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Naujas maisto kontroles bilius 
Senate

NAUJAS MINISTERIŲ 
KRIZIS RUSIJOJE,

&

----------------------------—

Rezignavo keturi ministerių 
kabineto nariai; Kerens- 
kis skubiai vyksta Petro- 
gradan.

ANGLIJAI PRADEDA
STOKUOTI MAISTO.

DIDELĖS RIAUŠĖS RIO 
DE JANEIROJ.

CENZURUOS KABELĮ IR 
RADIOGRAMAS.

Rusai apleido Kalusz’
SUMIŠIMAI PETRO-

Lenino šalininkei surengė 
dvi dideli demonstraciji

naudotasi kulkosvaidžiais; 
randasi užmuštų ir sužei
stu'.

(tai pasiskirti tai tarybai pi
rmininką.

Naujasai maisto kontro
lės bilius, be to, žymiai su
siaurintas. Iš jo, pavyzdžiui, 
išleidžiama naftos, aliumini- 
umo, skurų, plieno, geležies, 
vario, cinko, vatos ir kitų

Sumažina duknos porcijas;
uždraudžia duoti arkliam 

, grudų. Ų

žmonės priešinasi karei; da
ugelis bus išvyta iš Brazi
lijos.

Spauda busianti laisva.

i WASHINGTON, liepos 18 
i— Suv. Valstijų maisto ad- 
uninistratoriuš, Herbertas

E i xiOGRADAS, liepos 18 
— Associattd Press praneša, 
kad pereito utarninko naktį 
rusų so;
buvo surefigta.dvi dideli pro
testo demonstraciji prieš lai-

Petrograde

ReikalaujamaHik maisto re
ikmenų, pašaro, kuro, kero- 
sino ir gezolino kontrolės.

Randasi jame ir daugiau 
a t m a i n ų. N epaliesta likusi

PETROGRADAS, liepos 
18. — Ir vėl naujas ministe
rių krizis Rusijoj. Telegra- HoOv&ris, vakar aplaikė il- 
mos praneša, kad vakar re
zignavo keturi koalicinės ru
sų ministerijos nariai — iž
do ministeris A. L. Šinga- 
rtv, apšvietos minist. prof. 
Manuilov, vaizbos ministeris 
M. Stepanov ir viešųjų rei
kalų departamento galva, 
kunigaikštis Šakorskis.

Suminėtųjų ministerių re
zignaciją iššaukė nesusipra
timai, kilę del užsienio rei
kalų ministerio M. Terešče- 
nko ir pačtos bei telegrafo 
minist. M. Ceretellio rapor
to Ukrainos nepriklausomy
bės klausimu.

Karės ministeris Kertns- 
1 kis skubiai vykstą Petrogra-

BUENOS AIRES, Arge- 
i ntina, liepos 18. — Iš Brazi
lijos sostinės Rio De Janeiro, 
pranešama, kad šiomis die
nomis ten ištikę didelių ria
ušių, kuomet karės priešini
nkai surengę protesto demo
nstraciją prieš karę. Val
džia rengiasi išvyti iš Bra
zilijos daugelį karės prieši
ninkų vadų, kad tuo budu at-

(gą Anglijos karaliaus Jur- 
Igio proklamaciją, kuria įsa
komi sumažinti duonos por- 
icijos visu ketvirtdaliu ir už
draudžiama šerti arklius 
grūdais — avižomis ir tt.— 
kol tam nebus gauta specia- 
lis maisto kontrolieriaus lei- grasinus žmones nuo prieši- 
dimas.

j busią šeriami grūdais tiktai 
tuose atsitikimuose, kur to 
būtinai reikalaus atliekama- 
sai jais darbas — sunkių 
prekių vežiojimas ir tt.

Proklamacija bus skaito
ma visose Didžiosios Brita
nijos bažnyčiose sekamą ne- 
dėldienį.

Nuo dabar arkliai nimosi valdžiai.
Tokių jau riaušių ištikę ir 

kitame Brazilijos mieste — 
Soapalo’e.

VOKIEČIAI NETEKO 
350,000 VYRŲ.

Neteko jų bėgiu trijų pasta
rųjų mėnesių.

WASHINGTON, liepos 18
— Pranešimai iš Washing- 
tono sako, kad federalė val
džia pagalios nutarusi ne- 
becenzuruoti šios šalies spa
udą. Vietoj to ji stropiai 
cenzūruosianti kabelį ir ra
diogramas. Vadinasi, visos' 
atsiųstos iš kitų šalių (išski
riant oficiales karės teleg
ramas ir tas, kurias perleis 
anglų ir franeuzų karės cen
zūra) ir siunčiamos į ten te
legramos busią pavestos pil
noje valdžios žinioje.

Vis dėlto, “laisvoji spau
da” negalėsianti spausdinti 
t.v. “militarių informacijų”
— apie kariuomenės ir lai
vyno judėjimus, siuntimą tū
lų kariuomenės'burių karės 
frontan ir t.t.

gėjusius kasyklų baronus ir 
šiaip anglių spekuliatorius 
miestuose, kurie vis dar ro
do norą apiplėšti publiką.

Kokių pasekmių duos gy
nimo tarybos posėdžiai, tai 
dar turėsime progos pama
tyti.

NUO KO PRIKLAUSYS 
VEIKUS KARĖS Už- 

SIBAIGIMAS?

Jeigu Rusų armijos pajieg- 
šią tęsti pradėtąjį ofensi- 
vą iki sekamo rudens, Vo
kietija pralaimėsianti.

pie svaiginančius gėrimus.
M a n omą, kad nau jasa i

jai, t.v.
ja.

ureng-ę Leniiw pasekė-: maisto kontrolės bilius bus 
; priimtas be didelio pasiprie- 
i šinimo

dcmonstran
abiejuose kongreso
— senate ir atstovų

Davusius ministerius. Sau 
kiąma nepaprastas ministe 
rių kabineto posėdis, kur 
busią daroma visa, idant iš
vengus naujojo krizio.

BERNSTOllFFAS VYKS
TA KOPENHAGENAN.

—------ —

Užimsiąs Vokietijos pasiun
tinio, Brockdorff-Rant- 
zau, vietą.

FRANCUOS FRONTE,-
PASKANDINO VOKIE

ČIŲ SUBMARINĄ.

t

VOKIEČIAI NETEKO 13 
LAIVU.

PARYŽIUS, liepos 18.

starųjų menesių — baland
žio, gegužės ir birželio —

vokiečiai

susirinkusioje minioje. Su
mišime demonstrantai buk 
panaudoju; kulkosvaidžių — 
vieni prieš kitus. Pasekmė
je — keliolika asmenų tapo 
užmušta, o daug kitų sun
kiau ar lengviau sužeista.

.♦RUSAI APLEIDO Keturi paskandinta, penki 
užvarytLąflt seklumos, ke
turi uMfiebta.

Valdžia netekusi vilties per
varyti senąjį maisto kon-

WASHINGTON, liepos 18!
— Telegramos iš Washing- 
tono praneša, kad vakar ta
po pasiūlytas — kol kas ne
formaliai — senatui naujas 
maisto kontrolės bilius.,Val
džia buk netekusi vilties per

paprastai stiprią opoziciją. 
Biliui priešinamasi ypačiai 
dėlto, kad jis suteikia nepa
prastos galios prez. Wilso- 
nui, leidžia jam elgties kaip 
tinkama nepasiteiravus įs
tatymus leidžiamųjų įstaigų 
ir tt. Senasai bilius, pav., le-

maisto administratorių, ku
rį, beje, jis jau pasiskyrė dar 
nespėjus priimti pasiuly-

nion anglių kasyklas ir susi
nėsimo įmones. Ir daug ki
tų dalykų. Tuo tarpu nau
jasai bilius nesuteiksiąs pre
zidentui tokių teisių.

nui pasiskirti “maisto dik
tatorių” ar “administrato-

Valstijų senatui, tam tikra 
maisto administracijos tary
ba, iš trijų asmenų. Visa, ką 
prez. Wilsonui leidžiama,

Bet nuvijo austrus uz Lom- 
nica upės. LONDONAS, liepos 18.— 

R e u t e r i o ž i n i ų a ge n t u ra 
praneša, kad Šiaurės juroje

bo pranešimas

dę Kalus miestelį, svarbų ge
ležinkelių centrą rytinėje 
Galicijoje.

Rusų pasitraukimą iš Ka-

kieti jos laivų, bandžiusių 
prasiveržti pro anglų sargy-

sus vokiečių žygis jiems 
brangiai kainavo. Keturi jųi-----° ----- e

’laivai tapo pasiųsti j juros

spausdino gautą iš Zuri’cho, 
Šveicarijos, žinią, kur sako
ma, kad buvęs vokiečių am
basadorius, grafas j. Berns- 
tbrffas, esąs paskirtas vo
kiečių pasiuntiniu Kopenha- 

■gene. Vadinasi, jisai uži
ma dabartinio Vokietijos pa
siuntinio, grafo Brockdorff- 
Rantzau, vietą.

Vakarykštės telegramos 
skelbė, kad grafą Brockdo- 
rff-Rantzau Berlino valdžia 
rengiasi paskirti užsienio 
reikalų ministerių, vietoj Fr. 
Zimmermann’o.

tūkstančiu vvru užmuštais, 
sužeistais ir paimtais belais
vėm Tai pasekmė didžiojo 
anglu ir franeuzu ofensivo.

. Kokių nuostolių aplaikė 
patįs užpuolikai, pranešimas 
nesako.

TORONTO, Ont., liepos 18 
— Atvykusio į čia Anglijos 
pirklybinio laivo, Meafordo, 
kapitonas tikrina, jogei Vi- 
duržeminčje juroje jo laivo 
įgula paskandinusi vokiečių 
submariną, bandžiusią už-

NUSTATYSIĄ ANGLIŲ 
KAINAS.

pranešimas.

menką laimėjimą kitoje vie 
toje, būtent ties

ryta ant seklumos! Vos vie-
Lomnica nas laivas spėjo sugrįžti at- 

upę. šioje vietoje rusų pul- gal Rotterdamo prieplau-

ją savo sunkiąją artilerija^
Kitose rytinio fronto vie

tose vakar buvo palyginu

AUSTRIJA NORI TAIKOS

mai

IR

ramu.

TEKO BĖDON.

Areštavo už greitą važiavi
mą automobiliu.

PORTLAND, Ore., liepos 
18. — Vakar čia tapo areš
tuotas paskilbusis evangeli
stų pamokslinįnkas, kovoto
jas prieš “velhio mačią” — 
Billy Sunday. Perdaug spa
rčiai leido bėgti savo autos 
mobiliai važiuojant skresai 
Willamette upę.

PORTO RICO BUS 
“SAUSA.”

SAN JUAN, liepos 18. — 
Tik-ką užsibaigė t.v. “prohi- 
bicijos balsavimas” Porto 
Rico. Iš balsavimo pasek
mių matyt, kad “sausieji” 
sumušo “šlapiuosius” — 38, 
480 balsų didžiuma. Arba 
už uždraudimą svaiginan
čiųjų gėrimų paduota 99,775 
balsų, prieš — 61,295.

