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M. černov išteisintasRusai jau sulaikė vokiečius
nesąs

Naujas minister, kabinetas Rusijoj

MUSŲ
Reikalauja didesnių algų

BUVO UŽDARŲ NEW 
YORKO PRIEPLAUKĄ.

NAUJAS MINISTERIŲ 
KABINETAS RUSIJOJ.

Augščiausia temperatūra 
vakar 74, žemiausia 70 laips.

Chicagoj ir apielinkese.—
Oras nepastovus; veikiausia

Chicagos Darbo Federacija 
protestuoja prieš ginkluo
tų padaužų veikimų Mon
tanos valstijoj

LONDON, rugp. 7 
ndono

Kabineto sąstatan įeina 
konst, demokratai.

RUSŲ MOTERS 
JŪREIVIAI.

Turėjęs visą mėnesį 
dyklaikio.

Rengiasi prie didelio mūšio; 
fieldmaršalas Mackensen 
paskirtas vyriausiuoju vo
kiečių kariuomenės vadu 
pietų-vakarų fronte.

Justicijoj sekretorius Dr 
Lisco.

Maisto diktatorius Batoc

Japonija, 
čia metė 

laivų sta- 
darbinin-

LAUKIAMA DIDELIO GE 
LEŽINKELIŲ DARBINI 

NKŲ STREIKO NOR
VEGIJOJE.

NUOSTOLIAI 
MAŽI.

i AMSTERDAM, Holandi-
ja, rugp. 7. — Specialis Chi-

N e w s

Daug suareštuota; ki 
tebemedžiojama

VOKIEČIAI NEPATEN 
KINTI ISPANIJA.

SMERKIA BUTTES 
ŽMOGŽUDAS.

DIDELIS LAIVŲ STATY 
TOJŲ STREIKAS JA

PONIJOJ.

Pasirašė po ministerių kabi 
neto rezoliucija.

TALKININKAMS REIKIA 
AMERIKOS PINIGŲ.

DIDELĖS ATMAINOS VO 
KIETUOS i MINISTERIŲ 

KABINETE.

BAUDŽIA RUSŲ 
GENEROLĄ

RUSAI JAU SULAIKĖ 
VOKIEČIUS.

Be jų karė pasidarytų nega
lima — sako Paryžiaus 
.Journal des Debats.

Nori išvyt vokiečius iš Oste
nde ir Zeebrugge; neteko 
25 “kubilų.”

šimtai žmonių užmušta 
sužeista.

kad premjeras Kerenskis 
jau turįs sudaręs pilną mi
nisterių kabineto sąstatą.

Suvaržo vokiečių submarinų 
veikimą Ispanijos vande
nyse.

NEW YORK, rugp. 7.— 
Pasklydus gandui, kad neto
li New Yorko prieplaukos 
randasi tūla vokiečių subma- 
rina, vakar naktį karės de
partamentas įsakė uždaryti 
prieplauką. Prieplauka te- 
čiaus tapo atidaryta 6 vai. 
ryto. > ; ; :

NAUJI KARĖS MO 
KESČIAI.

marinų kampanija turėtų 
užsibaigti nedavusi lauktų 
pasekmių.

Londono pranešimas sa
ko, kad delei besitęsiančių 
darganų, apginklių motori
nių karų, kurie paprastai y- 
ra vadinami “tanks’ais”-ku- 
bilais, veikimas pasidarė ne
galimu. Septyni karai esą 
paskendę klampynėn ir tuo 
budu faktiškai dings anglų 
armijai. Berlino praneši
mas tuo tarpu sako, kad pe
reitos savaitės mūšiuose vo
kiečių artilerija sunaikinusi 
net 25 tos rųšies “kubilus.”

Anglai atnaujino mušius 
netik viename Belgijos fro
nte. Tokiuo jau įnirtimu 
jie, sako, atakuoja vokiečių 
pozicijas ir ties Lens. Kaip 
Belgijoje, taip ir čia jų tiks
las esąs toks pat — atimti iš 
vokiečių kontrolės turtingu
osius anglies šaltinius šiau
rinėje Francijoje.

KYNIJOS PREZIDENTAS 
Už KARŲ.

DAR APIE STOCKHOLMO 
KONFERENCIJA.

CHICAGO, rugp. 7.—Chi
cagos Darbo Federacija va
kar priėmė protesto rezoliu
ciją prieš nužudymą I.W.W. 
unijos pild. komiteto nario, 
Frank Little’o. Rezoliuci
joje reikalaujama, kad val
džia stengtųsi užtikrinti šios 
,šalies organizuotųjų darbi
ninkų vadams pilną žodžio 
laisvę, t.y., kad jie 
persekiojami ir žudomi ap
mokamais kapitalistų pada
užomis.

Chicagos Darbo Federa
cija, be to, įgaliojo Buttes 
streikininkų atstovą, Paul 
Lungardą, rinkti streikuo
jantiems 
aukų.

LANSING AS JAUČIASI
PUIKIAI.

KRISTIANIJA, rugp. 7.- 
Norvegijoje laukiama dide
lio geležinkelių darbininkų 
streiko nuo pirmos dienos 
rugsėjo, jeigu valdžia nepa
sirūpins padidinti jiems al
gų. Geležinkelių darbinin
kai tvirtina, kad jie negalį 
išmisti dabar gaunamomis 
.algomis delei nesvietiško 
maisto reikmenų pabrangi
mo. - •

Darbininkų reikalavimus, 
sako, remianti ir visa pažan
gioji Norvegijos spauda.

išspausdino 
aplaikytą iš Petrogrado pra
nešimą, kur sakoma, kad 
karės teismas šiomis dieno
mis nuteisė sušaudyti sargy
bos burių komandierių pie
tų-vakarų fronte, gen. Mae- 
ovisky. Jisai kaltinamas 
delei įvykusių suiručių Gali
cijos fronte.

Kas užima rezignavusiųjų 
ministerių vietas tuo tarpu 
dar nežinoma. Oficialis Be
rlino pranešimas sumini tik 
vieno ministerio vardą, bū
tent užsienio reikalų minis
terio. Juo yra Dr. Richardu 
Kuehlmanas. — Amsterda- 
jmo pranešamas, beje, vadina 
jį dideliu ^ubmarinų kampa
nijos ir užgrobimų politikos 
priešu. Jo paskyrimas už
sienio■reikalų miništėriū tai
gi esąs dar vienas žingsnis 
prie taikos ir kartu smūgis 
kronprinco partijai — jun
keriams.

NAUJA KARĖS PASKO
LA ITALIJAI.

Su v. Valstijos paskolino jai 
dar dešimtį mil. dol.

WASHINGTON, rugp. 7.
— Oficialiai pranešama, kad 
šios šalies valdžia suteikė I- 
talijai naują karės paskolą
— dešimtį milionų dolerių.

PARYŽIUS, rugp. 7. — 
Paryžiaus laikraštis J o u- 
r n a 1 dės Debats iš
spausdino ilgą straipsnį, kur 
išrodinėjama talkininkų fi
nansinis padėjimas ir krei
piama ypatingos domos j S. 
Valstijas. Laikraštis atvi
rai pasisako, kad be Ameri
kos aukso talkininkai, ypa
tingai Francija, nebepajieg- 
tų tęsti dabartinės karės. 
Journal dės Debats todėl sa
ko, kad Suv. Valstijos turi 
palikt talkininkams atdaras 
duris prie savo aukso skry
nių, tariant, duoti jiems tiek 
pinigų, kiek to reikalauja 
pasekmingas tęsimas katės 
iki galo.

Journal dės Debats, beje, 
labai nepatenkintas, kad S. 
Valstijos nieko nenorį duot 
tai k i n i n k a m s “ant bar go.’1 
Už viską reikią mokėti gry
nu auksu. Tarpe talkininkų 
toks apsireiškimas esąs sta* 
čiog nesuprantamas. g

NEW YORK, rugp. 7. — 
Vakar čia buvo sustojęs val
stybės sekretorius Robert 
Lansing. Tarp kita ponas 
Lansing užreiškė Associa
ted Press korespondentui, 
jogei jis jaučiasi kuopuikia- 
usia — po čielo mėnesio pra
leisto dyklaiko palei Ontario 
ežerą.

Je, ponas sekretorius da
bar galės kalbėti darbinin
kams, kad tėvynės labas nuo 
jų reikalaująs dirbti ir dir
bti nepraleidžiant nei vie
nos valandos ant nieku.

EKSPLIOZIJA VOKIEČIŲ 
AMUNICIJOS DIRB

TUVĖJ.

Rezignavo devyni ministe
rių kabineto nariai; užsie 
nio reikalų ministerio po 
stą užėmė submarinų ka 
mpanijos

MUSKOGEE, Okla., rugp. 
7. — Apskričio prokuroras 
W. P. McGinnis vakar užrei
škė, kad valdžia nedarysian
ti jokių ceremonijų su pa
gautais parinktino kariuo
menėn ėmimo-konskripcijos 
priešininkais. Veiki ausia 
jie turėsią susilaukti mir
ties bausmės.

Iki šiol jau suareštuota a- 
rti du šimtai sukilėliu. Ki- 
tus dar tebemedžioja fede
rates valdžios agentai. Dau
gelis sukilėlių esą pasislėpę 
kalnuose.

LONDONAS, rugpj. 7. — 
Pranešimai iš Londono sa
ko, kad savaitė atgal pertra
ukti mūšiai Belgijos fronte 
vakar ir vėl tapo atnaujinti. 
Eina pasibaisėtina kanona
da, kuri girdima net toli nuo 
mūšio linijos stovinčiame 
Londone.

Anglai, sako, ant žut-but 
yra pasiryžę išvyti vokie
čius iš pajūrinių Belgijos 
miestų — Zeebrugge ir Oste
nde. Tose prieplaukose vo
kiečiai turį įsirengę subma
rinų bazas, kas jiems labai 
lengviną veikimą prieš talki
ninkų pirklybinius laivus. 
Jeigu anglams pavyktų išvy
ti iš ten vokiečius, jų sub-

BERLINAS, rugp. 7. — 
Oficialiai pranešama, jogei 
pasklydusieji gandai apie 
didelius vokiečių nuostolius 
submarinomis neturi jokio 
pamato 
mas sako, kad vokiečiai, abe- 
Jnai imant, neteko truputį 
daugiau kaip po tris subma- 
rinas kas mėnesį — prade
dant nuo vasario 1 d. 1917. 
Tuo pačiu laiku naujų sub
marinų skaičius kelis kartus 
paaugęs. < .

cagos 
korespondentas Amsterda
me, Rene Feibelman, rašo iš 
ten sekama:

Vokietijos laikraščiai iš
reiškia didelį nepasitenkini
mą delei naujojo Madrido 
valdžios patvarkymo, kuris 
luždraudžia vokiečių subma- 
irinoms psairodyti Ispanijos 
vandenyse. Didžiuma Vo
kietijos laikraščių stačiog 
grūmoja Ispanijai . kardu. 
Tuo tarpu kiek nuolaidesnė 
spaudos dalis pasitenkina 
karčiais išmetinėjimais ir 
reikalavimais, idant Ispani
ja taipjau elgtųs ir linkui ta
lkininkų, ypačiai Anglijos.

