullman 1010

Englewoodo apielinkėj tai jau

automobilių banditai nušovė

Rusų konsulo pranešimas.
Chicagos rusų konsulas Vol-

mą:

suoliesiems asmenims, kad del

mų išvažiavimui į Rusiją pada-

nišų konsului.

ar ne.

likantas nori kuogreičiausia iš

su užrubežinių

1606
1801
1808

(’anai 10 I 
amai 18 10

\V 2f
W 22

300)0

29— 2702
30— 2907

58 19 Reikalaujama
W;ish i nuimi blvd 

Cenlral 802 1
31—3119 W Monroe st Kedzit 

,j2‘> . (h'aml av Monrot
13—3-0’1 ' zA'ashintflon blvd Keil

2729

Main 1581

aW Humboldt 497

Milwaukee
6637 
a v
1030

39— - Chicago Com., 955 Grand
Alon roe

40— 150.3 Jackson blvd Monroe 609 
41 —1951 W Harrison st West
42— 1108 West Adams st
43— 936 W 12th St Haymarket
41— 1335 Newberry av (jinai
45—2000 Canalport av (’anal 62

2300

580

47—100 E 1 
4a—659 W
49— 1514 I.
50- -668 Diverse v pkwv
r Lak

a v

1290
1999
1862

Lakeview av Krankliu 396

nuroiMi ir

Ivkų ministeriaus sutikimo ne- v C

gali buli išduodami.

lai ir konsulų paliudijimai nu-

išsiimti naujus, prisilaikant aug-

52 -John 
coin 

53—3021
st Lake View 1958
Lincoln av Lincoln 5855 
ican hospital 850 irving 
blvd z Lake View 152 

1859 Wilson ;iv room 9
Ravenswood 60

suotieji asmens gali gauti kon
sulo kanceliarijoj.”

Keistas romanas.
57—gimjo

58-

N Ashland av
Roers 

Greenview av
59—1757

'60 2006
A’iew 196

Lawrence av
Ravenswood 

Drake a v Irvin
7662

196
1039I rving

*63—Columbia Busfuess college 
Irving 

Diversey bvd Belmont 
Milwaukee a v

11 umboldt
.Milwaukee av Randol. 636

Irving Park-blvd 
*64—2938 
’65—1954

1677

amus,

tam tikruose

perdaug sudėtinis,

rubežiuose.

O antra 
žmonės

'M—2.303 
’07—1857

1360

68- 2421 W 63 st Prospect 1972 
6IL-724 W 47th st Yards 6737
70— Parkway school 51 and 5th av
71— Grand army hall, 6238 Prince

ton av

k t‘lis metus 
pačiom. Ir

šia sutikdavo.
73—6247 Ashland av Prospect too

ward a v Wentworth
75— 6701 Stewart av Wentwoi^h
76— 7100 Emerald a v Steward

8(M>
856

field house Drover 3337
78— —2613 Milwaukee a v Albany 146
79— 810 N Laramie av Austin 3|7
80— y.5610 W Lake st Randolph 1781 

"81—3401 W 12th st Lawndale 3622
82- -3640 Ogden av
83— 2601 S Ridge wav Lawndale 2013
84— 1802 Humboldt blvd

Belmont
85- —1519 W Jackson blvd

Garfield 
88—227 South Cicero ,av

Lawndale 3029

6826

1901

ŽMOGŽUDY BeS.

apielinkėj.

nuejp

tarą. Bet porai savaičių pra
bėgus, jai teko išgirsti nelinks
mą žinią: Tyndall apsivedė.
Apsivedė ir Laura. Tečiau, ne
galėjo užmiršti daktaro. Pagy
venus šešis metus su savo vyru,

- daktaro pirmoji

nesuse
M icha(

nušovė
948 W 

namų

venti.
Laura ir Margaret susidrau 

gavo. Jos buvo nuolatinės dak

Šaukiami pasirašiusieji pilni dalininkai, turintjs 
sanryšj su aukcijonu septynių dalių nejudinamo
sios nuosavybes, kuri bus parduota
KETVERGE, Liepos 19 d., 1917, 10:30 vai. ryto 
3251 So. Morgan str. priklausančių prie augščiau 
paminėtų nuosavybių.
Trustisai Centralės Illinois Trust Kompanijos 
SAMUEL L. WINTERNITZ and CO., aukcijonie- 
riai, Room 506-79 W. Monroe st., Chicago, Ill.