Ji kariaujanti už teisę sprę
sti apie savo likimą.

VIENNA, liepos 18.—Re- 
ichsrato (Austrijos parla
mento) konstitucinės komi
sijos posėdyj vakar pasakė 
ilgą kalbą Austrijos minis
terių pirmininkas, Dr. Sey- 
deris.

Užreiškęs, būtent, kad A- 
ustrija privalo eiti ranka už 
rankos su savo talkininke 
Vokietija, jis betgi pripaži
no, jdgei Austrija kariauja
nti už nieką daugiau, kaip 

Jiuž švenčiausią jos gyvento
jų teisę spręsti apie savo li
kimą”, vidujinę tvarką.

Premieras, beto, prižadėjo 
daryti visa, idant pienuoja
mosios vidujinės reformos 
dar labiau suvienytu ivai- „ *- < L,

rias, sudarančias Austro- 
Vengrijos valstybę, tauteles, 
duotų joms daugiau teisių 
ir tt.

BERLINAS, liepos 18. — 
Berlinas pagalios išreiškė 
norą taikinties su Argentina 
reikale paskandinto jos lai
vo Toro.

lieposKOPENHAGEN,
18. — Atėję iš Kopenhageno 
pranešimai ve kaip apibudi
na naująjį Vokietijos kanc
lerį. — Gilus religinis misti
cizmais, atsidavimas visoga- 
linčiojo valiai net ir nežy
miuose kasdieninio gyveni
mo prietikiuose, yra tai vie
na pamatinių Dr. G. Micha
elio ypatybių. Naujasis ka
ncleris visur ir visame mato 
tiesioginį ir vyriausį augš- 
či'ausiojo veikimą, žmogus, 
jo pasiryžimai ir veikimas 
yra kaipir priedas augščiau- 
siojo visagalinčiojo darbam. 

1 Ir tuomet, kai reichstagas 
rengiasi kelti “buntą” net 
prieš kaiztrį...

REIKALAUJA DAR 45 
MIL. DDL. ORLAIVIŲ 

STATYMUI.
WASHINGTON, liepos 18 

— Laivyno ministeris Dani
els reikalauja dar keturias- 
dešimts penkių milionų do
lerių orlaivių statymui. Vi
so tuo budu orlaivių staty
mui valdžia reikalauja $685, 
000,000.

Chicagoj ir apielinkėje.— 
Giedra; nuolat kjlanti tem
peratūra.

EDWARD CARSON RE
ZIGNAVO.

Pirmasai anglų admiraltijos 
lordas apleido postą; įsto
jo karės kabinetan.

LDNDON, liepos, 18. — 
Vakar rezignavo pirmasai 
anglų admiraltijos lordas, 
Edward Carsonas. Jo vie
ton tapo paskirtas amunici
jos išteklių direktorius — 
Erie Campbell Geddes. Gi

kabinetan.

ITALAI BOMBARDAVO 
POLĄ IR DURAZZO.

Pridaryta “didelių militarių 
nuostolių.”

ROMA, liepos 18. — Ofici
aliai pranešama, kad italų 
orlaivių eskadra vakar už
puolė du Austrijos miestus 
palei Adriatiko jurą — 
Polą ir Durazzo. Bom
barduota karės pabūklų sa
ndėliai ir stovintįs prieplau
kose laivai. “Priešui prida
ryta didelių militarių nuos
tolių” — sako Romos pra
nešimas.

GATVEKARIŲ DARBI
NINKŲ STREIKAS 

SEATTLE.

SEATTLE, Wash., liepos 
18. — Vakar čia metė darbą 
Sound Traction gatvekarių 
kompanijos, darbininkai — 
motormanai ir kondukto
riai. Darbininkai reikalau
ja' unijos pripažinimo.

Kompanija streiklaužių 
negauna ir vargiai kada 
nors gaus tiek, kad nors da
linai patenkinus ' publikos 
reikalavimus. Yra todėl vi- 

k /

Ities laimėti streiką. . 'y

Sušaukta šalies gynimo ta
rybos posėdis Chicagoj.

CHICAGO, liepos 18. — 
Vakar čia tapo sušaukta ne
paprastas šalies' gynimo ta
rybos posėdis. Posėdyje da
lyvavo ir Illinois valstijos 
gubernatorius Lowden. Ta
rybos posėdis sušaukta tiks
lu pasitarti apie nustatymą 
prieinamų kainų anglims. 
Norima mat suvaržyti įsibė-

WASHINGTON, liepos 18 
— Oficialiuose rateliuose 
prasidėjo naujas būrimas: 
nuo ko priklausys veikus da
bartinės karės užsibaigi- 
mas? Daugiausia burtų te- 
čiaus puola ant Rusijos.

Sakoma, jeigu Rusija pa- 
jiegs tęsti pradėtąjį ofensivą 
iki sekamo rudens ir tokiuo 
jau stiprumu kaip'iki šiol—* 
karė busianti išlaimėta. Au
strija bus galutinai sumuš
ta, o Vokietija, netekusi sti
priausios savo talkininkės, 
irgi nebepajiegsianti laiky- 
ties prieš talkininkus ir bus 
priversta taikinties. Ki
tame atsitikime, t a i yra, 
jeigu anglai ir franeuzai tu
rės pakankamai spėkų, kad. 
užpuolus vokiečius vakari
niame karės fronte taip, kad 
pastarieji negalės pasiųsti 
naujos kariuomenės į rytini 
frontą — labai galimas ^dai
ktas, kad rusai ir vėl atsidu
rsi ą ties Karaliaučiaus (Koe

si, tuomet taikos sąlygas .vo
kiečiams padiktuos rusų ka
rdas.

B$t jeigu nežiūrint to, Vo
kietija visgi pajiegtų atsilai
kyti prieš talkininkusdr ry
tiniame ir vakariniame fron
te — buriama, kad karė tu
rės užsitęsti dar -porą ar

Apie šaukimą in kariuomenę
sios savaitės pabaigoj Amerikos valdžia gal jau pradės ėmim< 

vyrų kariuomenėn. Vyrai, kurie užsiregistravote, atsiminkite ir iš- 
pildykite sekančius dalykus: <-

1) Tuojau nueikite j artimiausią “Exemption Board” ir patirkite
savo numerį. Atminkite, kad registracijos numeris netinka, reikliu^ 
gaut naują — “drafto” numerį. ’

2) Kas po registracijos persikėlėt j kitą miestą, turite tuojaus per
laišką sužinoti savo numerį iš senos vietos. Laišką reikia rašyt i 
“Exemption Board” to miesto, kuriame užsiregistravote arba j to 
miesto City Clerk. ę

3) Kieno numeris bus ištrauktas, tas turės stoti kn^iuomeneu, 
jeigu daktaras pripažins jį tinkamu ir jeigu neturės gero pasiteisi
nimo delko jis neturėtų būti paimtas. Ištrauktieji numeriai bus 
paskelbti ofisuose vietinių “Exemption Boards,” o taipgi bus pra
nešta laišku tiems, kuriems išpuolė liosas, kada jie turi stoti į dak
tarišką kvotimą.

4) Daktaro pripažinti tinkamais galės bėgyj 7 dienų paduot už- 
reiškimą, delko jie turėtų būti paliuosuoti nuo. kariuomenės, o po 
to kaip paduos užreiškimą, bėgyj 10 dienų turės parodyti priežas
tis, del kurių jis reikalauja paliuosavimo. Užreiškimas ir priežas
čių parodymas turės būti surašyta angliškai ant tam tikrų blankų, 
kurias galima gauti iš “Exemption Board.”

5) Kas nestos į daktarišką kvotimą arba nepaduos pasiteisinimo 
paskirtu laiku, tas skaitysis paimtu į kariuomenę.

Amerikos Lietuvių Darbininkų Tarybos Laikinasis Komitetas par 
skyrė Chicagoje Pagelbos komisiją šaukiamiems į kariuomenę. Ko
misija jau atidarė ofisus, kuriuose duos patarimus ir išpildys rei
kalingas popieras šaukiamiems į kariuomenę.

Komisijos ofisai yra sekamose vietose:
KENSINGTONS ir ROSELANDE — “Aušroj,” 10900 S. Michigan.

Ave., Room 6 ir 7, vakarais nuo 7 vai.
BRIDGEPORTE — 1) K. Gugis, 3323 S. Halsted st., vak. nuo 6 vaL
2) Kl. Jurgelionis, 3133 Emerald avė., vakarais nuo 6 vai.
NORTH SIDE — Dr. A. Montvidas, 315 N. Ashland avė., vakarais* 

nuo G vai.

Raginame ir kitų miestų lietuvių organizacijas įsteigti panašias 
Komisijas šaukiamiems į kariuomenę visokiais reikalais pagelbeti.

Chicagos Pagelbos Komisija kitų miestų lietuviams apsiima duoti 
patarimų laiškais, bet negali išpildyti reikalingų popierų. Tatai 
turi but ant vietos padaryta. >

Am. Liet. Darb. Tarybos Laiki n?
-----........ -V---------
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Rinkimai 
Maskvoje.

Įvyko miesto rinkimai ir 
antroje Rusijos sostinėje, 
Maskvoje. Ir jų rezultatas, 
kaip matyt, buvo toks-pat, 
■kaip ir Petrapilyje. Laimė
jo socialistų blokas.

Kokie balsų skaičiai buvo 
paduota už kurią partiją, 
dar nežinia, todėl dar nega
lima spręst apie įvairių so
cialistų srovių stiprumą Ma
skvos socialistų bloke; bet 
telegramos sako, kad dau
giausia balsų gavusi “vidu
rinė” social-demokratų sro
vė, t.y. ta srovė, kuriai pri
klauso Darbininkų ir Karei
vių Atstovų Tarybos pirmi
ninkas, Čcheidze. O Lenino 
frakcija surinkusi labai ne
didelį balsų skaičių.

Maskvos rinkimai turi la
bai didelės politinės reikš
mės. Kartu su Petrogrado 
rinkimų pasekmėmis, jie ro
do, ką mano ir ką jaučia gy
ventojai Rusijos pramonijos 
centruose. Didelė didžiuma 
jų stoja už revoliuciją ir pil
nai pritaria tai politikai, 

_Jtaarrią veda Darbininkų ir 
Kareivių Taryba. Prie to
kių aplinkybių senojo reži
mo šalininkai vargiai gali 
turėt vilties padaryt kontr- 
revoliuciją. ,

va teisingai atspindi visos 
Rusijos ūpą, tai galima 
laukt, kad Steigiamasis Ru
sijos Susirinkimas duos 
griežtą socialistinę didžiu
mą, ir kad todėl jisai padės 
tai šaliai tokius demokrati
nius ir laivus pamatus, kokių 
neturi jokia valstybė pašau- 
lyje.