Kas labiausiai vokiečius 
^yzina, tai tas, kad, jų nuo
mone, Ispanija tai padariusi 
ne be Anglijos ir Francijos 
“patarimų.” Tula karinin
kų partija Berline reikalau
janti, kad Vokietija pasiųs
tu Ispanijai ultimatumą, re
ikalaujant pasirinkt vieną 
is dviejų —>atšaukt patvar- 
Lymą, ar/susilaukt iš Berli- 
noUĮares deklaracijos.

Vokietijoje daugelis yra 
tos nuomonės, kad anksčiau 
ar vėliau Ispanija prisidė- 
sianti prie talkininkų.

kad vokiečių ver
žimąsi galutinai tapo sulai
kytas. — bent laikinai.

Pranešimai iš Petrogrado 
sako, kad kaizerio Vilhelmo 
ir Karolio nuosprendžiu vy
riausiuoju austrų-vokiečių 
armijos vadu pietų-vakarų 
fronte tapo paskirtas field
maršalas Mackensen.

Washingtone vėla gauta 
pranešimas nuo Suv. Valsti
jų ambasadoriaus Francisco, 
kad laikinoji valdžia, neatsi
žvelgiant į dabartinius ne
pasisekimus Galicijos fron
te, nusprendė tęsti karę iki 
galo.

Rusijos ambasada Washi
ngtone taipjau aplaikė pra
nešima iš užsienio reikalu

OKLAHOMOS SUKILĖ
LIŲ LAUKIA MIRTIES 

BAUSMĖ.

Taip tikrina Berlino 
pranešimas.

Vis. globos min. M. Astrov, 
konst, dem.

Karės min. pagelbininkas 
M. Savinkov.

Šventojo Sinodo prokura
torium paskirta M. Karta- 
šev.

Valstybės kontrolierium-
F. A. Golovin. z

PETROGRADAS, rugp. 
7. — Vienas moterų-jurei- 
vių būrys jau tapo suorgani
zuota. Jisai susideda iš 150 
moterų bei mergelių, dau
giausia mokinių ir kaimie
čių. Greitu laiku moters 
jūreiviai apleisiu Petrogra-

nisteriu paskirta N. V. Ne
krasov, konst, dem.

Užsienio reikalų min. M.
J. Tereščenko.

Švietimo min. M. Oldenbu
rg, konst, dem.

Vidurinių reikalų min. M. 
Aksientev, soc. rev. (nesenai 
paliuosuotas iš katorgos).

Darbo minister is M. Sko-

BERLINAS, rugp. 7. — 
Oficialis Berlino praneši
mas pagalios pripažįsta, kad 
vokiečių veržimąsi jau su
laikytas tarpe Dniestro ir 
Pruto upių, Bukovinoje, šio
je vietoje rusai rengiasi prie 
sprendžiamojo mūšio su au
strų-vokiečių spėkomis—sa
ko vokiečių karės ofiso pra
nešimas.

Oficialis vokiečių karės o- 
fiso pranešimas nesako nie
ko apie laimėjimus ir kitose 
Galicijos (fronto vietose. Ta
tai liūdi

WASHINGTON, rugp. 7. 
.— Senato komisija jau galu
tinai susitaikė kas del nau- 
įjojo karės mokesčių (war 
.tax) biliaus. Sulig paduo
to senatui raporto, naujų 
mokesčių šįmet Vturėtų būti 
surinkta du milųirdai šeši 
milionai devyni šnptai sep
tynios dešimts tūkstančių, 
(2,006,970,000) dolerių.

Didelė dalis tu karės mo- 
kesčių naštos gulsiąnti ant 
svaiginančiųjų gėrimų ir ta
bako suvartotojų.

Naujieji karės mokesčiai 
r e i kai in g i pad en gi m u i da- 
lies karės t.v. išlaidų, kurias 
ši šalis užtraukė įsivėlusi 
Europos karėn.

JUAREZ, Meksika, rugp 
7. — Atvykęs į čia Carran 

įZos kariuomenės vadas 
zos kariuomenės vadas 
nerolas Murgia, vakar 
reiškė Associated Press 
respond en tu i, j ogei pa. 
busis Meksikos banditu va
das Villa beturįs vos apie ši
mtą pasekėjų.

' Su juo Carranzos valdžia 
jau nebesiskaitanti kaipo po
litiniu savo priešininku, bet 
kaipo su paprastu banditu, 
kurį “amatą” Villa jau buk 
pradėjęs varyti išnaujo.

PETROGRADAS, rugp. 7 
— Iš Petrogrado praneša
ma, kad pereitą savaitę sia
utusių mušiu Galicijos fron
te kaizeris Vilhelmas prisi
žiūrėjęs iš tūlo žvalgų balio
no. Žiūrėjęs, kaip austrų- 
vokiečių pulkai veja rusus 
skersai Sere th upę.

STOCKHOLM, rugp. 7.— 
Associated Press praneša, 
kad tarptautinė socialistų 
konferencija Stockholme 
prasidės rugsėjo 9 d. š. m. 
Tai galutinas konferencijos 
rengėjų nuosprendis.

LONDONAS, rugp. 7. — 
Iš Amsterdamo pranešama, 
kad šiomis dienomis ištiko 
didelė ekspliozija amunici
jos dirbtuvėje Henningsdor- 
ffe, Vokietijoje. Katastro
foje žuvo apie 300 žmonių— 
užmuštais ir sužeistais. Ma
terialiai nuostoliai milžiniš
ki : dirbtuvė veik visiškai su
griauta.

sakoma, kad Rusijoje nieks 
nemano apie atskirą taiką su 
Vokietija ir kad įvykusioje 
konferencijoje žieminiame 
palociuje nutarta nieku bu
du nepriimti Kerenskio rezi
gnacijų.

konst, demokratai. Ministe
rių kabineto įstatas esąs se- c c.

karnas:
Premieru ir karės bei lai

vyno ministerių pasilieka 
nats A. F. Kerenskis.

Užsienio reikalų ministe- 
ris, M. Tereščenko, painfor
mavo Associated Press ko- 

spondentą, būtent, kad 
\v30iii si3Sįį į agrikultūros ministe- 

,rį M. Černovą (socialistą) 
kaltinimai, buk jis turįs su- 
sinešimų su vokiečių armijos 
štabu, pasirodo neturį jokio 
pamato. Vadinasi, černov 
lieka išteisintas.

GROSBY, Minn, rugp. 7. 
— Vakar naktį ir dieną I.W. 
W. unijos nariai čia laikė 
slaptą posėdį, kur tapo nu-r 
tarta iššaukti streikai ru
dos kasyklų darbininkus. 
Apielinkė esą užtvenkta L 
W.W. unijos plekatais, kur 
išrodinėjama priežastįs, ku
rios verčia darbininkus stre
ikuoti.

PEKING, Kynija, rugp. 6
— Nesenai Kynijos ministe
rių kabinetas priėmė rezo
liuciją, reikalaujančią pas
kelbti Vokietijai karę. Lai- 
kinasai Kynijos preziden^ 
tas, Feng Kvo Čang, dabar 
pasirašė po ta rezoliucija.

Dabar, vadinasi, liekat tik 
paskelbti karės deklaraciją 
— ir Kynija kariaus. Mano
ma, kad neužilgio Kynijos 

nebu tų 'užsienio reikalų raštinėn 
sirihks talkininkų valstybių 
diplomatai, kur busią galu-, 
tinai apsvarstyta tolimesni 
Kynijos žygiai. > >

Karės deklaracijos paskel
bimo laukiama sekamą sa
vaitę.

Gyvenantįs Kynijoje vo
kiečiai sujudo. Iškalno no
rima gauti Kynų valdžios 
sutikimą — leisti jiems apsi
gyventi ant Javos salos.

Vokietijos reikalų atsto
vavimą Kynijoj, manoma, 
paims Ispanijos ministeris.

Anglai atnaujino čz 
Belgijoje
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yirš dešimt tūkstančių dar 
bininkų metė darbą.

NAGASAKI, 
rugp. 7. — Vakar 
idarba Mitsubishi 
tymo kompanijų 
kai — viso virš dešimt tuk 
stančių žmonių. Darbiniu 
kai reikalauja algų padidi' 
mimo 30 nuoš.

BERLINAS, rugp. 7. — 
Oficialiai pranešama, kad 
Dr. Michaelio kabinetą ap
leido sekami ministerial:

Justicijoj ministeris, Dr. 
Beseler.

Bažnyčios minist., Dr. 
Trott zu Solz,

Agrikultiiros min. Dr. 
Schorlemer^.'

Iždo mini Dr. Lentze.
Vidujinių reikalų min. Lo- 

ebell.
Užsienio reikalų min. Al

fred Zimmėrmann.
Pačtos reikalų sekr. Krae-

Vaizbos ir pramones mm
M. Prokopovič.

Ištekliaus min. M. Piešče 
chonov.

Justicijos min 
movič.

Susinėsimų mni. M. Takh 
tainišev.

Pačtos ir telegrafo min 
M. Nikotin.

Agrikultiiros min. M. čer 
nov.
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Apžvalga

arbi- 
stovų

Pasaulio piniguo 
čiai už taiką.

“Pasaulio 
demokratą bes 
apaštalai.

me su 
šnekėt 
toriu 

Cz 

gera, 
jau 
mai ir

mas
imas
i jie pamatys, 
priekaištai yra

veidą v
kudi- 

išmetimas 
nėra jo-

0 mums rodosi
Austrijos 

kurie 
nu-

Jis auga 
todėl tik 
a placen-

kad 
tėvy- 

ir kad jiems nesą jokio

Man
bet rasiu budę sutaupyti dolerį 
gal ir kitę, Sęjungos suvažiavi
mo reikalui, kad tik tokiu šuva 
žiavimu galėtume deramai Sę 
jungos reikalus sutvarkyti, sę 
jungiečių santykius pataisyti.

Laisvės Mylėtojas.

Bet ar gali Rusijos dar
bininkai nesigint nuo Ho- 
henzollerno (kaizerio), iki 
jie dar nebus įgiję pilnos 
pergalės revoliucijoje ? 
Trockis sako, kad gali; ne 
tik galį, bet ir privalą ne
sigint 
kad jisai labai klysta, ir 
kad, jeigu Rusijos darbi
ninkai taip pasielgtų, tai 
jie sustiprintų revoliuci
jos priešus.

Jeigu Rusijos darbinin
kai dabar atsisakytų gin
ti savo šalį, tai jie suteik
tų progos palikti pergalė
toju karėje Vokietijos ka
izeriui, o ta pergalė išgel
bėtų jį nuo revoliucijos. Ir 
vokiečių kaizerio pergalė 
sukompromituotų tą val
džią, kuri dabar atsirado 
Rusijoje — prirengdama 
tuo budu dirvą nuversto
sios caro valdžios atsigrie- 
bimui. .

lių taikos są 
&iai "bolševi

Daugelis jų s 
kad "liuosavimo 
neduodą blankų 
reikia rašyt 
(exemption claims)

Tik “Pravdos” išvadžioji
muose yra dalykų, kuriais

Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija 

neatsako.