Tyndall abiem 
us laiškus. Ir

laiškus viename konverte.

sėsi kelis metus, 
ra amžino. Prie 
romanui. Tarpi 
deda kilti nesutikimai. Laure 
tampa labai pavydi. Ji sako

Bet nieko ne- 
> galas ir tam

privalo naudoties tokiomis pat 
teisėmis, kaip ir religinių sektų 
žmonės.

Tečiau jie turėtų priparodytt, 
jogei jie buvo priešingi karei ir 
tuosyk, kada karė dar nebuvo

iš-North Sides,

Merkin Joseph 203 S. Hermitage ave 
Matkeviczius Pijuszas 3252 S Halsted 
Mazatitis Josef 655 W 14 St 
Namovic Zygmunt 3819 Kedzie ave 
Nausakaitis Antonas 1721 S Halsted 
Noreika Adelberg 5220 Bunker str 
Norkas Juozapas 2031 Hapal Forte- 

nan
Olbikas Anlon 1409 S 79 Ave
Oreczko Franciszkis 8718 Commerci

al avenue
Puiris Kasper 2013 (’analport ave 
Petrowski Johnis Box 455 Melrose 

Park
Petrovski Mathias 1370 S Halsted SI 
Palusky Tony 3252 S Halsted 
Pioraitis Monika 3252 S Halsted 
P.yaeswicz Leonardv 2010 W 21 str 
Rusas Karulis 820 W 33 Place 
Sarvinski Martin 83-13 Street, North 

Chicago,
Sekevicia Juozapas 3312 S Halsted 
Šerpyčius Jonas 12115 S Halsted 
Siekis Anlon 4614 — 5 Avenue 
Szlevas Jonas 4554 S Rockwell 
Stankus Silvestras 4489 Cividan st. 
Smit K Audru 3405 Halsted Str 
Mr Prance Stulpin 1417 Wells sir 
Smith Peter 102 W. Ohio str. 
Tamijevski Bonifac 3144 Auburn 
Urbonas Juozapas 102 Mill Street 
Yaitekaitis 5001 Marshfield Ave 
Wailkus Joseph* 840 W 33 St 
Wanzowski Donat 525—31st Street, 

Cicero
Žilvitis John ?
Zmielski Waclaw 1027 Hermitage st 
Zuisis Petras 3349 Auburn ave. 
Zwipas Kasimir 2335 W 23 St 
Zymautis John 112 W 31 St 
Zcmeitis Elzbieta 142 East 109 St 
Zenberis Jonas 4502 S Paulina str

NAUJIENŲ B-VĖS DIREKTORIŲ 
PŲSĖDIS.*

Naujienų Bendrovės direktorių
18 d., “Naujienų” Redakcijoj. Pra
džia lygiai 8 vai. vak. Visi direkto
riai būtinai privalo atvykti posėdin 
laiku.

P. čereška “N.” B-vės sekr.
Roseftnd, HL—LDLD. 79 kuopos su
sirinkimas j vyks liepos 17, 7:30 v. v. 
“Aušros” mokykloj, 10900 Michigan 
avė. Draugai, atsilankykite visi ir 
atsiveskite naujų narių; ta organi
zacija labai naudinga, į ją kiekvie
nam reikėtų priklausyti.

A. Grebelis, rast.

av

Cicero, Ill.—LSSA. 138 kuopos Mi
šraus Choro susirinkimas įvyks utar 
ninke, liepos 17, 7:30 vai. vak. Ta- 
moliuno ir Gudgalio svet., 1447 So 
49th ave. ir 15 gatvės. Draugai ir 
draugės, susirinkite laiku, nes turim 
svarbių reikalų apsvarstyti.