Pastebėtina, kad Maskvo-

nusmuko “bolševikų“ (kra
štutinių kairiųjų socialistų) 
įtekmė. Maskva, 
biaus, negu pirmoji Rusijos 
sostinė, prieš revoliuciją bu
vo “bolševizmo“ tvirtovė. 
Maskvos “darbininkų kuri
ja” (rinkimų skyrius) juk

Malinovskį, kuris Durnoje 
buvo “bolševikų” frakcijos 
lyderiu ir... mokamu slapto
sios policijos agentu.

Taigi pasaka apie tai, kad 
vadovaujančioji Darbininkų

semianti savo spėką iš smul
kiosios buržuazijos, ir kad 
industrinis proletarijatas 
pritariąs Leninui, neturi 
nieko bendra su tikrenybe. 
Kaip tik svarbiausi Rusijos 
industrijos centrai atkreipė 
nugarą “bolševizmui.”

Beje, uolus “bolševizmo” 
pasekėjai Petrapilyje yra, 
kaip matyt iš žinių, pasie
kiančiu J *

tie Lietuvos socialdemokra- d’o komitete expreso skyrius šio pradžia, kad kokios, da irgi 
tai, butų pašauktais indus- .susideda iš keturių expreso ftai pasirodyt perankstyba data.

vice-prezidentų Pirm darant bendrą suvažiavi-trinio proletarijato atsto
vais, tai to tur-but niekas 
nepasakys. Nes Lietuvoje, 
kur susidėjo jų pažvalgos, 
stambių industrijų juk 
veik ir nėra (arba bent 
buvo iki karės).

Revoliucinė praktika 
riau, negu visi teoretiški iš
vadžiojimai, parodo tikrąją 
politinių partijų ir srovių 
vertę.

“šalies Gynimo 
Taryba ’ ’.

ne-

Tokią įstaigą sutvėrė pre
zidentas Wilsonas, kuomet 
Suv. Valstijos stojo j karę.

Ta Taryba susideda iš še
šių Wilsono sekretorių (mi- 
nisterių): karės, laivyno, vi
daus dalykų, žemdirbystės, 
pirklybos ir darbo. Paskui, 
prie tos Tarybos yra sutve
rta “patariamoji komisija” 
iš septynių žmonių. Kiek
vienas šitos komisijos na
rys yra galva tam tikro ko
miteto, kuris susideda iš bū
rio įvairių žmonių.

“Gynimo Tarybos” užda
vinys yra tvarkyt šalies pra- 
moniją karės laiku.

Apie šitą Tarybą labai įdo
mių žinių suteikia žinoma- 
sai rašytojas, prof. Scott 
Nearing. Jisai prirodo, kad 
ta Taryba yra niekas dau
ginus, kaip įrankis, pagelba 
kurio Suv. Valstijos pasta
toma po didžiųjų biznierių 
kontrole.

Patariamoji Tarybos ko
misija susideda iš sekamų 
asmenų: Daniel Willard, 
Baltimore and Ohio geležin
kelio prezidentas; Howard 
E. Coffin, Hudson Motor 
kompanijos vice-preziden- 
tas; Julius Rosenwald, Sears 
Roebuck & Co. prezidentas; 
Bernard M. Baruch, bankie- 
rius; Dr. Hollis Godfrey, 
Drexel Instituto preziden
tas; Samuel Gompers, Ame- 
rikos-Darbo Federacijos pre
zidentas; ir Dr. Franklin 
Martin, American College 
of Surgeons sekretorius.

Keturi šitų žmonių yra 
stambus biznieriai ir jie, tu
rėdami didžiumą balsų, val
do komisiją.

Komitetuose, kurių pirmi
ninkais yra tie septyni žmo
nės, sąstatas toks-pat. Iš 
706 komitetų narių 404 yra 

• biznieriai, 200 profesionalai, 
59 darbininkų organizacijų 

’viršininkai, 23 valdininkai ir 
20 įvairaus padėjimo žmo
nės. Taigi ir komitetus val
do biznieriai.

Keturiuose komitetuose, 
kurių viršininkais yra biz
nieriai, nesiranda nė vieno 
darbo atstovo. Šiek tiek at
stovaujama darbas tiktai 
Gomperso komitete, bet ir 
tai kokiu budu! Iš 138 Gom
perso komiteto narių tik 59 
yra darbininkai arba unijų 
’viršininkai. 34 nariai yra 
biznieriai ir 33 yra profesio
nalai. Taigi ir Gomperso 
komitete biznieriai su pro
fesionalais turi didžiumą 
vietų.

Prie to reikia pridėt, kad 
Gomperso komitete randasi 
įJohn D. Rockefeller, jr., Au- 
Įgust Belmont, E. T. Stotes
bury, Daniel Guggenheim 
ir panašus kapitalo magna
tai.

Kad dar geriau supratus 
tos įstaigos pobūdį, reikia

kompanijų
— American Express Co., 
Wells & Fargo, Southern ir 
Adams; jo komitete lokomo- 
tivų skyrius susideda iš Bal
dwin Locomotive dirbtuvių 
vice-prezidento, Poster Lo
comotive kompanijos vice
prezidento, American Loco
motive kompanijos prezide
nto ir Lima Locomotive kor
poracijos pirmininko.

O štai kokie yra Barucho 
komiteto skyriai: plieno ir 
geležies išdirbinių skyrius 
susideda iš Elbert H. Gary, 
United States Steel korpora
cijos pirmininko; James A. 
Farrell, United States Steel 
korporacijos prezidento; 
Charles M. Schwab, Bethle
hem Steel kompanijos pir
mininko; A. C. Dinkey, Mid
vale Steel kompanijos vice
prezidento; W. L. King, Jo- 
hes & Loughjin Steel kom
panijos vice-prezidento, ir J. 
A. Burden, Burden Iron ko
mpanijos prezidento. Kiti 
keturi skyriaus nariai atsto
vauja Republic Iron and 
Steel kompaniją, Lackawan
na Steel kompaniją, Ameri
can Iron and Steel institutą, 
ir Picklands-Mather kompa
niją.

Panašiai sudaryti visi ko
mitetai ir jų skyriai. Jie su
sideda iš visų stambiųjų ka
pitalo įstaigų atstovų. Ir 
jie spręs apie suvartojimą tų 
miliardų dolerių, kuriuos 
šalis išleis karės reikalams; 
be jų pritarimo valdžia neriš 
nė kainų, nė industrijų kon
troliavimo klausimo, ir t.t.

Stambusis kapitalas da
bartinę karę padarė ir jisai 
veda ją.

Jisai darydavo ir pirma 
šalies politiką. Bet pirma 
jisai būdavo pasislėpęs už 
valdžios nugaros. Dabar 
jisai išeina į šviesą.

daryt didesniuose centruose kon
ferencijas.

VIS IŠMISLIOJA.

Vienas “revoliucioniškas“ lai-. \
kraštis, minėdamas, apie pro
jektuojamąjį Amerikos lietuvių 
darbininkų suvažiavimą, rašo:

Kada “Naujienos“ pamatė,

ti darbininkų suvažiavimas

darbininkų tarybos, tai “tarp 
ebieagiečių gimė ir mintis su
šaukt visos Amerikos lietuvių 
darbininkų suvažiavimą.“

“Naujienos“ sako, kad su
važiavimui reikėtų išrišti
“daug svarbių reikalų.“ Ir 
pirmuoju tų “svarbiųjų rei
kalų deda šelpimo darbą! 
Ar ne revoliucioniška ? Kal
bama apie šelpimą nukentėju
siųjų nuo karės Lietuvoj, kur 
dabar nebegalima, pa galios, 
visai pinigų nusiųsti. Sako 
reikėsią įvairių fondų “grie- 
kai“ perkratinėti. Tarytum 
tie jų griekai da socialistams 
nežinomi. Kam tas bandy
mas toliau joti Bulotos ark
liuku, kuris mus taip toli bu
vo nu jodinęs nuo socializmo 
darbo pereito j “raudonojoj“ 
savaitėj, prezidento rinkimų 
kovoj ir visame L. S. Sąjun
gos gyvenime? Kodėl “Nau
jienos“ į to suvažiavimo pro
gramą neįdėjo revbliucinio 
darbininkų judėjimo rėmi
mą? Jeigu tai yra klaida, tai 
ją “Naujienos“ tyčia jau ke-

Apžvalga
PRITARIA DARBINIKŲ 
SUVAŽIAVIMUI.

Apie “arkliukus“ ir užmirši
mą “revoliucioniškumo“ never
ta nę kalbėt. Bet turime nuro
dyt, kad tas “revoliucioniškas“ 
laikraštis leidžia sau be jokio 
pamato rašyt išmislus, kuomet 
jisai skelbia, ka$ sumanymas 
šaukt darbininkų suvažiavimą 
kilęs, kada “Naujienos“ ką-tai 
“pamačiusios.“ Jisai kilo, kaip 
“Naujienose“ buvo rašyta, kar
tu su miųtim apie Darbininkų 
Tarybos staigimą. Ir masiniam 
chięagiečit/susirinkime, kur bu
vo išrinktas Laikinasis Tarybos 
Komitetas, jau apie tą sumany
mą buvo kalbėta.

su-“Keleivis“ pilnai pritaria 
manymui šaukt Amerikos lietu
vių darbininkų suvažiavimą. 
Tik jisai mano, kad suvažiavi
mas turėtų įvykt anksčiau, ne
gu buvo siūloma “Naujienose.“

“Keleivis“ siūlė panašų su
važiavimą šaukti jau pereitą 
žiemą, lodei dabar, kuomet 

mus 
“Ke- 
dau-

gyvenimas iškėlė prieš 
da svarbesnių klausimų. 
Jeivis“ suvažiavimui da 
giau pritaria.

“Naujienos“ pataria 
suvažiavimą šaukti 29 ir 30

nedelią ir panedėlį — taip, 
kad jis pripultų trijų metų 
sukaktuvėse nuo Brooklyno 
Seimo, kuris buvo 1, 2 ir 3 
spalių 191 1 melų.

Musų nuomonė, tos sukak-

lykas ir laukti iki spalių mė
nesio butų truputį pertoli. Ar 
negeriau butų rugsėjo pra-

Pirmą dieną pripuola subata, 
antrą — nedelią, o trečią irgi 
šventė — Labor Day. Dar-

gaišti darbo laiko.
Mes sutinkame pilnai, kad 

Brooklyno seimo sukaktuvės čia 
nėra taip svarbus dalykas. Ir 
“Keleivio“ proponuojamas lai
kas butų labai tinkamas ypač 
tuo, kad darbininkams nereikė
tų daug sugaiši iš darbo* Bet

Skaitytoju Balsai
Už išreikštas šiame skyriuje 

nuomones Redakcija 
neatsako.

PRIEš ĮSTATYMUS.