A ps varstyki me 
apsvarstę, darykime ka- 
ei reikalas — šaukime 

neatidėliojant.
musų Sąjungos liki-

n* Lithuanian News Pub. Co., Inc. 
■ ii!.ii — akli—

IMO SO. HALSTED STREET 
CHICAGO, ILLINOIS

i, Laisvė sako: “Mes turi- 
rast budę suseit ir pasi- 
.” Aš netikiu, kad Vedak- 
pasikalbėjimas duotų kę 
Juk pasikalbėjimų buvo 

ne vienas, bet nesusiprati- 
vaidai neišnyko, bet dar

NAUJIENOS
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bei žymės ant ku- 
motinos veido 

gavusi motina 
vaikę su 
nereiškia, 

buvo priežas- 
tokiu ir 

užgavimo.

Užsisako m o ji kaina:
Chleagoje, nešiotojams kasdien pri
statant i namus, moka:

Savaitei .................... 12 centų
Menesiui ..................... 50 centų

Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa
siekia, dienraštis siunčiamas pačtu, 
•majams išanksto užsimokėjus: Me
tams $6.00; pusei metų $3.50.
Kkar, ne Chicagoj, metams $5.00; pu
sei metų $3.00; trims mėnesiams 
•1.75. Kanadoje metams $7.00. Vi
sur kitur užsieniuose $8.00 metams.

Kiedi
tapo įsteigta ši kolo- 
norėtų smulkesnių 
Michigano lietuvių.

, lai kreipiasi į p. Ai 
idresu Scottville, Mich.

keletą dienų 
tyrame ore, 

ietovėse, net 
nesinorėjo važiuoti namo — į 
Chicagę — tą stockyardų-numy
lėta miestą. K. .lamo n tas.

Šioje vietoje mes jau 
rodinėjo.me, kad tie komite
tai, kuriuos valdžia pasky
rė paliuosuot nuo kareiviavi
mo vyrus, turinčius tam tik
rų priežasčių, dažnai apsiei
na labai neteisingai su šau
kiamais į kariuomenę.

Esame priversti dar kar
tą tart apie tai žodį.

Vakar, kada daugeliui pa
šauktųjų baigėsi užreiškimų 
padavimo laikas, “liuosavi- 
jno komitetai” (exemption 
boards) daugelyje vietų el
gėsi ypatingai negerai.

Gavome pasiskundimų

trauką iš Lenino organo 
"Pravdos” (15 d. kovo):

Karė eina. Didžioji Ru
sijos Revoliucija neper
traukė jos. Ir niekas ne- 

i turi vilties, kad ji pasi
baigs ryto arba poryt... 
Karė tęsis, kadangi Vokie
tijos armija nepasekė Ru
sijos armijos pavyzdžiu ir 
dar tebeklauso savo impe
ratoriaus, kuris godžiai 
j ieško grobio mirties lau
kuose.

Kuomet armija stovi 
prieš armiją, nesąmonin- 
giausia politika butų ta, 
kuri lieptų vienai jų pa
dėt ginklus ir eit namo. 
Tokia politika butų ne tai
kos politika, o vergijos 
politika, kurią su pasipik
tinimu atmestų laisvoji 
liaudis. Ne, ji tvirtai sto
vės savo pozicijoje, atsa
kydama į kulką kulka, į 
armotos šovinį — armotos 
šoviniu.

Revoliucinis kareivis ir 
oficieris, nuvertusieji ca
rizmo jungą, neišeis iš ap
kaso, kad įleidus į jį Vo
kietijos arba 
kareivį ir oficierį 
dar neturėjo drąsos 
verst savo valdžios jungą. 
Mes neturime leisti, kad 
įvyktų kokia-nors dezor
ganizacija karinėse revo
liucijos jiegose! Karė tu
ri but pabaigta organizuo
tu budu, sutartim tarpe 
pasiliuosavusiųjų baudžiu, 
o ne nusilenkimu prieš ka
imyno, užkariautojo ir im
perialisto valią. (Pabrau
kimai musu

Rugp. 1 d. įvyko prakalbos, 
parengtos neprigulmingosios pa
rapijos. Kalbėjo net trįs kuni-

žemiau mes paduosime iš
trauką iš "Naujienų” straip
snio, kuriame mes keletas 
mėnesių atgal pasakėme sa
vo nuomonę apie tai, kokia 
turi but Rusijos demokrati
jos taktika karės klausime, 

į Pirmu kartu mes rašėme a- 
pie tai 70-am "Nauj.” nume
ryje, paskui savo mintis to- 
Jiaus išplėtojome 71 num. 
(balandžio 24 d.), kritikuo
dami rusų "bolševiką,” L. 
Trockį. Tenai mes pasakė
me:

Red.).
Skaitytojas tur-but pusė

tinai nusistebės, perskaitęs 
i tokius Lenino organo žod
žius. Nes, viena, tie žodžiai 
visai nesutinka su tuo, kas 
pasakojama telegramose a- 
pie "bolševikus”; antra, jie 
visai nesutinka su tomis "tė- 
;vynės gynimo” teorijomis, 
kurias skelbė kraštutinysis 
"bolševikų” sparnas; trečia, 
.jie visai nesutinka su tąja 
pozicija karės klausime, ku
iną užėmė lietuviškieji "bol- 
iševikai.”

Apie rusų "bolševikus” te
legramose buvo skelbiama, 
kad jie stengiąsi dezorgani- 
zuot armiją ir priverst ją 
padėt ginklus, idant tuo bu
du padarius galą karei. Bet 
augščiaus paduotoji ištrau
ka iš "Pravdos” rodo, kad 

;tokią politiką "bolševikai” 
vadina "nesąmoningiausia” 
ir "vergijos politika.”

"Bolševikų” organas sto
ja už tai, kad Rusijos armi
joje butų tvarka ir kad ji 
atsakinėtų į vokiečių kulkas 
kulkomis, į vokiečių armotų 
šūvius armotų šūviais, iki 
ineįvyks sutartis tarpe "pasi- 
iliuosavusiųjų baudžiu.” Mė
ginimas pertraukti karę 
įpirm to reikštų "nusilenki
mą prieš kaimyno, užkaria
utojo ir imperialisto, valią.”

žodžiu, Lenino "Pravda” 
i stoja už tėvynės gynimą ! 
Kaip šitą dalyką sulaikyt su 
[tais "kraštutinių revoliucio
nierių” tvirtinimais 
darbininkai "neturį 
nes

i reikalo "ginti tėvynę,” tai 
paliekat tų "kraštutiniųjų” 
logikos sekretu.

Aišku, pagalios, kad augš
čiaus paduotoji ištrauka iš 
Lenino laikraščio prieštara
uja ir mūsiškių "bolševikų” 
išvadžiojimams apie karę. 
Kada bent kas musų spaudo
je išreiškia tą nuomonę, jo- 
gęi Rusija privalo kariaut,

pusė nepri-

Šitie musų išvadžiojimai 
tuomet iššaukė aštriausių 
užsipuolimų iš mūsiškių 
"bolševikų” pusės. Kapsu
kas dar tuomet redagavusis 
"Kovą”, ėmė šaukti, kad 
"Naujienos” jau "parodžiu
sios savo veidą,” kad jos ga
lutinai pritarusios "social- 
patriotizmui,” kad jos einan
čios išvien su Miliukovu ir

esą 
"imperializmo rėmi- 

ir tt. Gal bent dabar 
kad tokie jų 

nesąmonin-

dvynią?
Atsakymas:
1. Raudonos dėmės yra dvie 

jų rusiu: vienos raudonos, ki 
tos mėlynai raudonos 
sios yra pasidariusios 
kojusių ir išparpusią 
kitos iš venų 
lių, turime 
per vienas 
kitas renkasi 
kad vėl grįžus į širdį 
bet netoli p; 
kūno dalyse 
buna labai 
nematomos, 
kokios nors 
dikiai neturi 
toms gyslelėms 
jų išpurpimas 
daro žvmę. 
žmonyse irgi kartais 
tos gyslelės (nors i

kita teorija yra, kad tuo pačiu 
laiku apsivaisina du kiaušinė
liai ir auga du neprigulmingi 
kūdikiai, neretai kožnas su savo 
placenta. Yra ir daugiau teori
jų, apie kurias nekalbėsiu.

5. Apsisaugo t nuo dvynių 
jokio budo negali but. Nejau
gi lik neturėt visai kūdikių tom 
ypatom, kurių šeimynų istori
joj yra kelios dvynių poros, ar
ba kelt žmoniją prie aukštesnės 
civilizacijos, kuri dvynių skait
lių sumažina, kaip praktika pa
rodo. Vienok ir šiaip dvyniai 
virsta į tokia retenybę, kad tūli 
tiesiog trokšta jų turėt

I>r. A. Montvidas.

kad 
sugręži- 

it riešutų 
ir d i 

protestus prieš Lbb. organo sė
jamą organizacijoj suirutę, bet
gi leidžia organo redaktoriui ir 
toliaus varyti pragaištingą dar
bą. Jau ne tik, kad paprastiems 
sęjungiečiams nebeduodama iš
reikšti savo minčių organe, bet 
ten nebėr vietos nė tiems, iš ku
rių Sąjungos redaktorius moki
nosi ir

Į šita gręsiantį Sąjungai pavo
jų Laisvė pirmiausia atsiliepė 
paskutiniame savo numeryj. 
Ji sako:

‘‘Pamąstykite, ar mes turime 
šaukt naują suvažiavimą, ar 
mes šiaipjau turim išrasi budę 
suseit ir pasišnekėt. Kas-nors 
reikia daryti, ir daryt greitai.” 

Iš šito aišku, kad Laisvei dau
giau rupi Sąjungos likimas, ne
gu Sąjungos organo redaktoriui 
ir Pildomajam Komitetui.

Taigi draugai ir drauges, vi
si sąjungiečiai 
gerai ir 
nors.
suvažiavimą

Musų 
mas panašus dabar į laivą pla
čioj juroj — be vairo. Mes tu
rime pasirūpint, kad tam laivui 
suteikus vairą, idant jis neap
virs tų ir įgulos neišverstų.

Be abejo, rasis ir tokių drau
gų, kurie bus priešingi suvažia
vimui, nes suvažiavimas reika
lauja nemaža išlaidų.

Bet, draugai, Sąjungos labas, 
Sąjungos reikalai mums turi 
but šimtą syk brangesni, negu 
pinigai suvažiavimo išlaidoms

Sąjungoj nebematyl solidaru
mo tarp draugų sąjungiečių 
Ir juo toliau, nesusipratimai tie 
vis auga, vis didėja, 
giausia, kad kaikuric 
netik nesistengia veikti taip, kad 
tuos nesusipratimus pašalinus, 
gęsius, bet jie dar labinus juos 
kursto, didina.

Pildomasis Komitetas taipjau 
nesirūpina ką-nors daryti 
solidarumą Sąjungon 
nūs. Jis lik šypsos, 
perkandęs. Nors mato ii

Atsakymai j klausimus.
P. J. R. iš Sheboygan, Wis., 

klausia: j# jį
1. Kodėl kartais kūdikis ge

ma su raudona dėme ant veido 
ar šiaip kitokiais ženklais?

2. Ar galima tas dėmes negy
dyti? Jei tai]), tai kaip?

3. Jei kas nėščiai moteriai 
užduotu plaštakų per žandą, ar 
gali kūdikis užgimęs turėti dė-

Pranas 
Jo kalba buvo 
labiausia žmo- 

Jis ragino visut 
laikraščius ir šiaip v>uo- 

mokintiem Bare 
kitų pravardžiavimu

/ Spaudoje pasklido be galo 
hdomi žinia.