Ant, K. Linge, org.
Cicero, Ill.—LSSA. 138 kp. susirin- 

kimas'Tvyks seredoj, liepos 18, Ta- 
moliuno ir Gudgalio svet., 1447 So. 
49th ave ir 15 gatvės. 7:30 v. vak. 
Draugai ir draugės, malonėkite su
sirinkti laiku, nes turime daug svar
bių reikalų.. Tie, kurie prisirašei per 
prakalbas liepos 4, malonėkite atsi
lankyti ir alsi veskit naujų narių pri
sirašyti. • 138 Kp. Valdyba.

susinėsimus su kita moterim — 
esą nesvarbu, kad tie susineši-

Tai tik nesutikimų pradžia.

Policijos ligoninės nėra 
tinkamai prižiūrimos.

buvo suvis apmirus. Betgi pa
staruoju laiku jos veikimas žy
miai padidėjo. Kiekviename su
sirinkime prisirašo po kelioliką 
naujų narių. Nieko negelbsti ir 
kunigų užsipuldinėjimai. Ma
tyti, žmonės pamatė, kas yra jų 
draugai, o kas priešai.

J. Stungis.

Turgaus Žinios
CH1CAGO, Liepos 16, 1917 

Žemiau paduodamos produktams 
kainos dera tik uzdamu produktams
ninkės moka brangiau:

Valgomieji produktai
. 38

ligoninių užveizdn, užreiškė, jo
Už nuplėšimą Wilsono 
paveikslo pasodintas į 
belangę.

Sviestas, Creamery, extra
Prastesnis, sulig rųšics .

Oleoniargarinas, geriausias 27—28
Pigiausias ................

Kiaušiniai, geriausi, luz.
21—23

blogai prižiūrimos.
)!>’ buvo užleistos. Del

Ištraukė iš upės nepa-

o

žįstamo žmogaus lavoną.

rison gatvėj, liko įsirauki 
žinomo žmogaus lavonas.

puolimo žymių. Manoma,

los

Ant
uz-

Nebenorįs gyventi.
u

Oscar Haguiuau nuolatos al-

Visas turtas pančiakoj.

$1,800.

ma
mano, kad jinai kur nors pa
metė tuos žiedus. Jinai žada
duoti $500 radybų.

Nebesižudysiąs 
daugiau.

Harry (L Ohnstcin nutarė nu
sižudyti. Pasiėmė revolveri ir

kad “nuraminus nervus.” Bet 
ant laimės ar nelaimės jis išgė-

Policijai jis užreiškė, jogei 
niekuomet daugiau nebandysiąs

dabar, jis sako, kad viskas eis

Reikalauja, kad butų painio
si! o t i tie žmonės, kurie savo 
įsitikinimais yra priešingi 
karei.

Ka ik u rie Chicagos kunigai

kariuomenėn tų, kurių sąžinė 
nedalddžia eiti karėn. Esą jią,

Smulkus Skelbimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Aš, Alekas Girdwain, pajicškau 

savo dėdės Stanislovo Minkevičiaus.
iš Gaurilų, Tirkšlių 

Kelsiu pavieto. Ligi šie- 
Chicagoj. Mano adresas:

Aleks Girdwain
st., Chicago, Ill.

parapijos, 
le'i gyveno

ATIDUODAMA randon geri mode
rniški kambariai virš aptickos. 1 a- 
ranki viela daktarui. .
3337 S. Morgan st., Chicago

PARDAVIMUI

GERA PROGA
Norinčiam eiti į Jeweler biznį. Pa* 
rduodu show casus ir wall casus 
liktai, o stocką galiu neparduoti. 
Priežastis pardavimo — turiu du 
bizniu, tad priverstas vieną išleisti. 
Biznis randasi viename gražiame 
miestelyj, netoli nuo Chicagos. At
sišaukite laišku į Naujienų ofisą 
pažymėdami No. 129.