Naujienų nr. 164 Redakcijos

tarp kita ko kalbama apie rock- 
fordiečius, kurie pasipriešino re-

Sulig Redakcijos išvadžiojimų 
jie neturėjo būti baudžiami ir 
kemšami į kalėjimus. Esą jie

Butų geistina žinoti: ar sočia- 
listiškoj valstybėj nebus įstaty
mų? O jei bus, ar žmonės ki-

nebus baudžiami už tų įstatymų 
nepildymą? Jei socialistai ne
baus tokių žmonių, kurie nepil-

kos.
Suprantamas daiktas, galima 

sakyti, kad tada patįs žmones 
darys įstatymus. Reiškia, jiems 
jokio išrokavimo nebus paskui 
priešinties jiems. Betgi negali
ma užmiršti to, kad ar šiaip ar 
taip, o visi žmones nevirs socia
listais. Juk kad įvyktų socia
lizmo tvarka, nereikia idant visi 
butų socialistai. Didžiuma vaU 
dys. Na, o kas bus su mažu
ma? Juk jos įsitikinimams tie 
įstatymai ir-gi bus nepageidau-

visuomet įstatymai bus vieniems 
pageidaujami, o kiliems ne.

Lietuvis.

Dabar kaizeris Vilgelmas, pa
matęs, kad pas mus revoliucija 
siaučia, musų fronte "padidino

APIE PONŲ KLERIKALŲ 
SPAUDĄ.

sų: mano, kad čia dideli sumi
šimai ir todėl lengvai gales mus

pažvelgt j sąstatą komiteto 
skyrių (subcommittees). 
Štai kaikurie jų: p. Willar-

sėjo mėnesio pradžios vargiai 
butų galima suspet prisirengt 
prie suvažiavimo; spalių mėne-

janu, lyginai kaip uabarunia: 
nėra pageidaujami socialistams

Visi žmonės negalės būti vie
nų ir tų pačių nuomonių* Ii

ite įkaičiais man pa si taiko su
sieiti su “Draugo“ skaitytojais. 
Užsiminus apie socialistus, jie 
žino tik sekamą dalyką užmesti.

Girdi, jus socialistai priešina
tės karei, bet taip darydami 
visvien nieko neišlošite, neisite 
kariauti, tai jus čia pat ant vie
tos nužudys. Ar šiaip ar taip

Teisingas kalbas malonu ir 
girdėti. Jei taip ištikrųjų atsi-

mai stovėtų augščiau už krikš- 
čionius-ka tulikus. Prisakymuo
se juk aiškiai yra pasakyta, kad 
penktas neužmušk. O jus, va
dinasi, visai nepildote to. Jus 
nesipriešinate tam piktui. At- 
penč — jūsų vadai dhr ragina 
stoti į kariuomenę. Jūsų kleri-

talistais garbina militarizmą.
Taip, socialistai nenori eiti 

karen, nes jie nenori žudyti 
žmonių. V. V. Vasys.

Laiškai iš Rusijos.
A. Audickas iš Petrogrado ra

šo savo broliui Antanui Audic
kui į Rockford, Ill.:

“Mielas broliuk ! — Rašau tau

dabar įvyko pas mus.
Jus, turbūt, gerai žinote, ko

kios čia pas mus pervartoj įvy
ko, bet ar jus visa ką žinote? 
Ar jus žinote, kad pas mus jau 
daugiau kai mėnesis laiko ple
vėsuoja raudonos vėliavos — 
plevėsuoja ant kiekvienų namų 
po keletą, ant tų namų, kur nie
kas niekados nesitikėjo: plevė
suoja raudonos vėliavos ant tvir-

durtuvų... Jus gerai •žinote, ką 
reiškia raudona vėliava — tai

pratusių musų draugų žuvo.
Revoliucija prasidėjo iš 23 va

sario mėnesio, bet valdžia ne
manė, kad tai bus revoliucija. 
Vasario 25 ir 26 prasidėjo atvi-

viai greitai perėjo j žmonių pu
sę, bet labai spyrėsi taip pas 
mus vadinami “paraonai“, lai 
yra miestsargiai, o pas mus jų 
daugybė buvo. Jie šaudė pasi
slėpę iš^namų ir nuo namų sto
gų į praeinančias gatve minias. 
Jie šaudė atkakliai, bet per dvi 
tris dienas ir juos nuėmė.»

Kovo 5 dieną jau buvo viskas 
pabaigia ir ramu. Žmonės vaik
ščiojo gatvėmis visi linksmais 
veidais, linksmomis mintimis,

Kareivių dideli būriai maršavo, 
grieždami ir danuodami Mar-

“Šalin carizmas!“ “Sveika, dc 
mokratinė socialistinė tvarka!

keti, kad tai butų tiesa, bet at 
rodė tik sapnas. Per kelias 
nas negalėjau išturėti nuo 
rų iš džiaugsmo.

Kovo 23 dieną laidojo kovo
tojus už laisvę, čia irgi didžiau
sios minios užtvino gatves, kad

nuveikti.
Musų naujoji valdžia paskel

bė, kad mes nenorim užimti ki
tų žemįų, nei kontribucijų ne
norime, bet vokiečiai vistiek už
puola ant musų. Musų socialis
tai su vokiečių socialistais turėjo 
suvažiavimą Stockholme, bet

bar klausimas, ką mes turime 
daryt ? Nejaugi mes turime pa
siduoti Vokiečiams? Ne, ne! 
Mes imsime ginklus visi ir eisi
me kariauti, kol Vilgelmą nuo 
sosto nušluosime!

kiečius ir austrus, kad jų Kar
lo irgi nebeliktų. Tik tada bus

žmonių engėjų sviete nebeliks. 
Tada ir jus, draugai, parvažiuo
site į savo tėvynę, kurioj jausi
tės sau laisvi ir gyvenimas bus 
miela, kadangi niekas musų 
nebevaržys. Bet kaip jau minė
jau, kad laisvei kenkia mums 
vokiečiai su austrais, ir tik jie 
dabar musų priešai, gi pas mus 
viduryj nebėra priešų, — išnai
kinti jie, j kalėjimus sukimšti. 
Greitai bus jiems teismais, o

Dabar viskas čia tvarkoj, vi
si prie savo vietų: kareiviai — 
apkasuose, darbininkai — prie 
mašinų.

Gegužės 1 dieną nutarta švęst 
sykiu su viso pasaulio darbinin
kais. Tegyvuoja visd pasaulio 
proletariatas!

Pakaks šiuo tarpu. Esu svei
kas ir linksmas kartu su. savo %
šeimyna, ko ir tamstoms nuo 
Širdies linkime.’*

Sveikatos Skyrius

Atsakymai į klausimus.
Naujienų skaitytojus rašo:
“Turiu 29 metus. Jau per 12 

metų darosi koktu, kada imu 
valgyt. Dienos laike turiu atsi- 
spiaul apie kas 5 minutes, o nak-

spiaut ir kada išspiauju, tai juo
da medžiaga. Kosėt ne kosiu. 
"Tankiai jaučiu diegimą kairia
me šone, kuris yra taip aštrus, 
jog vos kentėt galima, bet ne
ilgas. Bijau, kad nebūtų džio
va. Ar daktaras gali pažinti

Atsakymas:

mų ir sakosi bijąs, kad lai nebu-

kad jis nori paklausti manęs, ar 
jiis neturi džiovą. Neužilgo

rasti platesnius paaiškinimus. 
Gi trumpai atsakant į klausimą, 
reikia pasakyt, kad tai gali ar
ba negali būti džiova. Reikėtų 
išklausyti plaučius, širdį, išgir
sti, ar yra sukietėjimai plaučiuo
se ir kitokius tyrinėjimus pada
ryti. Trumpa istorija, kokią 
duoda klausėjas, nenušviečia 
dalyko. Koktumas gali reikšti

vo votį, pilvo išeigos susiaurėji-

lift'!. spiovimas gali
sius kovoje už laisvę. Nuo pat r reikšti toxeinią, paeinančią nuo 
ryto ligi pat nakties plevėsavo 
gatvėmis nesuskaitoma daugy
be vėliavų.

Dabar, linksmas ir džiaugs
mo pilnas, per tuos augštus 
žmonių kūnų kalnus, per žmo
nių kraujo juras siunčiu drau
gams Amerikoje savo linkėji
mus, spaud'žu jų rankas ir pra
šau jų, kad jie stengtųsi suma
žinti tuos kalnus ir tas juras, 
kad jie agituotų, kad jie išju
dintų darbininkų minias ir nu
verstų visus carus ir kaizerius,

švino ir tūlų kilų užsinuodiji-

nuo seilinių gilių suirimo. 
Bet jeigu tos scilės nėra iš bur
nos (ką parodo klausėjo pasa

ateina arba iš .bronchų arba iš 
plaučių ir gali reikšti chronišką

arba darbą, kuriame pritraukia
ma juodų medžiagų. Iš bron
chų ir plaučių be atsikosėjimo 
skrepliai paprastai neišeina ir 
man stebėtina, kaip spiaudymas

kad pasektų musų pavyzdį 
Tuomet pasiliaus tie lavonų kal
nai augę ir kraujo juros tvin- 
kusios!

prastai buna mažesnis ar dides
nis kosėjimas. Išrodo, kad 
klausėjas kosi, bet pats nepas
tebi to. Nakčia, kada kūnas 
įpuola i nejautimo laipsnį, va
dinamą miegu, nervai darosi ne
jautrus, lodei tik žymesnis jų 
stimuliavimas verčia juos veik
ti matomai, todėl miege suma
žėja syvų tekėjimas iš gilių, ko-

hunai. Sunkumas atsispiaut ry- 
te rodo, kad susirenka medžią- 

4

gų į plaučius bei bronchus ir jos 
yra mažiau ar daugiau prilipu
sios arba plaučiai yra silpni ir 
neturi jiegos urnai išstumti 
daug oro, kuris padarytų stip
rų sųkosėjimą. Diegimas kai
riame šone greičiausiai gali

arba širdies ligą. Tas plaučių 
plėvės uždegimas gali būti nuo 
džiovos ar kilos priežasties. Bet 
yra galimas daiktas, kad pilvo

Reikėtų žinoti tik-

Daktaras gali

nuėjusi kiek toliau, bet pačioj 
pradžioj yra labai sunku pažin
ti ir prisieina daug tirinėt, kol 
surandi. Plaučių atidus ir at- 
kartotinas egzaminavimas, sei
lių egzaminavimas, ligos istori
ja ir simptomai gali jtagelbėt 
surasti dįįovą, jau nekalbant 
apie tuberkulino reakciją, kuri 
turi būti kartais bandoma.

Dr. A. Montvidas.

Pabraižos

Žmonės esam.
Negeidžia me pikta nei kam, 
Ncjieškome niekam užkliūti:
Viena teisybė kiekvienam
Sviete juk turi būti.

Kame ta teisybė — dievai 
Gal žino ją, o ne žmonės. 
Mums likta klaidžiot amžinai 
Gyve n i m o kl a j on ės ’.

Mes veikiame tik apgraiboms, 
Papildome daug kvailybių,—
Tai nieko dar. Bet vargas ve: 
Perdaug pas mus dorybių!