I Nepersenai, girdi, įvykus 
tarptautinių finansininkų 
(piniguočių, bankierių) kon
ferencija Šveicarijoje. Ji 
svarsčius, ką daryt, kad su
stabdžius kįlančią socializ
mo bangą. Ir ji nutarus 
stengties, kaip galint grei
čiaus, įvykint taiką.

Šita konferencija buvo pir
miausia aprašyta viename 
savaitraštyje, o paskui — di
deliam New Yorko dienraš
tyje "Times.”

Šveicarijoje suvažiavusie
ji iš visų šalių finansininkai 
svarstė karės ir taikos klau
simą grynai pinigiškų inte
resų žvilgsniu ir jie atrado, 
kad taika yra vienintelis bū
das išsigelbėt nuo revoliuci
jų. Idant taikos reikalas 
nepatektų į susivienijusių 
viso pasaulio socialistų ran
kas, tie piniguočiai atrado 
reikalinga įvykint su
tartį tarpe kariaujančiųjų

kundėsi tuo, 
komitetai” 

, ant kurių 
užreiškimus

Dau
gelis vėl skundėsi, kad "liuo
savimo komitetai” neduoda 
žmonėms paaiškinimų arba 
duoda klaidingus paaiškini
mus. Bet dažniausiai girdė
tas nusiskundimas buvo tas, 
kad "komitetų” ^oficieriai 
(tarnautojai) grubi joniškai 
apsieina su žmonėmis.

Jie ne tiktai kad leidžia 
sau gąsdint žmones, kurie 
nori paduot užreiškimus del 
pasiliuosavimo, bet vartoja 
kartais net šitokių žodžių: 
"Tokiems, kurie daro ‘trube- 
li,’ reikėtų tuojaus užnerti 
kilpą ant kaklo ir tempti ant 
‘šipo’ deportuot.” Tokius 
grubijoniškus žodžius drįso 
pasakyt vienam lietuviui da
rbininkui lietuvis advokatas, 
tarnaująs prie "exemption 
board” lietuvių apgyventa
me West-Sides distrikte.

Kada girdi, kad šitaip ap
sieina su šaukiamais į ka
riuomenę lietuviais darbini
nkais jų tautos žmogus, tu
rįs net pretenzijos prie "in
teligento” vardo, tai darosi 
visai koktu.

Mums rodosi, kad valdžia, 
kuri šaukia jaunuomenę po 
ginklu, visai neturėjo tikslo 
erzint jos jausmus grubijo- 
cniškais užgavimais ir pasity
čiojimais. Kam eit j kariuo
menę, o kam ne — yra nuro
dyta tam tikram įstatyme. 
Ir to įstatymo ribose priva
lo laikyties kiekvienas josios 
pildytojas.

Jeigu valdžia Amerikos 
jaunuomenei paskyrė rolę 
"demokratybės saugotojos^ 
pasaulyje, tai ši gali reika
laut mažių-mažiausia žmo
niško apsiėjimo iš valdžios 
pastatytųjų viršininkų. Ki
taip tos kalbos apie "demo- 
kratybę” pavirsta pikta iro
nija.

sluogsniai yra 
kitiems, todėl 

lengva yra vieno sluogsnio ce
lėm patekt prie kito 
akių ar kitų 
tekti j oda i

bet aplamai yra taip. Su žmo
nėms yra taip-pat: juo civiliza
cija kjla kurioj tautoj, tuo re>- 
tesni gimdymai ir retesni dvy
niai. Tam yra daug išaiškini
mų, apie ką čia nekalbėsiu. Ko
dėl užsiveisia dvyniai? Tam yra 
dvi teorijos: kad motinos kiau- 
šinėlyj arba vyro sėkloj yra du. 
priešbranduoliai, ir jeigu iš ją, 
prasideda vaisius, tai> išeina 
dVniai. Bet tokias sėklas bei 
kiaušinėlius turi paprastai tik 
tūli asmens, tankiausiai, kurią

daug), bet jei daug jų atsiran
da ir vis didėja pas suaugusius 
vadiname jas gyslų guzais. Tc- 
čiaus gazai daug kuo skiriasi. 
Apgamai ir tūlos kitos žymės 
yra ne vietoj augimas norma
liu celių. Kada kūdikis for- 
muojasi, įvairus 

’ti vieni 
vra vieno

Dabar-gi matote, kad net 
lir Lenino “Pravda” negalėjo 
iužimti kitokios pozicijos ka
rės klausime, kaip ta, kurią 
užėmė “Naujienos.” Ragint 
padėt ginklus ir nesigint nuo 
Hohenzollerno, pasak “Pra- 
jvdos”, butų “nesąmoningia- 
jusia politika.”

“Naujienų” 129-am nu
meryje mes vėl rašėme:

Rusija dabar kariauja 
su Vokietija. Rusijoje te- 
čiaus darbininkų klesa 
privertė valdžią stot už 
taiką be aneksijų ir kont
ribucijų, o Vokietijos val
džia tokiai taikai neprita
ria. Ką dabar Rusija tu
ri daryt: kariaut, iki Vo
kietija išsižadės savo im
perialistinių tikslų ar tuo
jaus padėt ginklus ir duot 

l Vokietijai pasigrobt tiek 
. svetimų teritorijų, kiek 

i josios kaizeris ir junkeriai 
l geidžia?

Atsakymas, rodos, yra 
aiškus kiekvienam. Rusi
ja negali padėt ginklų, kol 
josios priešai nesutiks tai- 
kyties teisingomis sąlygo
mis. Tokį atsakymą į au
gščiaus pastatytąjį klausi
mą davė ir Rusijos 
ninku ir Kareivių 1 
Taryba. /

> Ar ne tą patį sakp ir “Pra 
vda”? I

SCOTTVILLE. MICH. 
Įspūdžiai iš farmu.

Daug buvau girdėjęs kalbant 
apie lietuvių farmerių koloniją 
Scottvillėj, Mieli. Užstojus va
saros karščiams, sugavau kele
tą liuosų dienų ir nusibaladojau 
pats pasižiūrėti, kaip gi, ištik- 
rųjų. tie farmeriai begyvenę. 
Apėjau keletą lietuviškų farmą. 
Jos labai pa našios į Lietuvos ti
kins. Oras ir žemė tokie pat be
veik kaip ir Lietuvoje. Farme
riai užganėdinti savo farmomls. 
Ypačiai šiemet jie linksmi, nes 
javų derlius nepaprastai gausus, 
o jų kainos taip pakilę, kaip 
niekad nebuvo.. Ypačiai gerai 
užderėję kviečiai, avižos ir pa
šaras.

Geistina, kad lietuviai, mėgs
tantis žemdirbystę, pirktųsi šioj 
kolonijoj farmas, nes čia jos pa
našios į 
kitose valstijose. Taipjau da
lia r galima tarmę pigiai nusipir
kti. nes daugelis farmerių (ne
vedusių) imami kariuomenėn ir 
jie priversti savo farmas pigiai 
parduoti.

Kaip patyriau, seniausias lie
tuvis farmeris šioj kolonijoj yra 
Antanas Kiedis, kurio pasidar
bavimu ir 
nija. Ka; 
žinių apie 

-rmery^t
Kiedį

Paviešėjus man 
tarp farmerių — 
puikiose gamtos 1

> Kapitalistinės 
praneša 
prieštaraujančių žinių apie 
Rusijos "bolševikus” ir ypa
tingai apie jų vadą Leniną, 
kad negali nė supaisyt, kas 
jose tiesa, kas ne. Labai 
daug buvo rašyta apie "bol
ševikų” agitaciją už tai, kad 
rusų kareiviai tuoj padėtų 
ginklus ir paliautų kariavę, 
kadangi tęsimas karės reiš
kiąs tarnavimą imperializ
mui. Įdomu tečiaus pažiū
rėt, ką sako apie tą dalyką 
patįs "bolševikai.”

New Yorko laikraštis "No- 
vy Mir” paduoda sekamą iš/<kol priešingoji

dikio veido del 
užgavimo. Jei 
per veidą pagimdytų 
žymia ant veido, tai 
jog minėtas aktas 
tim. Jis butų užgimęs 
be. motinos veido 
rūkstančiai nėščių moterų gau
na per veidus nuo brutališkų 
vyrų arba svetimų žmonių, bet 
jų vaikai gema su čysta 
dais.

4. Klausimas skamba netei
singai, nes pas civilizuotus žmo
nes dvyniai yra retenybė. Dau
giausiai dvynių duoda chinic- 
čiai, japonai, airiai, lenkai, ru
sai, vienok ir tose tautose di- 
džiausis dvynių skaitlius išpuo
lė ant taip vadinamos žemos 
klesos — sodiečių. Tėmijant į 
gamtą, išrodo, kad mažesni gy
vūnai ir labiau netobuli gyvū
nai turi tankesnius gimdymus 
ir didesnį skaitlių gimdomą 
gaivalą, žinoma, yra išėmimą,

Pirmo- 
s išsiša- 
irlcri jų, 

Tų mažų gysle- 
visi pilną kūną, nes 
d ei na kraujas, o į 

nečystas kraujas, 
plaučius, 

is visus ir visose 
mažosios gyslelės 
mažos ir odoj jos 
Atsitinka, kad del 

priežasties tūli ku
tą na drūtų sienų 

tūlose vietose, ir 
(pasileidimas)

sirinkt socialistų konferen- 
tnč k h o 1 m e.

Laikraštis "Times”, pada
vęs apie tai žinią, sako, kad 
"kuogreičiausia taika” tuo 
budu esanti piniguočių obal- 
siu. Socialistai, "sentimen
taliai pacifistai” ir kiti sva
jotojai ir taikos agitatoriai 
tai esą tik “besąmoniai įran
kiai” gudrių finansinių in
trigantų rankose.

Mes leidžiame sau pada
ryt iš tos žinios visai kitokių 
išvedimų.

Socialistų kova už taiką 
neturi nieko bendra su pini
guočių intrygomis. Apie tai 
liudija jau tas vienas faktas, 
kad piniguočiai bijosi revo
liucijų ir stengiasi užbėgt 
už akiu Stockholmo konfe- 
rencijai.

Antra, finansininkų noras 
sustabdyt karę rodo, kad ka
rė anaiptol nėra pageidau
jamas dalykas visiems kapi
talistams, kaip įsivaizdina 
daugelis žmonių. Kapitalistų 
tarpe yra didelių interesų 
priešingumų; dalis tų inte
resų traukia naudą iš karės, 
kita dalis kenčia nuo jos.

Juo ilgiaus karė tęsiasi, 
tuo labiau ima kentėt arba 
atsidurti pavojuje visi kapi
talistų interesai. Didžiau- 
si%rgi jiems pavojus tai so
cializmo judėjimas. šitas 
pavojus jau šiandie daro tai
ką pageidaujamu kapitalis
tams dalyku. Bet kapitalis
tinė politika yra tokia, kad 
jos metodais (budais) taika 
yra neįvykdoma.