PARSIDUODA nebenaujas gra
mofonas arba išsimaino ant baisik- 
lio (bicycle). Meldžiu atsišaukti 
šiuo adresu: 4433 S. Richmond st.

Povylas Noreika
■ . ......... ...........  . 1 ......... .........

PARSIDUODA 3 krėslų /barzda- 
skutykla labai pigiai ir labai geroj 
vietoj. Darbo yra užtektinai del 
dviejų. Parsiduoda iš tos priežas*’ 
ties, kad savininkas išvažiuoja ino- 
kyklon. Norintis užsidirbti gerus 
pinigus j trumpą laiką, kreipkitės į 
“Naujienų” ofisą pažymėdami No. 
130.

EXIRA PARDUODAMA barzda- 
skulyklos fornišiai; kam yra reika
linga nupirksite pigiai. Kreipkitės į

Chicago, Ill.

PARDUODAMA gera kampinė 
grosernė ir bučernė geroje, maišytų 
tautų apgyventoje, vieloje. Parduo
siu labai pigiai negalėdamas laikyti 
biznio. Atsišaukite į

nuplėšė nuo sienos Wilsono pa
veikslą. Girdi, jo vieta ne ant 
sienos, bet sašlavvne.

llipdytas belangei].

GERA PROGA.
Mėsininkai (butclie 

žmones, kurie supranta
) ir 
šaldy-

gauti darbą Rusijoje. Kelias už 
dyką, paliuosuoja nito karino-

Dauginus informacijų suteikia 
M. Jm’gelioniene; Immigrants 
Protective Izcaguc, lllO’/o So.
Michigan avė.

Nedėiioj, liepos 15 d., parva-

sokolai ir biauuiai sumušę.
Aceris.

Laiškai iš Lietuvos

Kam tie laiškai priklauso, at-

League biure, 1140Va Michi
gan Ave., 3čios lubos. Biuras at-

vakare. Nedėliomis nuo 10—12 
ryto ir seredomis dar nuo 7 iki

Ai n d y Balis 2834 W 36 place 
Bagdonovicz Fan 156 A 35 St r 
Bagdžiunas Jonas 300 S Moka (?) 
Balczinas Paul 5542 Shields Avenue
Bulatus Juliau 1208 S. Chicago 
Butkus Joseph 3428 Auburn avė •
Coovictus Cadis 2425 W 45 Place 
Cherris Konflanlin 670 W 18 str 
Carobo Williams 1210 Hasting si
Gajauski Kasimir 1825 W 45 str 
Gordon F 1416 S Trumball ave 
Jurkus John 4541 Marshfield ave 
Jernialavicia Antonas 63 Chaple sir. 
Jalczewska Paulina 1956 (amalporl a 
Jurokas Franciszkus 917 W 33 str 
Jerusevicz Kazimieras 714 W 49 pl 
Jokszas Frank 2334 S Oakley Ave 
Kasmauskis Toni 21547 Hermitage a 
K^iiiiscas Stėfan 4537 S. Paulina st 
Kasiausios Joseph 3257 Emerald av
K. Kenusailis 843 — 32 place 
Koszulanis Stanislaw 1112 Marsh

field avenue
Kriwane.ija -Antoni 1644 W 20 Str 
Kroyer Boberl 1830 N Sawyer 
Kroyer Aleksander 3249 Pierce a v 
Kapelis Kasimir 4455 Woods Str 
Kuras Vladislavas 2903 W 25 place 
Lukošius Stanislav 4549 S Hermitage
Mickcliunas Kazimieras 3327 Morgan 
Miknevicz Vincas Jonas 3355 W 38 St 
Mišeikis Jonas 4609 5th Avė 
Moduva Katakyna 4623 S Lehnan av

Paukščiai: 
Kalakutai
Antįs

26—33
sulig rųšics 22^—23% 
s ................. 30—34

MuštiGyvi 
....... 18 
............ I8V2—P.)1/- 
.. 16—18 15—16 
.. 12—14 12—15

eršiena, sulig svarumu . . 16—20 
Prasčiausia ........