Garbintojai Naujienų.
Paskutinysis Kovos numeris 
i snešel ėdi šen pašvęstas Neį

i ienoms garbinti.vF O

Garbina Naujienas visi Nau
jienų garbintojai; atsidėję gar
bina jas visi jų prieteliai — visi 
palaimintieji Vidikai ir ne nuo 
Marso atskridę Montclliečiai, vi
si Yvabalai ir visi Skibirdžiai, 
kur ir rusiškai moka giedot: 
“i .....i’

Giedokit, giedokit Naujie
noms, palaimintieji. Naujienos 
ne, bet užtat Kemėšis tikrai jums 
baronką nupirks.

Pacifistas Sinclair’as.
Garsusis Upton

naują dainą. Pirmu kartu ta 
nauja pacifisto Sinclairo daina 
tapo sudainuota pacifistų kon
vencijoj Portlande. Ir kad tą 
dainą sudainavo, tai visa audi
torija - daugiau kaip šeši tūks
tančiai pacifistų — “went wild”!

Kurgi ne. Ta daina mat iš
reiškia pilniausia pacifistų — 
Sinclairo tipo — sentimentą. 
Dainuojama ji sulig “marČing 
tru Džordže“ gaida, ir paskuti
nis jos posmas skamba —- cho
rus :

Bring the guns from Bethlehem 
by way of old New York;

Bring the beans from Boston, 
and don’t leave out the pork.

Bring the load of soda pop, 
and pull the grape-juice cork—

While we are cannig the kaiser!

ta Sinclairo dai-
gali būti juodas be kosėjimo 
nejaugi tik kvėpuojamos gerk 
lės dalyse susirinktų medžiagos^ Amerikos kareiviams, 
ir lengvai atkristų, bėt ir tai pa- — Vivat! Sanavagon

na ir pavardyta: “Canning the 
kaįser.“ Ji specialiai patašyta

\
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Korespondencijos

NIK) REDAKCIJOS.

Neprisirengimas prie
Telefono

“TjALAUKITE minutę, Central, aš susi-
-l rasiu numerį.” Tas reiškia atidėlioji

mą, kuris, kuomet atsikartoja tankiau, su
trukdo visą patarnavimą.

Prašome korespondentų ir vi
sų tų, kurie ką nors rašo dien
raščiui niekados neužmiršti pa
lieti po rašiniu šalia slapyvar
džio (jei slapyvardžiu pasirašo) 
taipjau ir savo tikrą vardą pa
vardę ir pilną adresą — Redak
cijos žiniai. Laiškai ir kores- 
jjGiidencijos, po kuriais autorius 
nepadeda savo' tikro vardo pa
vardes ir adreso, o tenkinas 
vienu slapyvardžiu, metami tie
siai gurbam Redakcija, mat, 
turi žinot, kas jai rašo ir su kuo 
ji turi reikalo.

□

oro
Sutaisytas iš formulę* 

recepto; suteikto išmintin 
gu Egypto zokoninku,

apsireiškia caijs stebėtinai pasekminga AV 
xiuo ffėlimo^Įnlvo ir iarnu, per- *fl 
klės skaudėjimo, dusulio, (/aivos 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 
Šalčio palvoje, ect., ect., Sutai
somas išdirbėju labui pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERKL
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyj^ per pusę šimtmečio—25c. 
už honkutę visose aptiekose, 
arka galite užsisakyti tiesiai iš

< F. A D. RICHTER A CO.
14—80 Washington Street, flaw Tort.

Išvengimui lokių alidėliojimii telefono naudotojai 
turi visuomet būti įsitikrinę'numeriu, kurio jie nori 
pirm nukabinimo resi verio nuo kablio.

Tokiu pi isirengimu prie telefono telefono naudo
tojas gauna greitesnį sujungimą.ir sujungimo operuo
tųjų yra palengvintas darbas ir geras telefono patarna
vimas dideliai palengvintas.

Rašyti reikia visados rašalu, 
o ne paišeliu, ir lik ant vienos 
popieros lakšto puses. Tarp ei
lučių reikia palikti platoki tar
pai, kad redakcija turėtų vielos 
kur pataisymus daryti.

r—TT" »i iv

BOSTON, MASS.

Chicago Telephone Company
Bell Telephone Building 

Official 100

...... ( f ■ R i T i į> . i< i-^|

Kazimieras Gugis

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

dokumentus, ir popieras.
Miesto Ofisas:

127 M. DEARBORN ST.
Room 1111-13 Unity Bldg.

Telephone Central 4411.

• Namų Ofisas: 
3323 SO. HALSTED ST 

(Ant trečių lubų) 
Telephone Drover 1310.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th SL Tel Kedzle 8102 
Paulina. Tel Western IK 
2514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
Bo. Paulina SL, arti 12ta 
SL, Chicago. IlL

Aš Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

1709 So. Halsted SL,

Km man* Ižstelbėjo nuo vardinančių litrų ? 
Salutaras Bitteri*. Al per praeitu* 4 metu* 
buvau vos tik gyva. A4 kentėjau nuo nevl- 
rinitno pilvo ir dljpepsijoa. Mačai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maiatas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gurgimaa vidurių. Dieg
liai suimdavo po krutinę, Šonuose ir strėnos*. 
Niekur až negavau pagelbos del savo sveikatos. 
Bet kada a* pradėjau reikalauti Salutara* Bit
ter!* ir Salutaras, Regulaatria, del moterų, 
pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbt, 
pasidarė smagu viskas. * Per 6 mėnesiu* «uA 
savo paveikslą nebegaliu pažint ir palikau 
laiminga naudodama Salutaras Bitteria. Kal_ 
na $1.00. Galima gauti goresniuose saliunuo- 
** ir aptiekose, o kur negali gaut, kreipki* i:

8ALUTARA3 CHEMICAL INSTITUTION 
toli* nno visokių blorumų.

P. J, BALTRENAS, PROF.

Tel. Canal 6417 > Chicago. III.

AKINIŲRi:iK.A.LAUJf
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga į krūvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

TfiMYKIT MANO UŽKASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliotu nuo 9 ryto iki 12 dieną.

Tel. Canal 5335

*

AKIŲ

Kreivos akys atitaisomos 
vienu atsilankymu. Be skau
smo ir chloroformos.

Virš 800 užrašyta 
išgydytų.

Ateikite ir įgykite ypatiš- 
ką atidą nuo įgijusio moksli
šką laipsnį ir užregistruoto 
gydytojo ir chirurgo, turin
čio specialį mokslą galvos li
gų. Yp a t i n g a i g y d y m e.
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGŲ.

»1^ (♦ l<g)| ♦ |^| ♦ »|y |»|gj|»|y | »jo j»1 ♦ P: i
Viena saugiausiųjų Bankų

ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CH1CAGOJE.
na uoloje ir tikroje Rankoje. .28 metus teisingai vedamoje Bankeje. 

priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depoxi^l 
ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVE., kampai 19 gatvės.

W. KASPAR
prezidentas

OTTO KASPAR
vice-prezidentas

WILLIAM GETTING

WALENTY SZYMANSKI

prez. Getting Bros. Ice 
CHARLES KRUPKA 

vice-prezidentas

pirklys
H. E. OTTE 

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

V. F. MASHEK< 
prez. Pilsen Lumber Co<

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg. Co«

OTTO KUBIN
Co. vice-prez. T. Wilce Co. prez. Allan

JOZEF SIKYTA [Brewing C*
kasierius.

PERVIRŠIJA $6,000,000.
KALB/iMA LIETUVIŠKAI

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

Daktaras f") WISSIG,“
Specialistas iš^BJPF Seno Krajaus

GYDO VISAS UGAS VYRŲ IR MOTERŲ.
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENftJUSIDS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Speeialiikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijima kraujo, 
odos, ligas, žaizdas, reumatismų, galvos skausmas, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jsigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per iiaugelį metų ir 
Ugydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai,

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vaL vakare. Nedėliotas iki 12 dieną*. 
1H0 BLUE ISLAND AVE., kampas Ii-tos gat., viriai Bankas,. TeL Canal 3263.

Iš teismo.

Liepos 11 d. Bostone atsibu
vo teismas 2 lietuvių ir vieno 
italo, suareštuotų per liepos 1 d. 
demonstracijas.

Visus tris kaltininkus nubau
dė po $5.00 su liesa apeliuoti to
liau ir be jokios kaucijos pa
leido.

Nubaustųjų vardai — lietuviai 
Titus Grcviškis iš S. Boston, L. 
S. S. 60 kp. narys ir Petras Jo- 
cis iš Brighton, Mass., rodos, ir
gi kuopiu lis, o italo vardo nega
lima buvo nugirsti. Pabaudos 
nei vienas nemokėjo. Apeliuos 
toliau, lodei kad per teismą aiš
kiai pasirodė, jog teisėjas nepa- 
gat teisybę sprendė, bet kad taip 
jis nori, nes aiškiai buvo matyti, 
kaip policistai, kurie viršminė- 
lus kailininkus areštavo — teis
me imdavo, o liudininkai (kurių 
buvo apie 10, o prileistai tik 2) 
teisybę sakė, bet ponas teisėjas 
nepaisė to, ir visus tris nubau
dė. Kitų bylas (rodosi visi lat
viai) atidėjo ant liepos 17 d. 
Tąsyk bus kitas teisėjas, lai gal 
las bus žmoniškesnis.

Aš rašiau, kad yra areštuota 
apie 26 (nors kiti rašė, kad net 
50), bei dabar pasirodo, jogei vi 
so buvo areštuota lik apie 10 
ypatų. Sumušta iš demonstran
tų pusės\tik vienas ir keli iš už
puolikų. Raulinaitis.

Nusipirk Mošties
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum (’.o. Prieš eisiant gult 
išlepk veidą mosčia per kelis vaka
rus, o padarysi veidą tyru ir skais
čiai baltu. Toji mostis išima pici
nius raudonus, juodus arba šlakus 
ir prašalina \visokius spuogus nuo 
veido. Kaina dėžutes 50c. ir .$1. Pi
nigus glial siųst ir stampomis.

J. RIMKUS,
P. O. Box 36, Holbrook, Mass. —_—.--------------------------------- ,—___

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodevili a u s Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir 12-ra GATVE

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 — bil* 
stailės arba dydžio, iš bile madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Perdėtinis

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

t
(
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Silpnos AKYS Tokanč. AUSYS
Skaudant. AKYS Užinčios AUSYS
Raudonos Asm Užkimšt. AUSYS
Kreivos AKYS Skaud. GERKLE
Skaudanti NOSIS Silpna GERKLE
Varvanti HHSIS Su slo
Kreiva NOSIS ga GERKLE
Užkimusi NOSIS Pasididi
Kurčios AUSYS nusi GERKLE
FRANKLIN 11 CARTER, M. D.

20 metų ant State gat.