Taigi kova už t&iką yra 
kova prieš kapitalistinę po- 
'*tiką. Ir svarbiausia jiega

v Ucovoje yra socializmo

ima demokrat 
lygų, tai muši 
jkai” tuojaus ima rėkt, jogei gali pasinaudot imperialis- 

social-patriotiz- tai, norintįs užtęsti karę.
"Pravda” sako, kad karė tu- 
•rinti but pabaigta "sutar
tim. tarpe pasiliuosavusiųjų 
iliaudžių.” Logiškas išvedi
mas iš to pasakymo yra: 
taikos negali but toliai, ko
jiai kariaujančiųjų šalių lia- 
udįs nepasiliuosuos, t.y. ke
liai jos nenuvers savo val
džių. O tokia mintis išda- 
lies pateisina talkininkų val
džių obalsį: "Kariaut, ko
ltai nebus sutriuškinta Vo
kietijos autokratija.”

"Naujienų” pozicija yra 
teisingesnė. Jos sako 
taiką reikia daryt, kaip tik 
bus priimtos Rusijos paskel
btosios sąlygos, neatsižvel
giant į tai, ar kaizeriai su 
karaliais dar sėdės ant sos
tų, ar ne.

vines 
ulių celės gali pa
likt gyvom. Yra 

atsitikimai, kad mėsos su ilgais 
plaukais randamos raumenyse 
ar kur kitur, kur joms ne vieta. 
Aišku, kad jos prigulėjo gal
vos odai ar kilai daliai, 
kibo prie kito sluogsnic 
ėjo su juo.- Taigi iš visų žymią 
svarbiausia yra tos raudonos 
dėmės, apgamai ir nevietoj au
ganti plaukai, kuriu priežastį 
t r u m pa i pa m i nė j a u.

2. Prigimtas dėmes galima 
prašalinti elektrolysiu, bet tai 
yra skaudus ir nemalonus bū
das, imantis daug laiko. Var
tojamos tam tikros operacijos, 
bet visi budai nors ir prašalintą 
dėmę, bet palieka randą, kuris 
kartais prasčiau išrodo už bu
vusią dėmę.

3. Motinos veidas nėra suriš
tas su kūdikio veidu 
ir maitinasi gimdoj, 
gimdos užgavimas a 
los sužeidimas gali padaryti 1 
kias nors žymes. Jei pe 
užgavimas atsilieptą ant 
kio, tai greičiausiai 
(aborcija) įvyktą, bet

Pirmiausia kalbėjo kun. Mi
kalauskas. Jis ragino žmones 
būti gerais katalikais, nes žmo
nės be tikėjimo esą žyęrįs ir 
daugelį tam panašią ni^U l>rl~ 
kalbėjo.

Antra
Pusę savo 
visokius juokus pasakodamas* 
Paskui ragino visus prigulėti 
prie neprigulmingosios bažny
čios, taipgi nupeikė Rymo kata
liką kunigus ir net patį popie
žių už krovimą turtą.

trečias kalbėjo ku 
Mikalauskas 
rimčiausia 
nėms patikę 
skaityti 
kiais budais 
už vienas 
visokiais šventakupriais, ne®i- 
liežnikais ir draudė nevetdmai- 
niauti, nes tuo nieko negadingui 
atsiekti

mę ant veido.
4. Kodėl neretai gema d 

niai?



Gydytojas ir Chirurgasjungon.

laiko.

kalbos laikyti

Pabraižos Kovos numeriai visa

toj ic-

Ar nori būti turtingas?

kuomet
t

•u

EXAMINACIJA

OR. W. YUSZKIEWICZ

EIKITE TUOJAUS PAS

DAUTARA ROSS EPSTEINreikalui iki puses miliono.

jeigu tik tu ištiesų esi savininku

•)

f

Prieš Pačte
Ofiw«

— O, aš esu savininku tos ka-

Suprantama,

Prie Milwaukee ir North Avės.
Tel. Humboldt 4613

* A A

1415 S. Halsted SL, Chicago,t HL

•. AT-T?

VIENATINIS REGISTRUOTAS KUBAS APTJEKORIU8 ANT BRIDGEPORTO
VYRĄMS IR

& TELEPHONE YARDS 2721
| DR. J. JONE HAITIS 
f Medikas ir Chirurgas 
i 8315 S. Halsted St., Chicago I

t JOSEPH C. WOLON
f LIETUVIS ADVOKATAS
n Ruimas 902-904 National Lif® Bldtf., 

29 So. La Salle St., Chicago, Ill.
T Tel. Central 6890-6391. Atdara: Utar- 

ninko. ketverga ir ųubatos vakarai* nuo 
y j ' 6 Iki 8 vai. vakar®, po numeriu:
*4 mil MILWAUKEE AVE., Chicago, HL 

Tel. Humboldt 97.

V
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Utaminkas, Rugpj. 7,1917 N A U JI E N O S, Whicago, UI
J. E. Brady

(Tąsa).

“Džiumis" Hamiltonas.

brą už-

AKINIŲ

Del Patarnavimo Depozito- 
riams Bankas Atdaras 

Panedelio Vakare.
Šio Banko viršininkai realizuoja, kad 

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

Del parankumo tokių depozitorių šio 
Banko taupomasis skyrius bus laikomas at
daras Panedelio 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.

T i y

J

REIKALAUJI
kenti galvos skaudėjimą,
nuolatos Tau ašaros krinta iš akių,
Tau skauda akys,
skaitant raidės susibėga į krūvą, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių.

Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
JdgU lUl l U£,VlVK4lll<f l/,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant,, tuokart esi 

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

AKIU SPECIALISTAS 
T6MYKIT MANO UŽRAŠA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augŠtas. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedaliom nuo 9 ryto iki 12 dieną. 

Tel. Canal 5335

Jus Galima Išgydytie
Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Mane

Aš Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kožnos Ligos
X-RAY EXAMINACIJOS

Aš jums pasakysiu ar jus galite 
but tikrai išgydytu,

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

Aš vartoju tiktai vėliausias mo
ksliškas metodas ir įrengimus, 

Aš turiu mano paties vaistų de
partamentą ir laboratoriją,

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

Aš išgydau, kuomet kiti atsisa
ko.

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS VYRŲ IR MOTERŲ 
PASEKMINGAI GYDOMA

Pasikalbėjimas ir patarimas dykai
Valandos nuo

nuo 10 iki 1.
219 SOUTH DEARBORN STREET, CHICAGO, ILI

CHICAGOS SPECIALISTAS 
Insteigta 23 metai

Jis suteikia mokslišką gydymą išgydymui chroniškų ligų, nervų 
li/tų, širdies, vidurių, kepenų, pūslės, šlapinimosi, privatiškų ligų ir 
visų ligų ir silpnumų.

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

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

Daktaras Ross iŠegzaminuos jus DYKAI ir pasakys jums, kas jums 
reikia daryti, kad pasveikus. Ligoniai keliauja ilgas keliones iš vi
sų kraštų Suv. Valstijų gydyties 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, Nedaliomis 10 iki 1, Taipgi Pane- 
dėlio, Seredos, Petnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 iki 8.

Daktaras WISSIG
Seno KrajausSpecialistas iš

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENftJUBIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Speoialiikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, uinuodijimų kraujo, 
©do®, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerklės skaudėjimą h* paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
Čia Ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelj metų ir 
iAgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

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

Palauk, aš jums lai pasakysiu. 
Jeigu Vandergriftas negeistų 
tapti savininku Little Nelle ka-

butų sutikęs pasimatyti su ju
mis. Aš manau, kad jo sėbras 
Nevadojc žino tą kasyklą labai

- Kas? Jus manote Burno
tas? Jis gerai ją žino. Burno
tas gi ir liepė man pasimatyti su 
Vandergriftu pirmiau negu 
kreipsiuos kur kitur.

—Ir Burnotas liepė Vander-

tokiu budu apsukti jums galvą. 
Jeigu ta aukso kasykla yra ver
ta $250.000 neišvystyta, ji turi 
būti verta milionu po prideran
čia priežiūra.

—Tu turi liesą, — sutiko 
Simpsonas.

klausė “Džiumis.”
— Ryto, dešimtą valandą iš 

ryto, bet aš su juo matysiuos šį

—Kur?
— Jis sakė man, kad jis kvies

tu mane pietauti į savo namus, 
bet kadangi jo moteris turinti 
Švarbų užkvietimą kitur, tai jis 
pažadėjo atsiųsti man savo au
tomobiliu ir mes susitiksime

“Džiumis” širdingai j tiekda
mos tarė:

—Tas jo užkvietimas pietau-

Jeigu jis pasikviestų į savo na
mus bile ką gyventi į vakarus

jam tokią peklą, kad jis net sa
vo vardą užmirštų. Jis turės 
dar ir taip užtektinai darbo, kol

su jumis.
—Aha! tai tokios rūšies žmo- 

Veidmainis, ch? 
pasimalysme puo-Mes greičiau 

toje pas Belzebubą, negu aš ei
siu su juo tea Iran.

—-Susiramink! Aš esu tavo 
sėbras ir jus turite daryti, ka aš 
liepsiu. Kuomet jus susitiksite 
su juo, kalbėk apie viską — tik 
ne apie kasyklą. Jeigu jis už
simintu apie tai, sakyk, kad jus 
pasikalbėsite tame dalyke ryt
ine tyj. Tėmyk atydžiai jo pa
čią, jeigu ji dalyvaus. Mintis, 
kad kas nors iš aristokratijos 
mato ją teatre su nevadieeiu, 
taip ją nervuos, kad tu jausies

r I.... »

—Ką apie rytojų? — užklausė 
Simpsonas.

—Kuomet nueisi jo ofisą n ir 
prieisite prie dalyko, pakelk savo 
prekę iki milionui. Žinoma, jis 
šokines šian ir ten — bet nenu
sigąsk. Jis telegrafuos Burne
tii i, o jeigu tas pasakys, kad ka-

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofikas:
1323 S. Halsted lt

Ant pečių lubų
TeL Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn lt. 

1111-11 Unity Mdg.
TeL Central 4411

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

Valandos 4—6 Ir 7—9
Tel. Canal 3877

-—Tuomet imk pinigus jis 
turi statines prisjvertęs.

—Aš ištiešų džiaugiuos, kad 
tau pasitaikė pataikyti mano 
kambarin, nors aš ir nieko ne
uždirbčiau. Jis man užmokės’, 
pusę miliono, o jeigu ne — tai J 
aš grįšiu Ncvadon ir lukterėsiu 
truputį. Manęs niekas neverčia

Pastabelės.

Tasai “socialpa trio tas” P. Gri
gaitis, kur lik laiko prakalbas, 
ten visados daug naujų narių

gai naujų “socialpatriotų.” Ko
vos redaktorius su savo bendra-

galviais: “Naujienos”, 
nos”, ‘,Naujienos.”

Tel. Armitage 984

DR. A. J. KARALIUS

2121 N. WESTERN A V.
CHICAGO, ILI

I
’elephone Humboldt 1271. 1

M. SAHUD M. D. ! 
Benns Rosa® Gydytoja* ir ChlrwriiiM. £ 

Specialistas Moteriškų, Vyriikų ir \ 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Lirų- I 

OFISAS: 1570 Milwaukee At®. « 
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto; 3 
Kampas North Ave., Kambarys BM J 

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

TURĖKITE

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 lietuvifikaL

Ar jus esate nelaimingas? Ar 
jus kenčiate skurdą ir vargą? 
Kas yra jūsų nelaimių priežas- 
čia? Neturtas?