No. 1Jautiena 
Bibs . . 
Loins . 
Bounds

No. 2 
.19

No. 3

17 %

Bulves, jaunosios, bušelis 1.85—2.10
Daržoves:

Barščiai
Morkos 100 grįščių 
Agurkai, gurbas .

Cibuliai, gurbas 
Ridikėliai, 100 bitučių

Vaisiai, žali: *— 
Obuoliai, statinė .
Citrinai, dėže .

Miltai, kvietiniai geriausi

1.00—1.25
75—2.00 

1.00—1.25 
.. 30—40 
.........90

50—1.00 
.75—1.00 

1.00—1.25

<00—7.00
5.00—5.50
1.75—2.50
........ 12.90
. ... 13.00

tamsieji ........................... 11.75
Cukrus, 100 svarų ......... 7:30—8:35

Javai
Komai 1.98; rugiai 2.20; miežiai

I. 35—1.60; avižos .76.
< Šienas

Motiejukų 14.50—19.50; dobilų
15.00—16.50; paprastos rųšics 9.00—
II. 00.

- Gyvulių rinka
CHICAGO, Liepos 16: atgabenta 

galvijų 22,000; veršių 2,000; kiaulių— 
38,000; avių 20,000. Paduodamos 
kainos:
Galvijai: jaučiai, sulig

9.70—14.00; karvės
veršiai 9.25—11.40.

Kiaules suli
15.90; par

Avįs nuo 8.00—13.00; erai 14.75—15. 
50.

gerumu nuo 
9.00—11.00;

ig svarumu, nuo 14.35— 
ršai 12.00—13.85.

Lietuviškas Ligonbutis
GYDOME reumatizmą, Lumbago, 

sustingusią nugarą, kulšis, rankas, 
viŠa.S' chroniškas kraujo ligas, inks
tų ir kepenų ligas su elektriką, kar
štomis garo pirtimis, mokslišku, ma
sažu ir vaistas. Jeigu jus sergate ir 
gulite, tai mes prisiusime Jums gy-

PAŠAUKITE GARFIELD 8150.
3456 W. 12th St., Chicago, Ill.

Nereikalingas 
-BpSalBk Akių—

Varginimas
Kada atsakančiai pritaikyti akiniai 
prašalina daugybę nesmagumų: su-

galvos ii’ kitus keblumus stiklai tin
kamai prilaikyti prašalina.

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

K. NURKAITIS, Oph. Dr.

Prie Milwaukee ir North Avės;
Tel. Humboldt 4613

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS .

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

Tel. Central 6390-6891. Atdara: Utt* 
ninko. ketverga ir subatos vakarais nuo 

6 iki B vai. vakare, po numeriu:
1661 MILWAUKEE AVE., Chicago. DL 

' Tel. Humboldt 97.

Paieškai! savo brolio, Antano 
Kakanausko, Kauno gub., Raseinių 
pav., Jurbarko valsčiaus. Gyveno 
apielinkėj Illinois vaisi., dabar ne
žinau kur. Jis pats tegul atsišau
kia, arba kas jj žino, tegul prane
ša jojo adresą.

Jonas Kakanauskas, 
1620 Ruble str., Chicago, IB.

Pajicškau draugo Danieliaus Kil-
Virbališkių valsčiaus, Jutkonų kai
mo. Girdėjau, gyveno Chicago, III. 
1 melai algai, o dabar nežinau kur. 
Jis pals, ar kas jį žino, malonėkit 
atsišaukti šiuo adresu:

Petras Tamosiunas,

JIEŠKO DARBO

Conn.

PAJIEŠKAU darbo bučernėj ir 
grosernėj. Tą darbą gerai supran
tu. Dirbu keletą metų. Kam reika
lingas meldžiu atsišaukti. Jei kuris
sites pranešti
2228 Coblenz SI., netoli Western avė.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALAUJAME 2 patyrusių “dry 
od” pardavėjų-merginų. Gera

BACHS DEPT STORE 
3641-43-45 S. Halsted St., Chicago.