Didelis Ispatdawincas 
šiuomi užkviečiu gerbiamąją lie

tuviu visuomenę atsilankyti i mu
sų nepaprastai didelį išpardavimą, 
kuriame bus išpardavinėdama 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 skaudėjimą, ne
laukite ilgai, bet ateikite pas mane. 
Aš duosiu jums rodą ir pririnksiu 
akinius. Už savo darbą gvarantuo- 
ju arba sugrąžinu pinigus.

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

Tel. Canal 5838
2128 West 22-ra gatve, Chicago.
i1 '■ i    —■■■  -   r o.    * ■•■■»■■■ -

Vyriškų Drapanų Sargeliai 
®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, nedėliomis ir va
karais.

S. G O R D O N
141$ S. Halsted St., Chicago, IlL

Valandos: 9 iki 7; Nedėl- 
dieniais 10 iki 12.
120 So. State St., Chicago

ra TKISINGfAUSIA IK GBRLAU8IA Q 
g MKTUVI0KA 0

APTIEK A
n SnUiHKH r«eeptwB ■■ ėldėlausl* ątyėa, F 
M aežlurlat, sr ti« receptai Lietuve* ar W 
W Amerlkee daktarą. Tai vienatini lie- W 
Q t u vilką aptieks Beetane ir MaMadka- rJ 
O eettfl vabtijoj. Gyduolių galit ar«ut ke- Sj 
W kioe tik p a* nuly j yra vartejamoe. Ga- c 
M lit reikalaut per laižktui, « ai p rialą- D 
K NRi per espreeą. V

WmIIo/osIci*. i!
S Aptlekorliui Ir MviMiakM K 
M SOUTH BOSTON, MASS. f

REIKALAUJAMA vyrų 
mokyties barberystės amato. 
Pigios kainos, lengvi išmo
kėjimai, mokinama dienomis 
ir vakarais, viskas puikiai, 
Darbas kiekvienam žmogui. 
Ateikite arba rašykite.

BURKEBARBER SCHOOL
G12 W. Madison St.. Chicago, Ill

feKTZM »)l U'./M.
Jeigu norite gaut patentą savo išradimui trumpam laike ir jį 

parduot, rašykite reikalaudami dyko patarimo ir “Vadovo išradimų 
ką išrast ir kaip užpatentuot” ir rašytą Gvaranciją. Bandymai ir 
egzaminacijos modelių arba braižinių daroma DYKAI. Ofisas mu
sų randasi Washington’e, kur yra Departamentas Patentavimo.

AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICES (NS)
256 Broadway. New York, N.Y.

Extra Pranešimas
Kurie norite turėti paveikslus trečio, antro ir 

pirmo “Naujienų” metinių sukaktuvių apvaikš- 
čiojimų, o taipgi Bulotų ir žemaitės pasitikimo 
vakaro (Chicagoj), ir žinomojo musų rašėjo — 
dramaturgo Br. Vargšo, kreipkitės antrašu:

W. J. STANKŪNAS,
3315 So. Halsted St., Chicago, III.

Telefonas Yards 1546.

Vienatinė Lietuviška Krautuvė
Parduodu: geriausius 

Columbijos Gramofo
nus ir lietuviškus rekor
dus, Elgino laikrodė
lius, Diamontus, auksi-

ž nius žiedus, auksines rašomas plunks- 
I nas, sidabrinius ir sidabruotus šaukš- 
į tukus, peilius (Silver ware), geriausias 
Z britvas ir pustus, revolverius, gasinius, 
Z gasolininius ir elektrikinius prosus, elektrikines lem- 
•' peles (flashlights) ir tt.
S Užlaikau didžiausią pasirinkimą visokių lietuvis- a 
1 kų knygų, atviručių, paveikslų, frėmų. Gramofonai ♦ 
V nuo $10 iki $350. Katalogą gramofonų ir rekordų J 
j. siunčiu ant pareikalavimo dykai. Širdingai kviečiu | 

gerb. tautiečius kreip- ' 
ties pas ma n e, norint 
gauti gerą ir teisingą 
tavorą. —Kainos žemos.

Su gūodone,
JUOZAPAS F. SUDRIK

‘ 3343 S. Halsted St. Tel. Drover 8167 Chicago, Ml,

Telefonas Canal 3737

Akušerka
Mrs. A. Vidikas
Baigusi AkušerijoB Kolegiją; ilgai prak
tikavusi Pennsylvanijos Hospitalėaa ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai p a tarnau
ju prie gimdymo. Uždykg duodu rodą 
visokiose ligose moterims ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai, ru
siškai, lenkiškai ir alavokiškaL

1739 8. HALSTED STn CHICAGO.
Aut antrg lubiu

i
 PIRMA NliliP PIRKSI GAUK MliSlJ KAINAS J

Ant Durų, Lentų Remig Ir Stoginio Popieros |
CARR BROS. WRECKING CO. i

3003-3039 S. Halsted St., Chicago, lit 1

Specialistas ir Jo Vėliausios Europiškos Metodos
Jei kiti negali išgydyti, ateikite paa 

man*. Mano prietaisai, Radio-S cope Ra<- 
gi-X ir pilno įrengimo Barter io log ilka la
boratorija ir Kraujo Egxaminacija att* 
dengia man jūsų tikrą ligą ir jei ai ap- 
■ iimsiu gydyti jųsų ligą, jų«ų sveikata Ir 
■peka bus Jums sugrąžinta. Ateikit pąą 
tikrą specialistą ir ne prie imituotoje, 
Tikras specialistas neklaus jus, kur jum* 
skauda ir kokią jus ligą turite, bet ita 
jums pasakys pat*, po apžiūrėjimo.

Dr. C. H. HAIR
Mentor Bldg.

Paimk elevatorį. Kambarys 122 
Prieš North American Cafe.

39 S. Stale Si. Si. Kampas Monroe 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 vai. po pietų. ,

■m jRk v h n vDaug Gyvasčių Pražuvo
JI

Kodėl jums nepasiaukauti ir jaustis taip, kaip jus jautėtės keletas metų atgal, turėti tą jYuiį mitrumą ir energiją, tą patį linksmumą, tą 
patį džiaugsmą, gerą ūpą ir fizišką siprumą, kurį jus turite turėti, jus žinote, kad jus nesate tas žmogus ir jus žinote, kad jus norėlut but?

Mano moksliškos metodos padidina kraujo cirkuliaciją, sustiprina muskulus, nušviečia akis, padaro elastiškus žingsnius, priduoda 
spėkos protui ir kunui, kuriais gali didžiuoties. Metodos paremtos ant patyrimo ir mokslo gali tik tą padaryti.

Nežiūrint kas atsisakė jus gydyti, aš užkviečiu jus ateiti ir aš išaiškinsiu savo metodas ir jus nusistebėsite, kaip lengva yra įgyt pa
sekmes teisingu gydymu.

Oarodymas Gydymo yra Kurio Jus Reikalaujate.
Kuomet jųsų kaimynas pasakys jums, kad aš jį išgydžiau, tai jus žinosite, kad aš tai padariau.

X-RAY ir kitokios geriausios elektrikos mašinos, del 
pažinimo ir gydymo ligos yra po mano priežiūra. Pilnas 
peržiūrėjimas ir teisingas pažinimas ligos tankiai atranda 
ligas nepatėmytas kitų daktarų. Daug sergančių vyrų ir 
moterų mano, kad del jų nėra išsigydymo. Aš noriu turėt 
progą gydyti tam tikras ligas.

Ar jus jaučiatės nuvargęs, nuilsęs, nusiminęs, stoką 
ambicijos? Ar jus turite skausmus viduriuose, galvos 
skaudėjimą, sąnarių drebėjimą, galvos svaigimą, širdies 
plakimą, nerviškumą, užkietėjimą vidurių, skausmus nu
garoje, reumatizmą, raudonąją gyslą, užnuodijimą.kraujų,

Nesirūpinkite. Ateikite šiandien.
Pasitarimai dykai.

Priėmimo valandos: (Lryto iki 8 vakare;
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 dieną*

S sutrukimą skuros, spuogus, rudas plėtmas, žaizdas, išbė* 
rimą, subrinkusias gyslas, sutrukimą, išblyškimą, mažėji- 

s mą svaros, slogas, kraujo bėgimą, skausmą krutinėję, akiu, 
ausu, nosies ir gerklės ligas, arba kitokią užsi sen ėjusią, il- 

= gai Besitęsiančią ligą?
Nors aš esu labai užimtas daktaras del mano didelės 

praktikos, aš noriu kiekvieną sergantį vyrą ir moterį pa* 
kviesti į savo ofisą ir aš suteiksiu jiems savo geriausią 
nuomonę. Jeigu aš atrasiu jųsų ligą išgydoma, jus nusi- 
stebėsit, kaip greit jus pajusit gydymo djrebėjįmą jųsų gys 

|i gR slose. Jus vėl jausitės gerai, tvirtu ir sveiku.

Dr. Oalcwoad
1645 W. 47TH ST., NETOLI MARSHFIELD AVE., C’ ‘r-O.
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CHICAGOS
ŽINIOS

Iš kriaučių kliubo veikimo.
Savitarpi- 
laikė savo

žmonių, tiek ir galvų, — o kilk

Ant galo, liko išrinkta tam
tikra komisija, kuri susižinos 
su L.D.T. valdyba ir sekamame 
susirinkime praneš nariams

CICERO, ILL.

vos bažnyčios svetainėje

sis kiminų agentėlis Gesini h ‘vi
rius. Publikos atsilankė ne- 
daug, žmonės mat jau žino, kad

ne

11 n
neįdomu.

. daug išmokęs :r 
Ir ta savo mokv-

nei. meiikiaus:os nuovokos ue-

in x o jam duotas klausimas,

4uš su socialistais, bet kur tau! 
Jis esąs lokio aukšto mokslo

perzem u

Registrantų riaušės

žinoti savo numrei.

nepakkiusė. .Iii’ be irekur niC' 
ko briovėsi vidun. Tašyk vie-

grasindamas

Kaikuriose vietose

Tyrinėjimai, tyrinėjimai 
ir vėl tyrinėjimai

mes.

savininkais. Jo manymu, savi
ninkai paklausys valdžios ir

mesa.

“Lifers’ Club”

Club”. Kliubo nariais gali būti 
tik vedusieji. Ir tai tik tie, ku-

Trustisai parduoda nejudinamąsias nuosavybes
priklausančias prie nuosavybių susibankrutijusio
BANKIERIAUS JONO M. TANANEVIČIAUS.
Šaukiami pasirašiusieji pilni dalininkai, turintįs 
sanryšj su aukcijonu septynių dalių nejudinamo
sios nuosavybės, kuri bus parduota . ' ’
KETVERGE, Liepos 19 d., 1917, 10:30 vai. ryto
3251 So. Morgan str. priklausančių prie augščiau 
paminėtų nuosavybių. 2
Trustisai Centralės Illinois Trust Kompanijos 
SAMUEL L. WINTERNITZ and CO., aukcijonie- 
riai, Room 506-79 W. Monroe st., Chicago, Ill.

t » 
tiinus.