Nesirūpink tuo. Apsižvalgyk 
aplinkui ir pažink gyvenimo pa-

Nedėk savo pinigų bankan ir 
neleisk kitiems jais naudotiem. 
Bankieriai plėšia sau didelį pel
ną, kurį jiems jūsų pinigai at
neša — jus gaunate tik mažą

“Investink” ir patsai buk da
lininkas.

žiūrėk į J. D. Rockefellerį,

negį ir kitus. Paklausk savęs, 
kas jie buvo pirmiau? Niekas. 
O kas jie yra dabar? Viskas.

Tu turi tokios pat progos, tik 
nepraleisk jos. Kreipkis į mus, 
o mes parodysime tau, kaip tap-

ing Co. serus. Kreipkis asmeniš
kai arba raštu, o mes maloniai 
tau patarnausime.

mekle- 
(Mes esame Gaudagrašių 

biržos nariai). Kampas Laimės 
ir Skurdo gatvių, Bymiestis, U. 
S- A. — F. A. Jančauskas.

Sukčių Broliai & Co 
ria i.

“Sukritikavo.”
—Tai, vage, kad sukritikavo 

tai sukritikavo!
—Kas? Ką?
—Nugi musų siutinus kalbė

tojas Sčesnulcvičiųs o socialis
tus. Ir kaip jis juos sukritika
vo — kad jus bu tu te matę!

Viena laimė, kad 
“Naujienas”. Jei ne 
musų organo redaktoriai ir ben
dradarbiai neturėtų visai me
džiagos Kovos špaltoms užpil-

turime
jos, tai

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedelyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir 22-ra GATVĖ

Nereikalingas 
Akių— 

Varginimas
Kada atsakančiai pritaikyti akiniai
prašalina daugybę nesmagumų: su- 
bėgimą raidžių j krūvą, skaudėjimą 
galvos ir kitus keblumus stiklai tin
kamai pritaikyti prašalina.

Skaitytojau, jeigu tau nereikalin
gi butų akiniai, sąžiniškas oji/omet- 
tristas nepatars nešioti.

K. NURKAITIS, Oph. Dr.

1

PAJ t* WU- P

SUAUGIEMS
Akiniai aukeo riiwnose nuo $8.00 ir bu- 
sršČiau. Sidabro rėmuo®® nuo 11.00 Ir 
uuK&čiau. Pritaikome akinius utdyk*. 
Atminkit: Galvos sopėjimai, norvilku- 
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais įvairių lų<ų, kuris gali 
būti prašalintos gerų akinių pritaiky
mu. Ištyrimas uždykų, jei perAti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal

vi va sopa, jei blogai matai, jei akįs sU- 
įff psta, netęsk ilgiau, o jieškok pagalbos 
f| aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
JI kiniai uidyką. Atmink kad in®« koM- 
|įjĮ nam gvarantuojam akinius ir kiankte. 

nam gerai prirenkam.
S. M. MESIROFF, Ekspertas Optikas, 

Jai jų® sergate Ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Al buvau ap- 
tiekorius Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 15 metų. Al duodu patarimus DYKAI. GsJia 
padaryti bilo kokius rusiškus vaistus. Al rekomenduoju tik GERUS daktaru®. A* mu 
draugas įmonių B. M. ME8IROFF, 3149 80. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS ,
Ant Durų, Lentų Rėmu Ir Stoginio Poplero* I

CARR BROS. WRECKING CO. }
3OO3-3O39 8. Halsted SU, Chicago, III.

—Ogi. Musų pons Sčesnule- 
vičius kvietė socialistus ir Nau- 
jynų korespondentus, kad anie 
ateitų su juo debatuot, tai kaip 
ans jiems davė tai davė!... Nei 
išsižioti jiems nedavė! Nei nuo 
kėdės atsikeli jiems nedavė! Į

—O kokius socialistų argu
mentus jis sumušė?

—Kokius argumentus? Jo-

dievini nei išsižioti negavo!
—Tai kaipgi jie debatavo, jei 

socalistai nei išsižiot negavo?
—O taip, kad jei tik kuris tų 

bedievių norėjo ką sakyti, tai 
jam tuojau buvo paliepta: “ša- 
rap! Sėskis!” Ir dacol. Ir so- 
cilistai tapo sukritikuoti.

— J. Ac c r i s.

Socialistai vis daugiau ir dau
giau įtekmės įgįja. Žiūrėkit, jau 
ir Tėvynė ima “gint” socialistus 
nuo kemešinių šmeižtų. 

★ * *

{dėtume, jeigu šiaip norė
tumėte savo nuomonę apie tą 
Tarybą Kovoj išreikšti.”
Vot, kada Kova užsipelno pa

gyrimo. Jeigu Lalis nori savo 
“biznį”, t. y. Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Tarybą, išgarsinti, 
tai privalo užmokėt, nes Kova 
ne “privatiškas” laikraštis. Ži
noma, jei Kapsukas butų tai pa-

* A A

Grigaitis sako, kad Kovoj de
šiniems nesą vietos. Visai ne. 
Kova pati pripažįsta, kad vietos 
plcnti. Ir aš pripažįstu, kad 
Kovoj vietos plcnti. Kai auto
riai nusiunčia ka parašę, tai Ko
voj visados randasi vietos rank
raščiams pagulėti mėnesį kitą, 
kol autoriai jų neatsihna.

Laisvės Mylėtojas.

? Šis specialis paaukavimas tiktai trumpam laikui.
Del pasekmingo gydymo bile ligos jus turite žinoti didumą ir bu- 

Kdą ligos ir kelią, kuriuo ji bėgioja. Aš negydau vienų simptomų, aš 
f vartoju moksliškas labaratorijos metodas, tokias kaip bandymą krau- 
tjo spaudimo, mikroskopiškas ir chemiškas analyzas kraujo ir šlapu- 
Bmo, ir tokiu budu surandu tikrą priežastį jųsų negalės.

|Mano mašina del užrašymo Jųsų kraujo spaudimo, pa- 
I jiegos stiprumo ir gyvumo Jųsų širdies.
A Suranda žmonėse aiškiai silpnumą sveikatos, energijos ir stiprumo, 
Z ženklai, kurie parodo staigią mirti, gali apsireikšti bile laiku. Kaip 
& randasi jųsų kraujo sudynai? Ar jie smarkiai didėja? Ar jus pirm 
J laiko senstate? Mano kraujo spaudimas pasakys. ATEIKIT, leiskite 
&man išpasakot jųsų širdies ir kraujo sudynų paslaptis—tuokart gali
ama bus jums tikrai patarti kas geriausia yra jums daryti.
I NEMOKĖK MAN 
t Po priėmimo egza- 
gminacijos, jei ji novi
ji sai užganėdina jus, ne 
& mokėkit man nė cento. 
? Visai nėra nė skausmo 
£ nė pavojaus sąryšyje 
Z su X-Ray cgzaminaci- 
IJ ja, ir dargi nėra rei- 
g kalo jums nusivilkti 
J drabužių. Užleidžiant 
& ant uždangos šviesus . _ _____

S aiškus pavelikslas, pa- pirm negu šis specia-

įlis paaukavimas užsibaigs—ir leiskit X-Ray pasakyti tikrą teisybę apie 
? priežastį jųsų ligos. Nėra svarbesnio dalyko pasaulyje del jus žinot, 

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

VYRAI IR MOTERS

Ku rie sergate, kenčiate ir nusiminę, pasinaudokit šia didele auka. 
Tiktai trumpam laikui aš suteiksiu X-Ray ir daktarišką egzaminaciją 
už 1.00, daug expertu ima nuo $5.00 iki $10.00 Jus nebusite priversti 
gydyties. Aš duodu kiekvienam sergančiam vyrui ir nioterei Šioje a- 
pielinkčje progą žinoti ,ar jie gali but išgydyti. Aš turėjau daug me
lų patyrimo pasekmingo gydymo pilvo, kepenų, plaučių, inkstų ir pū
slės kliutiSj reumatizmą, dusulį, kraujo ir odos ligas, katarą, akių, au
sų, nosies ir gerkles, chroniškų ir nerviškų ligų, ypatingai pasekmin
gas pilvo kliūtyse, taipgi privatiškų vyrų ir moterų ligų.

Jeigu jus turite galvos skaudėjimą, silpną nugarą, apsvaigimą, 
pnetvarą, atsiraugėjimą gazų, skausmus pilve^, 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- 
syeįi-kti, atsineškite šį apgarsinimą, kuris suteikia jums tiesą prie X- 
Ray ir daktariškos egzaminacijos už $1.00.

NEATIDeLIOK, ateik tuo j aus.

rodo ncnaturalį stovi, x 
ir visai prašalina visi) A 
spėliojimo darbą. Jei-? 
gu jus niekuomet pir-J 
miau neturėjote pilno t 
X-Ray ištyrimo jųsų X 
kūno, jus neturėtumėt f 
praleisi! lo sleliėlino T 
patyrimo, kuomet jusi 
galitej įsigyti vien tik ♦ 
už (lalėję ;ish) iš-(j 
laidų. Ateikite tuojau X

Valandos: 9 ryto iki 8 [JfJ FIELD 
vakaro. Nedelioinis: 9 740 W. Madison gatve, 

... . 1 kampas Halsted gatvės
ryto iki pietų. Antras aygštas,

Chicago, Ilk

Taigi neleisk $1.0(1 
stovėti (arpe iųs ir 
sveikatos. Ateik pa
šilei r a u t.

Skoliname pagal įstaty
miškų mokestį
...  87V£>c į mėnesį

50 .......  1.75 į mėnesį
75 ...  2.62y2 i mėnesį

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

3^ % 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 aogšta* 

Telephone Drover 2116.

Didelis Bpai davimas
Šiuomi užkviečiu gerbiamąją lie

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

Taipgi egzemi- 
IgB 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 gatvė, Chicago.

Vyriškų Drapanų Barbenai 
'Nauji neatimti, daryti dnt 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 siutki nuo $8.00 
iki $7.50. Ą

Atdara kasdieną, nedėlmmis ir va
karais. \

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

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison SU Chicago, Ill,

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudamas arba silpnas akis, atf 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas mn* 

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

wKi 9 ryto iki 1 po plot.

DR
GYDYTOJA® liR CHIRURGAS 

Specialistas moterišką, vyrlttę, Ir nikę Utį-.
Ofiaas ir Gyvenimas: 

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

Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 
X>o pietų ir vakarais.

Telephone Drover Mil

Dr. A. A. Roth
HLSAS. GYin TUJAS ir CHIRURGAS

Muturi Vyrhikuu VaUri 
ir ▼ižų chr«>niAhų

Valfcwdou: 10—11 ryto, 4—6 po purtu, 7—41
k>»i» Nt'dAlionsia 10——1 po pietų,
83b4 S. BALSI ED ST., art! >4 8T^ 

CHICAGO. ILL.

D r, Ramser
AKIU SPECIALISTAS

viBiein# tinkamus akinius, 
tjUoįb ir patarimu* dumia djkai.