BU KALINGAS geras, atsakantis 
bučeris. Gera mokestis. Pastovus da

4939 Baring ave.,East Chicago, Ind. 
Telcf. East Chicago 503 J.

REIKALAUJAME dviejų mergi
nų dirbti į “Junk shop” tvarkyti 
skudurus. Gera mokestis.
6621 — 23 So. Halsted st., Chicago

BEI KALINGAS barberis ant va
karų; geras užmokestis.

F. Ridlauskis, 
2320 S. Leavitt st. Chicago

REIKALINGA mergina, kuri yra 
baigus “Business College”. Geisti
na, kad mokėtų biskį ir lietuviškai. 
Darbas ant visados, 
susirok nosim.
3343 S Halsted St

O su alga tai 
J. Budri k,

REIKALAUJAME patyrusių langų 
plovėjų; atsišaukite j Reliance Bldg. 
Kampas State and Washington str. 

P-as Roscoe, Supt.

REIKALAUJAME kalvio pagelbi- 
ninko.

J AMERICAN SAW & 'POOL 
WORKERS

14th st., arfi Western ave., Chicago
>

bti į likierių sankrovą prię abelno 
darbo ir alaus išvežiojimo. Turi 
Buli blaivas ir teisingas žmogus. Ge-

toyus darbas. Atsišaukite greitai.
II. B. Silverman,

3322 S. Halsted si., Chicago

REIKALINGAS geras bučeris mo
kantis savo darbo; reikia kalbėti lic-
ir gera mokestis. Atsišaukite šiuo 
adresu:

RANDAI
ATIDUODAMA RANDON saliu- 

nas. Geras kampas, gyvenami ka
mbariai užpakalyje. Fialas viršui.

PASIRANDAVOJA puikus, šviesus 
kambarys, su elektros šviesa ii 
na. f 
gioje apielinkeje, del vieno 
dviejų vaikinų

Labai gražus, kambarys, pato-
i, i 1 ' .... arjjgį

l — Antros lubos,
4554 S. Western Ave., Chicago.

RAKANDAI
'PURIU paaukaut $165 seklyčios 

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

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

Chicago, Ill.
....-.......... --------------- --------- ---------- ----------------------- --------------- -  -------- <4

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

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

NAMAI-žEMĖ

IŠMAINAU gerą medinį namą ant 
bučernės arba saliurio. Pasiskubin
kite. Atsišaukite į- J. Grig., 
4515 So. Union Ave., Chicago, Ill.

I

AUTOMOBILIAI
PARDUODU 7 sėdynių automobi- 

liaus “body” Sidon; į 2 minuti ga
lima padaryti žieminiu arba vasa
riniu 1917 melų. Parsiduoda už pi
gią kainą. Kam reikalingas, atsi-

John Matjųkas,
3338 Emerald ave., (Chicago

AMATŲ MOKYKLOS
MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 

RUBUS
Išmokiname piešimo, kirpimo for

mų, siūti naminius daiktus arba ap- 
rėdalus. Diplomas kiekvienam, kurą 
išsimokius. Valandos dieną arba 
vakarais del jųsu parankamo. Ui 
$H) išmokiname Jus siut visokiua 
drabužius.

DRESS MAKING COLLEGES, - 
2336 W. Madison gat., Western av^

1850 Wells gatv&
' SARA PATEK, MOKYTOJA.

A—' ----- --------- ------------- ---- -------------------- ------ -------- ——.■.■i

TURĖKITE
PINIGU
Skoliname pagal įstaty

miškų mokestį 
.$25 .. į mėnesį
50 .......  1.75 į mėnesį
75....2.621/2 į mėnesį

100 ........ 3.50 į mėnesį
Po valstijos priežiūra 

31/2% į mėnesį
Skoliname ant rakandų, 
Pianų, Sankrovos įren
gimų ir kitų užtikri

nimų.

LOCAL LOAN 
COMPANY

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

Telephone Pro ver 2116.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina:
Panedelyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
' 10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir ŠŽ-ra GATVfi. ' .