Na-

Registrantų Žiniai

67— 1857 West 51st st Prospect 1047
68— 2421 W 63 st Prospect 1972
69— 724 W 47th st Yards 6737
70— Parkway school 51 and 5th av
71— Grand army hall, 6238 Prince

ton av
72— 5516 S Halsted Englewood 2782
73— 6247 Ashland av Prospect
74— Englewood club 6321 Har- 

ward av Wentworth
75— 6701 Stewart av Wentworth
76— 7100
77— 97th and Longwood dr. Ridge

field

Emerald av Steward

4p0
806
856
723

Exemption Boards 
Chicagoje.

Žeminus telpa surašąs “Exem-

užsi regis I ra v us i ų j ų numerius.
Į kariuomunę bus šaukiau

juimerms,
kurie

tistu
suose.

Tuojaus nueikite į artimiausį

raskite savo numerį, 
rasite viename ofise,

iikti.
nu mens.

n. Vieta
I 11)1) 1'iiT

3019

nue-

precinkto

Te let

Main 3101
Indiana av Douglas o20 
South Park av Douglas 4009 

st. Wendell 
School,

1 )ouglas3131

1 learborn

Michigan a v

9— 2991 Wallace st
10— 321)5 S Morgan Yards 730

16

2500 W 381b Yards 34

('.oilage Grove 
Park office

llyde Park 1168 
av Sou 111

Midway 200
Midway 2740

18—671h a v 
Midway 300 

—Merchants Exchange bank
9129 Commercial av

South Chicago 6
19— 2924 79th st So ('hieago 446
20— P () 92 St and Exchange ave

South Chicago 410 
21 —Illinois Central hospital, 95ht

Burnside 2081
Poli( e station 200 E. 115111 si

Pullman tOS
23- 1606 W 121 h st West 1279
21--1801 S Racine av Canal 104
25- 1808 S Ashland av (jinai 4840
26- 2331 S Oakley av ('.anai 1667
27- -3517 W 26th st Lawndale 3060
28--2759 W 22 st Rockwell 1250
29— 2702 W Congress st Seeley 5849
31)--2907 Washington hlvd

Central 8024
31- 31 19 W Monroe st Kedzie 2729
32— 1602 W Grand av Monroe 5263
33- 3200 Washington blvd Kedzie 42
34—Milwaukee and Robev st

Main 1584
35— 1658
36— 1956
37— 1239
38— 1047

Chicago av Humboldt 497 
N Ashland a v Monroe 2745 
Milwaukee av

Haymarket 6637
39— Chicago Com., 955 Grand av

Monroe 1030
40— 1503 Jackson blvd Monroe 609
41— 1954 W Harrison st West 2360
42— 1108 West Adams st
43— -936 W 12lh St Hay mark et 7539
44— 1335 Newberry av Canal 580
45— 2000 Canalport av ('anal 62
46— Henrotin hospital, Oak and

La Salle Superior 4290
47— 400 R Chicago av Diversey 1999 

—659 W Nor 11) av Central 1862

668 Diversey pkwy

Lake view a v Franklin 396 
School 3149 North Lin- 
st Lake View 1958
Lincoln av Lincoln 5855

54— American hospital 850 irving 
Park blvd Lake View 152

55— 1859 Wilson av room 9
Ravenswood 60

56— Swift school, 5900 Winthrop 
)dgewater 1442

N Ashland av

52— John 
eolu

53— 3021

57—6960

58—4142

60—2006

Greenview a v
Lake View 196 

Wilson a Ravenswood 9525 
Lawrence av

Ravenswood 7662 
Drake av Irving 19661—1512

62 3925 North Springfield av
Irving 1039

63— Columbia Business college 4732 
Irving Park-blvd Irving 4677

64— 2938 Diversey bvd Belmont 7933
65— 1954 Milwaukee av

Humboldt 1360mskus ncstisipra- —2303 Milwaukee av Randol. 636

rie išgyveno moterystės stone 
nemažiau 10 metų.

v—* >ju kliubo mieriu

Smulkus Skelbimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Aš, Alekas- Girdwain, pajieškau 

savo dedes Stanislovo Miltkev'ičiaus. 
Jisai paeina iš Gaurilų, Tirkšlių 
parapijos, Telšių pavieto. Ligi šio
lei gyveno Chicagoj. Mano adresas:

AleksjGii’dwain
3232 Lime st., Chicago, Ill.

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

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

REIKIA DARBININKŲ
REIKALAUJA DARBININKŲ.

Valstijos nemokamas Darbo ’Biu
ras. 526 So. Dearborn St., Chicago, 
reiKalauja:

prie kaurų audimo
poliruotojų 
elektrmenų 
prie čeverykų taisymo

2

9
8

prie saldainių dirbimo
prie karų taisymo
prie geležinkelio bėgių taisymo

3 dailydžių

NAMAI-ŽEMĖ
EXTRA IŠMAINAU.

Išmainau gerą namą ant loto ar 
bite biznio. Pasiskubinkite. Atsi
šaukite po 6 valandai vakare į

J. GRIG, 
4515 S. Union Avė. ('hieago

TURI’BUT PARDUOTA tuojaus 2 
moderniški mūriniai 2 fialų namai
5 ir 6 kambarių, papuošta kietme- 
džiu ir grindįs, toiletai, maudynė, 
pečiu šildomas. Liuosa nuo viso
kių klinčių. Randasi 3419 ir 21 
Lowe ave. Pamatykit savininką po
6 vai. vak.,

BAUCH,, 3419 Lowe ave., 
1-as fialas. Tel. Drover 4879.

house Drover 3337
78— 2613 Milwaukee av Albany 146
79— 840 ? “ " 
SO—5610
81— 3401
82— 3640
83— 2601
84— 1802

< Laramie av Austin 347 
W Lake st Randolph 1781 
W 12th st Lawndale 3622 
Ogden av Lawndale 3029 
S Ridgeway Lawndale 2013 
Humboldt blvd

Belmont 
W Jackson blvd

Garfield
88—227 South Cicero av

Garfield

Pajieškau draugo Danieliaus Kil
kaus, Kauno gub., Vilkmergės par., 
Virbališkių valsčiaus, Jutkonų kai
mo. Girdėjau, gyveno Chicago, Ill. 
1 metai atgal, o dabar nežinau kur. 
Jis pats, ar kas jį žiifO, nfalonekit 
atsišaukti šiuo adresu:

Petras Tamosiunas, 
401 S. Main Str.

Bridgeport, Conn.

PAJIEŠKAU savo brolio Stanislo
vo Tamošaičio, Kauno gub., Rasei
nių pav., Kaltinėnų valsčiaus ir pa
rapijos, Karoblių sodžiaus. Daugiau 
kaip 20 metų Amerikoje. Pirma gy
veno St. Joe. Dabar nežinau kur.

Taipjau daugelio darbininkų ne a- 
matininkų kitokiems darbams.

IŠVAŽIAVIMUI I§ CHICAGOS rei
kalinga daugelio darbininkų prie j- 
vairių-įvairiausių darbų į fabrikus 
ir dirbtuves. Taipjau ūkio darbams.

VAIKU SKYRIUJE reikalaujama 
daugybės vaikų visokio amžiaus, bet 
ne jaunesnių kaip 14 metų, dirbti 
lengvesnių darbų dirbtuvėse, ofisuo
se, pasiuntinėjimui, mokinties įvai
rių amatų etc.

MOTERŲ SKYRIUJE reikalauja
ma moterų ir merginų įvairiems dar
bams dirbtuvėse, skalbyklose, namų 
darbui, plovėjų, skalbėjų ir k.

PARDAVIMUI 3 fialų medinis na
mas ant konkretu pamato, arti Cra- 
ne’o dirbtuvių, renda $36 menesyje. 
Priimsiu $350 arba Fordo automo
bilių ir $350 kaipo pirmą įmokėji-

mestas teisingas pasiūlymas. 'Puriu 
parduoti keldamasis ant savo ūkės.

GLE1CH savininkas,
2908 W. 381h Place, Chicago.

85—4519
6826

1904

IDAMAR, PA.

Zinios pasiekė mus apie tai, kad ši yra vie
na iš keleto tų kompanijų, kurių darbininkai 
dirba G dienas j savaitę dėlto, kad ten esama 
visuomet užtektinai Ii R. karų. Kasyklos 
Idamar’o, Heshbon’e, Dias’e ir Valier’e randa
si puikiausioje dalyje l’ennsyl van ijos valsti
joje, kur yra geriausias klimatas. Kasėjai 
uždirba nuo $100 120 dolerių kas dvi savai
tės ir ten yra dauj< šeimynų, kur nevedę žmo
nės Kali Kauti .Kerų užlaikymų, 
barių namai už $7.00 ir 
už $1.50. l'-nas I). R. 
I’a., ir p-nas Vernon I-’,
priiminėja prašymus nuo tų, kurie pageidau
ja nuolatinio darbo puikioje apielinkėje, bet 
jus taipgi galite eiti tiesiai Cheery Tree <fc 
Dixohvillc R. R. 
bų.

Taipgi 6 kani- 
3 kambarių namai 
Williams Idamar’e, 
I'aylor Indiana, Pa.

j Idamar’ą prisirengę į dar-

■ I ...................................  -........ ....................... ................... ........................................................... .. .............

Bl’ĖERNĖ IR GROSERNĖ 
NAUJOJ VIETOJ

Užlaikau geriausią mėsą ir groserio 
tavoms Viskas užlaikoma švariai ir 
kainos daug žemesnės negu kitų. 
Geriausias patarnavimas atsilankiu
siems. ANTANAS DŽIAŽULSKLS

(Chicago

t TA ■ ■ - - ^1 ... Mill M I ■! I ■■ ■ ■!» ■- *

Pranešimai
NAUJIENŲ B-VĖS DIREKTORIŲ 

POSĖDIS.
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.

Cicero, III. — LS.l. Lygos 2 kp. su
sirinkimas įvyks ketverge, liepos 19, 
8:30 v.v., Tamuliuno ir Gudgalio sve
tainėj, 15 gtv. ir 49 avė. Visi drau
gai malonėkite būti paskirtu laiku, 
nes yra svarbių reikalų apsvarsty
mui K. Kaminskas, Org.

Lekcija moterims ir 
M. P. S. 43 kp. ren-

Cicero, 111.- 
merginoms.—I 
gia prelekciją vien tik moterims ir 
merginoms nejaunesnėms kaip 
met. Skaitys Dr. A. Montvidas, 
redoje, liepos 18, 7:30 vai. vak. 
kšto ir Jukniaus svtainčje, 4837 
141h SI. Bus tai pirmutinė tokios 
šios, vien lik apie moterų reikalus, 
priflekcija Cicero. Kviečiame visas 
atsilankyti ir pasinaudoti. Vyrai ne
bus Įleidžiami. LMPS. 43 kp.