M Air., erti Chieage 1MNI
lubos. VALANDOS: Nuo 9 iiryto Utį vak* 
rui. Nedaliomis nuo 9 išryto iki * pe iriMPk 

TeL Haymarket 24M.
—«

Dr. Povilas Žilvitis
Lietin is Gyti> loja*, Chirurge* 
3203 S Halsted St.,

Ttl. Drovu 7179.
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CHICAGOS ŽINIOS
Jieško žmogžudžio. Pranešimai
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REIKIA DARBININKŲ

WEST PULLMAN, ILI
Elektros viela užmušė jauną

programą, supainiojo vardus 
lietuvių organizacijų. Bachmet- 
jevo priėmimo konferenci joje

ls metu Pranas Kareckis. su- 
C

us gerai visiems žinomo seno

St., su kitu savo draugu Tony 
Wallic iš 
Riverdale.

Marion, III.,
Beeidami jie

Wallic, sus

ni e
konferencijos s tįsi rinki

darbininku susi
kėlė t o 

dienų prieš Auditoriuni’o mitin-
uz

nušovusio gatvėje II 
Schaub, 187 Wabash avė.

švogerka ir uošve, kuomet

Paimti kariuomenėn 
lietuviai.

kariuo-
vakar

apie tai, 
pilnos <

Bet vos spėjo

Automobilistas, kuris atsisa
kė pasakyti savo pavardę, par
vežė Kareckį namo, kur jis ne
užilgo ir mirė.

Pranešimas L.S.S.
VIII Ra j. kuopoms.

cus” partijos narių sus i rink i-

didatai į teisėjus sekančiam ru
deniui.

26 d., 2 vai. po pietų, Elei 
svet., 1638 X. Halsted St.
me turi teisių uaivvau 
viii socialistų kuopos.

narių. Išrinktiems delegatams

ti nominavime kandidatų į tei-

triukšmų.

mas

vyrukų, ^bolševikų.

ambasadoriaus priėmi-
me.

klausima iic
Auditorium’o

gimui, tai

nis “nelegališkai

grame pa rašyta, kad Kl. .Jurge

a ts lovas, 
ėmė įeit

vo rusų misijos priėmime. 
Klause vienos kuopos delegato, 
paskui kitos kuopos: ar jie buvo

rium’o mitingo?
..z- ii A

a įsako,

jus drnglies socialistų vardu!” 
Pastebėtina tečiaus, kad visi 

“kritikai” pripažino, jogei lietu-

“kritikai

dę, kad ir jų prisikabinėjimai 
del formališkumų neturi pama

Visas dalykas yra tame, kad 
rengimo komitetas, rašydamas

Tuoinet mitingo

dvi organizacijas,

yru “Socialistiškų ir Darbinin
kiškų organizacijų Tarybos” at
stovas. pp.

Paminėjo užmuštąjį 
draugą.

Cycle kliubo darže, Sheridan 
Hoad ir Foster avė. liko užmuš
tas 15 metų William A. Urlcy.

mesdamas dide
lėmis žirklėmis

metė žirklėmis
Moga

milionierių kliuboc

Brotherhood Republic, su savo 
mavoru Willens, priešakyj, per-

maršu. Tume paminėjime

ženklu ant dešiniosios rankos.

kliubas pašaukė

lo sumišimas.
'.U. Ki- 
g rusino

nn ir
maudyklas

nuo viešųjų.

vaikus, leisdamas jiems maudy- 
lies ir kliubo maudyklose.

k

eitame nedėldienyje, vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, kurioje aš
triai pasmerkiama Butte, Mont.

Little.

tečiaus laisvė žo-

Butte
Monl. kasėjams. Taipgi leido 
metalo darbininkų unijos Butte,

Nelaimės su automobiliais
Kaip visuomet, taip ir šį ne-

nelaimiu su automobiliais. C

Penki Chicagos automobilis-

merginas.
ir siržeidė 29 
visi areštuoti.

P-lė Marė Brozostoski, 11940 
Michigan avė. ir jos tėvas sun
kiai sužeisti jų automobiliui lies 
41 gatve ir Michigan avė. susi
dūrus su kitu automobiliu.

krai sužeista keliose kitose ne
laimėse su automobiliais.

PASARGA.—Draugijų pranešimus skelbiame 
be užmokesties. Pranešimai turi but priduoti 
iš vakaro, laiškeliu arba tel(O[nu, Canal 1506. 
Priduoti tų pačių dienų, kada spausdinamas 
dienraštis, nebegali but jdčti.—“Nauj.” Red.

Daktaras 
Franklin 0. Carter

a u-

Visuotinas pusmetinis Naujienų 
Bendrovės Dalininkų 

susirinkimas.

Naujienose reikia dar 
šiuos lietuvius, paimtus 
menei) subatoje ir kurie nerei
kalavo paliūosavimo jų.

DISTRIKTAS 13.
Zerewskes, J., Hyde Park Ho-

Naujienų Bendrovės dalininkų su
sirinkimas įvyks nedėlioj, rugpjūčio 
12 d. M. Meldažio svetainėj, 2242 W. 
23rd Place. Pradžia lygiai 10 va
landą ryto. Tarp visų esamųjų 
svarstymui reikalų yra balsavimas 
Naujienų Bendrovės panaujintos 
konstitucijos projekto. Todėl kiek
vieno Naujienų Bendrovės dalinin
ko atvykimas susirinkiman ir laiku 
būtinai reikalingas. Susirinkiman 
bus įleidžiami tiktai pilni Naujienų 
Bendroves dalininkai, todėl kiekvie
nas privalo pasiimti savo certifika- 
tą registracijai. Dienos tvarka bus 
paskelbta ant vietos. —P. čereška,

Naujienų B-vės Sekr.

.REIKALAUJAME KARPE,NTERIŲ 
PRIE KARŲ, IR KARŲ TAISYTOJŲ 
PRIE TAVORIN1Ų KARŲ. GERA 
MOKESTIS, NUO ŠMOTŲ DARBAS 
IR PASTOVUS DARBAS VISIEMS 
METAMS. TAIPGI LEIBERIŲ (VY
RŲ IR MOTERŲ), KILNOJIMUI 
MATERIJOŲŲ KARŲ YARDE, PER
KĖLIMUI INKROVŲ, APRŪPINI
MUI KARŲ LEDU IR TT.

ATSIŠAUKITE IN FOREMAN — 
MICHIGAN CENTRAL RAILROAD 
EAST END OF E. 119TH ST., AND 
M.C. R.R. TRACKS, .KENSINGTON, 
ILL.

sų gydytojas Uhi- 
cagoje, autorius Ab- 
sorbtion — Massage ( 

Treatment nuo akiu 
v-

MW—R—W IB HWIf* U Į' Į •

Jis mokinosi vienoje geriau
sių mokyklų Canadoje Toronto, 
universitete vėliaus dar moki
nos Jennes Medi kalėj kolegijoj 
Chicagoje ir vėliaus tarnavo 2 
metu pavieto ligonbutyj.

Dabar jis turi didžiausią paty
rimą ant 120 So. State gatvės.

g?
kurtumo, triukšmo

patarnavimą lietuviams, paro
do savo naują gydymą tiems 
visiems sergantiems BILIs AKIŲ

tą ir jo ofisai yra įrengti žino
mais moksliškais įrankiais ir 
prietaisais nustatymui teisingos 
diagnozes ir suteikimui savo li
goniams pagelbą savo sumanu
mo ir patyrimo.

kariuo-

DISTRIKTAS 20
Grancavich, Jack, 3818 E. 91

Seka lis Joseph, 1073 Hoxie St 
DISTRIKTAS 22

Mineika, Kazimir, 9360 Cot
tage Grove Ave.

paimtųjų kariuomenėn lietuvių.

Hoyne nebeužsitiki

Valstijos advokato Hoyne di
liu prieteliu buvo šerifas

šerifas visuomet padėdavo. Bet

si tikėjimų ir šeri

nio saliunu nedėldieniais Cool c

ciamos.

m ą.

Turgaus Žinios
CHICAGO, Rugpjūčio 6, 1917.

Žemiau paduodamos produktams 
kainos dera tik uzdamu produktams 
perkant; iš sankrovų perkant Šeimy-
ninkės moka brangiau:

Valgomieji produktai.
Sviestas, Creamery

OI eo margarinas, geriausias 
Pigiausias ..................

Kiaušiniai, geriausi, tuz. . .
Prasteni, sulig rųšies . .

Suris Amer., sulij 
Šveicariškas . . .

Kalakutai

rųsies

Gvvi 
14—18 
16—18 
16—18

Veršiena, sulig svarumu 
Prasčiausia ....

No. 1Ja u t iena

Loins .

(’hucks

27 
18’/j

Bulvės, staline ..........
Daržovės: —

Barščiai, 100 grįšči 
Kopusiai, gurbas . . 
Morkos, 100 grįščių 
Agurkai, gurbas . .
Salotos,

'fometes,

... 38Va 
32—37 y2
27—28

36—37

30—36
Mušti

22 
17—18‘/2 
15—16 
12—15

No. 2
.21

11—12
: No.

.12

18

Komai, saldieji, maišas
Vaisiai, žali: —

Obuoliai, statinė ..........

Molinės, 16 k v...............
Miltai, kvietiniai geriausi

Ruginiai, baltieji ........
tamsio ii .....................

Cukrus, 100 svarų ..........
Javai

Komai 2.36—2.40: rugiai 2.10—
2.12; miežiai 1.35—1.52; avižos .68—

3

20—.25

04—05 
30—75 
.. 1.00 

. . 1.00

3.40—3.65
8.50—10.00

1.25—2.25
1.50— 2.25
2.50— 3.25
.... 13.60

... 10.75 
7.90—9.05

.78.
šienas

Motiejukų 13.00—21.50: dobilų 
16.50—17.50; paprastos rųšies 9.00— 
11.00.

Gyvulių rinka
CHICAGO. Rugpjūčio 6, atgabenta 

i/alviiu 12.000; veršių 1,000; kiaulių 
32.000; avių 12,000. Paduod 
kainos:
Galvijai:\ jaučiai, sulig gerumu 

9.00—1/4.15; karvės 8.00—1 
veršiai 9.00—10.75.

Kiaulės sulig svarumu, 
, 16.55; paršai 12.00—14.50.
Avis nuo 9.00—14.00; ėrai 13.50-15.-

00, <

i nuo 
10.50;

nuo 14.70—

Debatai socialistų su klerikalais. 
—L. S. J. Lygos 1-ina kuopa rengia 
debatus rugpj. 7 (utarninke), 8 vai. 
vak. Mildos svetainėj. Iš socialistų 
pusės stos P. Dubickas, o iš klerika
lų — K. Sčesnulevičius. Debatuo- 
jama bus tie klausimai, apie kuriuos 
K. Sčesnulevičius primelavo savo 

prakalboj liepos 31 d. šv. Jurgio sa
lėj. — Kviečiame publiką kuoskait- 
lingiausia susirinkti paskirtu laiku.

—Rengėjai.

LSS. 158 kp. laikys savo mėnesinį 
susirinkimą šiandie, rugpjūčio 7 d. 
7:30 v. v. Engels svet. 3720 W. Harri
son St. —Ahsi kuopos nariai malo
nėkite būtinai ateiti susirinkimam 
Yra svarbių reikalu svarstymui.

—Vili inaitis, Org.