W. 
rų-

Rockfordo Socialistą Jaunimo Ra
telio nariams. — Draugai ir drau
gės! Pusmetinis susirinkimas įvyks

Socialist Headquarters, 319 E. State 
Str. Kviečiu būtinai visus narius 
atsilankyti, nes yra daug svarbių 
reikalų, kurie turės būti išrišti.

S. H. Diokas, bin. Rašt.
Cicero, Ill.—LSSA. 138 kp. susirin-

moliuno ir Gudgalio svet., 1447 So. 
49th avė ir 15 gatvės. 7:30 v. vak. 
Draugai ir draugės, malonėkite su
sirinkti laiku, nes turime daug svar
bių reikalų. Tie, kurie prisirasėt per 
prakalbas liepos 4, malonėkite atsi
lankyti ir atsiveskit naujų narių pri
sirašyti. Kn VnMvhft

REIKALAUJAME automobi-

PARDUODAMA už $5000
2538 Emerald ave. 3 augštų mūri

nis namas; 6 fialai. Lengvi išmokėji
mai. KOCHRLO
2603 So. Halsled St., Chicago.

AUTOMOBILIAI
i’o prižiurę toj o,

žinote praneškite man jo adre'SIJT“ ' 
Zofija Tamošaičiutė,

1624 String Str., Chicago, Ill.

Pajieškau Juozapo Borboro; pir
ui iaus gyveno Harding, W. Va.; iš 
ten išvažiavo kokie 3 mėnesiai at
gal ir nežinau kurmis randasi. Jis

$65, leiberių — 30c. j valan
dų, skerspjovių, mašinų ope- 
ruotojų, suvirintojų, boilerių

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 Matjukas,
3338 Emerald avė., Chicago

Didumo 5 pėdų, 8 colių, dan

kių 4 melų, vaikas kokių 9 mėne
sių. Kas .juos žinote, malonėkite 
pranešti žemiau nurodytu adresu. 
Duosiu $5 dovanų.

John Rimkolo, 
Gleason, W. Va.

KAZIMIERAS BAGUŠIS, esąs vo
kiečių nelaisvėj, jieško savo brolių 
Petro ir Vincento Bagušių; jie gy

Jo adresas. Deutschland, Gefange- 
ncnlagcr Wittenberg Post Kleinwit- 
lenberg a. Elbe. Arbeilskommando 
No 1107a2 No 743 1 Kazimieras Ba- 
gtišis.

GASPARAS KAMINSKIS, vokiečių 
‘laisvis, iš kaimo Milašiau, .Įieško 
vo dėdės Petro Kaminskio iš so-

galhos. Deutschland,

balninkų, vokiečių nelaisvis, jieško 
Amerikoj gyvenančių savo giminių 
ir pažįstamų. Prašo labai sušelpti 
jį pinigiškai. Jo adresas: Germany,

FRANČIŠKI S DARGIS, iš Auksu- 
džii.i sodžiaus, vokiečių nelaisvis, 
įieško savo broliu Antano ir Kazi
miero Leugminaičių. Nelaisvio ad-

C. 1 Cop. Franz Dargis.

ADOMAS GRABAUSKAS, vokiečių 
nelaisvis, jieško savo brolio Bronis
lovo Grabausko, Chicagoj. Prašo at
siusti maldaknyge lenkų kalba ir 
rožančių. Jo adresas: Germany, 
Kriegsgef. Lager Pr. Holland, Abt. 
XVII, Adam Grabowski.

ALEKSANDRAS GROMATAS, vo
kiečių nelaisvis, .įieško savo draugo 
Teodoro Zubačuko, iš Jurbarko, gy
venančio Detroite. Prašo labai pi-

Gefangenenlager Lauban in Schl..
Germany.

KAZIMIERAS MIKSAS, Titavėnų 
miestelio, Kauno gub., jieško savo 
sesers Mindos Mikšiutes, gyvenančios 
Amerikoj. Prašo jos rašyti jam šiuo 
adresu: Gefangenenlager Doeberitz, 
An Kriegsgefangenen Kasimir Mik
sas, 16 Grenadesk polka. — Deutsch
land.

JIEŠKO DARBO

MOTERIS su 7 mėnesių kūdikiu 
pafjieško darbo prie namų.

M. Tapurauskienė, 
4105 S. Maplewood Ave., Chicago

REIKIA DARBININKŲ

REIKALAUJAME merginų prašy
tojų ir prie preso.
UNIVERSAL CLEANERS & DYERS
4340 W. Madison St., Chicago.

B EI KALINGAS laikrodžių taisy
tojas. Atsišaukite j 
2403 So. Oakley Ave Chicago.

REIKALINGAS geras bučeris mo
kantis savo darbą; reikia kalbėli lie
tuviškai ir angliškai. Geras darbas 
ir gera mokestis. Atsišaukite šiuo

Joe Wasilkus,
5914 S. State str., Tel. Normai 3783

REIKALINGA mergina, kuri yra 
baigus “Business College”.* Geisti
na, kad mokėtų biskį ir lietuviškai. 
Darbas ant visados. O su alga tai 
susirokuosim. J. Budrik,
3343 S Halsled St., Chicago.

REIKALAUJAME patyrusių Jangų 
plovėjųatsišaukite j Reliance Bldg. 
Kampas Statė and Washington str. 

P-as R6scoe, Supt.

vių pagalbi ninku, maliorių, su
darymui Beno, arti Chicagos, 
vyrų dirbti į išsiuntinėjimo ka-

JEIGU JUS turite automobilių ir 
norite parduoti, lai pašaukite mus, 
o mes už jūsų automobilių įvesime 
elektriką j jiisų namus. Išmainysi
me automobilių į atsakantį darbą. 
I£LL:CTR1C WORKS & REPAIR CO 
1718 S. Halsled St., ('hieago.

Tel. Canal 578

AMATŲ MOKYKLOS

SOI TH PARK. EMPL.

1193 So. Halsled si. 2ras augšlas

Wcsl ir North pusėj (Kalbame

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokiname piešinio, kirpimo for 
mų, sinti naminius daiktus arba 
rėdalus. Diplomas kiekvienam, kuri 
išsimokins. Valandos dieną arb> 
vakarais del jųsų parankumo. Ui 
$10 išmokiname jus sint visokiui 
drabužius.

DRESS MAKING COLLEGES, 
2336 W. Madison gat., Western av< 

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

REIKALAI1.! AME 
moteriškų drapanų, 
miestyj. Atsišaukite 

Maurice Hirsh A 
302 So. Market str.,

preserių prie 
Dirbtuvė už- 

vpališkai j 
Co.

Chicago.

REIKALINGAS barberis ant

F. Ridlauskis,
2320 S. Leavitt st.

RANDAI
A l l DUODAMA BANDON saldi

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

SEIPP BWG. CO.

PARDAVIMUI

GERA PROGA
Norinčiam eiti į Jeweler biznį. Pa
rduodu show casus ir wall casus 
tiktai, o stocką galiu neparduoti. 
Priežastis pardavimo — turiu du

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

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

PARDUODAMA gera kampine 
groserne ir bučerne geroje, maišytų 
tautų apgyventoje, vietoje. Parduo
siu labai pigiai negalėdamas laikyti 
biznio. Atsišaukite į
1523 W. Superior str. — Be agentų

RAKANDAI
TURIU paaukaut $165 seklyčios 

sotq vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases ui 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės 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.

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

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

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
les, stenografijos, typewriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a- 
beluos istorijos, geografijos, politi- 
kings ekonomijos, pilietystės, dailia' 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsled St. Chicago, Ill.

Moterų Domai
Pilnai i š v y 

B i u s t i
Aromatinis special is Bust ('rome 

—tikros pasekmės arba grąžinami 
pinigai. Visai nevodinga.

»
D’Orsay Importer

West 103 sir. New York, (

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Tel. Central 6890-6891. Atdara: Utar- 
ninko, ketverga ir aubatoa vakarais nuo 

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu:
IfiCt MILWAUKEE AVE., Chicago, Ill. 

Tel. Humboldt 97.

lietuviškas Ligonbutis
GYDOME reumatizmą, Lumbago, 

sustingusią nugarą, kulšis, rankas, 
visas 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 Si

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. 
Kalbama lietuviškai.

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis ĮJentistas

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą.

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės,

DENTISTAI
Ateikite pas mus del susitaisymo 

dantų. Mes vartojame geriausią 
auksą ir padarysime jums darbą už 
mažą kainą.

TWIN CITY DENTISTS
E. and W. Clothinj 
, SIOUX CITY, IA

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis egzaminuoja dykai 

Gyvenimas yra 
\ tuščias, kuomet

pranyksta regėji- 
m a s.
Mes vartojam pa- 
gerintą Ophthal- 
mometer. Ypati- 
nga doma atkrei-

■ pfama į vaikus.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va
karo; nedėliomis nuo 10 iki 11 
dieną,
4649 S. Ashland Ave.

kampas 47 St.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams Žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs jrydytojas, chirurgai* 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
Si. netoli Fisk St.

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

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

3149 S. Morgan St. kertė S2 
Chicago, Ill.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiku 

Taipgi ChroŲ’Šku Ligų 
ofiso valando^A^^ 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pi®t 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytai.

Telephone Yards 687.

0" 1 a  '■» ■'» i y-/   <

Dr. Ramsųr
SPECIALISTAS

tinkamus akinius, egMURrik 
nuoja ir patarimus duoda dykai.
786-88 Milwaukee Ave., arti Chicago Ave. S-oe 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vakst- 
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 pe piehk 

Tel. Haymarket, 2484.

DR. W. YUSZKIEWICZ

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudamas arba silpnas akis, ar 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas

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

9 ryto iki 1 po pi*t-

mu*

’elephone Humboldt 1273.

M . S A H U D M. D.
Senas Rusas Gydytojas ir Chirurgą*. 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.

OFISAS: 1679 Milwaukee Ave. 
VALANDOS: 8:80 iki JO išryto; 
Kampas North Ave., Kambarys IH 

1:30 iki 8 ir 7:80 iki 9 vakare.

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONI KAITIS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago

Dr. S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Tel. Canal 3877.

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvis Gydytojas, Chirurgai 
3203 S Halsled SU Chicago. 

Tel. Drover 7179.

Telephone Drover 909>

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, Vaftų 
ir visų chroniškų lirų*

Valandos: 10-—11 ryto, 4—5 po pietų, T—-*
kare. Nedėliomis 10—1 po pietų.
3354 S. HALSTED ST., arti 84 8TM 

CHICAGO. ILL.
■i

Telephone Yards 5031

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St, Chicago, j 

VALANDOS: nuo 8 iki 11 Uk j 
ryto, nuo 5 iki 8 vakare.

.. .............. .... ......... .... —. ............................................   I ■■ ■■

DR. A. I. EPSTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistu iMtirltk|, vyriškį, Ir vaikį lif|.
Ofisas ir Gyvenimas:

3600 S. Halsted St., kampas 36 8tr. 
Telephone Drover 4974.

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