Indiana Harbor, Ind.—Lietuvių 
Vyrų ir Moterų Apšvietos Draugijos 
mėnesinis susirinkimas įvyks utarn. 
7 d. rugp., A. Mikalavičiaus svet. 2112 
— 137 Št. Pradžia 7:30 v. v. Drau
gės ir draugai, malonėsite atsilan
kyti visi, nes turime daug svarbių 
reikalų apsvarstyti ir visi gausite 
naujas konstitucijas. Jeigu kas no
rėtumėte įsirašyti Apšvietus Drau
gijom, ateikite neat įdėliodami aut to
liau. — P. Matonis, Rast.

Smulkus Skelbimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau Antano Ballmiškio pa

eina iš Telšių pav., Kartinos parap., 
Balsickų sodos; taipgi pajieškau sa
vo draugo Ignaco Tamošauskio, Ma
ni i nų sodos, Telšių pav. Meldžiu tuoj 
atsišaukti. Joseph Draknis, 
4435 So. Wood st., Chicago, Illinois.

Pajieškau savo dviejų seserų: Pet-

kių miestelio, Kauno gub., apie 7 
motai Amerikoj. Pastaruoju laiku 
gyveno Detroit, Mich., ant Sane st.; 
vėliaus persikėlė j kitą gatvę; apie

nojo adreso, bet laiškas sugrįžo. Jo- 
dvi pačios ar kas jas žino malonė
kit pranešti.: Antanas Jonušaitis, 
135—E. 115th Si., Kensington, Ill.

Pajičškau Frances Matataitės, gy
venančios Chicago, 111.,Turiu svarbų 
reikalą. Malonėkit atsišaukti laišku 
Mano adresas: K. N Gandas, 
10616 Edbrooke Aye Roseland, Ill.

...........— I   ............................... — Į i I Į,',..—...      

Pajieškau savo draugo Miko šal- 
licnio, Kauno pub.,: Vilkmergės pav. 
Turiu labai svarbų reikalą. Meldžiu 
atsišaukti, arba kas jį žinot praneš-

A. Janulis, 
listed St., Chicago, Ill.

ĮIEŠKO KAMBARIŲ
DU LAISVI, blaivus vaikinai pa- 

j ieškom šviesaus švaraus, ruimingo 
kambario su elektros šviesa, Bridgc- 
norlo apielinkėje. tarpe 30 ir 35 gg. 
Turintį loki kambarį malonėkite at
sišaukti į “Naujienų” stoti: J. Jaku 
bauskas, 3346 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ

ANDERSON, INDIANA
ANDERSON GARMENT COMPANY

REIKALAUJAMA KRIAUČIŲ PRIE
MOTERIŠKŲ DRAPANŲ. GERA

MOKESTIS. DARBAS NUOLATINIS.

JONAS BYANSKAS MANAGER. KU-

RIE NORITE

CO., ANT 302

VAŽIUOTI, TAI PRA-

PAS MORES I11RSCH

MARKET ST

FLORO; Iš TEN JUS NUVES ANT 

STOTIES (DYPO) IR NUPIRKS 

TIKIETUS.'

REIKALINGAI bučeris. Prašau 
Inujaus atsišaukti: 1980 Canalport 
avė., Chicago, Ill.

R EIK ALINGA geras barberis. Dar
bas pastovus.Tiera vieta geram dar
bininkui. Gera mokestis. Atsišaukite 
tuoiaus šiuo adresu. J. ŠOKAS, 
10759 S. Michigan av.,

Chicago (Roseland), III.

REIKALAUJAME mblderių prie 
varstoto ir ant grindų. Gera moke
stis. Atsišaukite.

MASON DA VIS and CO.,, 
7740 So. Chicago 'Ave., Chicago.

REIKALAUJAME patyrusių mote
rų prie sortavimo skudurių. Taip
gi vyro prie skudurų virinimo.

N. TURAK
156 N. Sangamon St., Chicago, Ill.

gydyti galutinai. Paklauskite 
tų žmonių, kurie sirgo tomis li-

120 So. State St., Chicapk
1 durįs į žiemius nuo “The 

Fair” Dept, sankrovos.
Priėmimo valandos: nuo 9 ry

to iki 7 vai. vakaro; nedėliomis 
nuo 10—12.

TIK $200 GRYNAIS PINIGAIS 
nupirksi namą po No. 61 27 S. Tripp 
avė. Likusius $15 mėnesyj. Kaina 
$13.50
FREDERICK H. FROEMKE and CO.

Pamatykite poną Pawlowski 
1709 W. 59-ta gatvė

Telef. Prospect 4133.

♦ *

TIK $200 GATAVAIS PINIGAIS 
Namelis ant cemento pamato po No. 
5648 So. Seeley avė. Likusius $20 į 
mėnesį. Kaina ..................... $2500
Vertas $3100. Persitikrinkite patįs. 
FREDERICK II. FROEMKE and CO/ 
Pamatykite poną Pawlowskj

1709 W, 59-1 a Gatvė

RANDAI
KETURIŲ KAMBARIŲ fialas ati- 

duodama randon, $10 iki $13 į mė
nesį. Neįleidžiama prigyventojų 
Rezidencija tiktai.

Mrs. E. Mc Condie
13 W. 60 sir., 2-ras pagyv

PARDAVIMU1
PASINAUDOKITE PROGA 

Parduodu pigiai puikų 
Biznis išdirbtas nuo seno 
tuvių apgyventa vieta.' 
pardavimo savininkas

1619 So. Halsted st.

restoranų, 
laiko. Lie-

Chicago viduje ausies.

RAKANDAI ri yra kurčia viena ausin ir nuo-
TURIU paaukaut $165 seklyčioi 

setq 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 $55.

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

Chicago, Ill.

JAUNA PORA turi parduoti tuo- 
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, cabinet, phono
graph, upright pianą ir II. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigai už 
grynus ])inigus.
2910 North Ave., 1-inas flat as. Prieš 
Humboldt Park. Chicago.

PARDUODU visai naujus rakan
dus, $400 vertės labai pigiai, nes sa
vininkas nori išvažiuot į kitą mies
tą, tai greitu laiku nori parduoti. 
Matyt gali vakarais nuo 6 iki 10 vai.

4047 So Talman Ave., ant 2 kibų.

NAMAI-ŽEMĖ

PARDUODU 3 lotus, Lyons, Ill., 
25x125 pėdų kiekvienas. Suros ir 
vanduo įvesta. Labai pigiai. Atsi-
šaukite.

L. Levin,
6239 S. May St., Chicago, Ill

PARDUODU labai pigiai lotą ge
roj vietoj — ant Sacramento avė ir 
43 si. Pardavimo priežastis—važiuo
ju Į kariuomenę. Kreipkitės šiuo 
adresu. Alex Korsak, 
3157 Emerald Ave,, Chicago.

AUTOMOBILIAI
PARDUODU 2 automobiliu pigiai

rai, 2 extra,; kitas — 1914 Hodson, 
7 sėdynių, nauji tairai, elektros pra- 
detuvai. Abudu labai gerame padė
jime. Matykite vakarais po 6 vai.

P. Walteraitis,
2615 W. 47hl St., Chicago, Hl

AMATŲ MOKYKLOS
MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 

RUBUS
Išmokiname piešimo, kirpimo for* 

mų, siūti naminius daiktus arba ag- 
r ėdalus. Diplomas kiekvienam, kuru 
išsimokins. Valandos dieng arba 
vakarais del jųsų parankamo. Ui 
$10 išmokiname jus siut visokiu 
drabužius.

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

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

Garsinkite
NAUJIENOSE

apkurtimo.

ne vien tik nuo apkurtimo, bet 
ir nuo triukšmo galvoje. Jis 
nori pasimatyti su kiekviena y-

mis kataro.

sudėtinė liga.

doma šiuo gydymu, 
mas yra bent kiek

nori jį išmėginti ir pamatyti ar 
pagelbės.

geriamu vaistu ir žinomas bu-,C C |

namuose ir gydosi
Mokestis yra labai

maža.

li ė ra
gali pagelbėti arba išgydyti ją. 
Jis gydo akis, ausis, nosis ir go
ki ės ligas virš 20 metų. Jis iš
gydė tuksiančių tūkstančius li
gų. Jis užkviečia jus atsilanky-

kiek mokės ir apie viską. Del 
platesnių žinių ateikite i ofisą.

DR. FRANKLIN 0. CARTER

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLĖS

su geriausiais

svarbiausias akių operacijas.
Dr. Carter gyvena ant State 

gatvės per 20 metų. Kuriuo lai
ku jis išgydė tūkstančius ligo
nių.,

atsitikimuose,

Jis sa-

jusų akims arba dėtis akinius

paliuosuoti nuo kurtumo, triu-

dyti šiuo nauju gydymu, jeigu

akių įtempimu, skausmu aplink 
akis, raudonumas, kuomet tik

ktaras sako, kad jums reikalin
gi akiniai. Jeigu jus kenčiate 
nuo augančių kruopelių ant vo
kų, giplaukių, žaizdų, nuovarų,

ant akių be chloroformus ir li
goniai pareina namo be jokio 
keblumo. Dr. Carter išgydė ši-

PKOF. DOCTOR COATES
Beturčiai taipgi ateina pat mana 

visų kraštų, dėlto kad jie patyri, 
aš esmi expertau epecialietaa
realizuoja, kad jeigu galima ilgyd] 
aš galiu tų atlikti. Nejaraišuok ir * 
rėk, kuomet jųsų sveikata ir etijx 
mas nyksta, kuomet jus turite ją ai 
rankose. Jeigu jus atsilankysite | 
mane j laikų. Aš gydysiu jus teisina 
sumaniai, sąžiningai, ir moksliškai, 
sugrąžinsiu jus j sveikatų | trumpi: 
s| laiką, ir už mažiausią mokesti
sumanaus ir pasekmingo patarnavim

Aš rydsu vyrus, ir vyrus liktai, 
gydau juos greitai, saugiai ir visiška 
vėlinusiomis m et odom in ir uš plgriaar 
mokestj del sumanaus pstarasvima 
pasekmingo gydymo.
PASIKALBĖJIMAS IR PATARIU!

DYKAI

PROF. DR. COATEI
430 So. State St., 2-ras aug&ta

Prieš Siegel Cooper and Co.

Ateikit l/VD A I A* b 
pas |f | Kili Ūgy 

mane V I llfll dysi

Carter yra žinomas įžymiems 
lietuviams Chicagoje, kuriuos 
jis gydė. Jis atitaiso kreivas a- 
kis j penkiolika miliutu. Ligo

Per

no

TEL. Canal 2118

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1749 So. Halsted St.. Chicayo, III.
Kampas 18-tos gatv.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirur*** 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, wy- 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia* 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. IBtR 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
f b vakarais. Telephone Canal Slid. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis egzaminuoja dykai

tuščias, kuomet 
pranyksta regėji
mas.

JT gerintą Ophthal- 
•5L iV niometer. Ypati- 
™ aį nga doma atkrai- 

• c- pl am a j vaikus.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va
karo; nedaliomis nuo 10 iki 11

4649 S. Ashland Ave. 
kampas 47 St.

Telephone Yards 5031

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

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

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

3149 S. Morgan St. kertė M rL 
Chicago, Ill.

SPECIALISTAS
Moteriškų? Vyrišku ir VaHm 

Taipgi Chroniškų Lifg 
OFISO VALANDOS:

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po B*et 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. NejjMŽto 
mis vakarais ofisas uidarytMk

* Telephone Yards 6G7.




