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Rusai apleido Rygą

Magnus’o referatas paly
dėta ilgais aplodismentais.

Apie gynimą konstitucinių 
šios šalies gyventojų teisių

ISTORINĖ PEOPLE S 
COUNCIL KONVENCIJA

PRAVOSLAVŲ BAŽNY 
ČIOS KONGRESAS.

konstituci
- Neužgin

RASINĖS RIAUŠĖS 
LEXINGTONE.

Radau 
delegatų, 
padaryta

b, rugs. o 
buvusiojo 
” Rusjjos 

antro,

nota kariau- 
Popiežius 
jrezidento 

nors ir 
vis

Milicionieriai sužeidė 
dešimt negrų.

nu ai. 1 ik s 
šie n i u dragų 
eskadrona 
ir tokios, 
rniai, žiuri

Vienas trečdalis pasisųtos 
Francijos frontan amuni
cijos turės būti sugrąžin
ta ; netikusi.

Selo j Tabolską valdžiai 
kainavo dešimt tūkstančių 
rublių.

vulių augintojams. Čia jie 
esą labiau reikalingi nei Ho- 
landijoje. ■ * ' •i

VOKIETIJA ATSAKYS 
WILSONU1 — KARDU.

Kad miesto mayoras Tho- 
mpsonas atsižinojo apie iš
vaikymą Liaudies Tarybos 
konvencijos, jis davė papei- 
kinią policijos viršininkui ir 
pasakė, kad Liaudies Tary
bos žmonės turi tiesos savo 
posėdžius laikyti Chicagoj, 
o policijos priedermė esanti 
žiūrėti, kad jiems nebūtų pa
daryta jokios nuoskaudos. 
Konvencijos rengėjai, gavę 
mayoro leidimą, ant ryto
jaus, taigi nedėlioj, vėl su
sirinko i West Side Audito- 
rium ir tęsė posėdį nuo 2 v. 
po pietų iki 7 vai. vakaro.

BERLIN, rugs. 3. — Vo
kietijos karininkų-junkerių 
organai smarkiai kritikuoja 
prefc. Wilsono notą'. Pav., 
vienas jų, būtent K o e 1 n i-

Istorine People’s Council 
Konvencija

REIKALAUJA NUBAUST 
PABĖGĖLIUS.

SULAIKO HOLANDIJOS 
LAIVUS.

WASHINGTON, rugs. 3.
— Telegramos iš Washing
tone praneša, kad po ilgo de- 
rėjimosi valdžia pagalios 
nutarusi neišleisti sulaikytų 
Holandijos laivų (viso 50) 
viena todėl, kad dar negavu
si reikalauųt užtikrinimų iš 
Holandijos įgaliotinio, antra
— siunčiamoji Holandijon 
kernų (kukuruzų) daga jau 
esanti pagedus, reiškia — 
netinka niekam kitam, kaip 
tik gyvulių maitinimui. To
dėl valdžia nutarusi pavesti

n m kas pirma, kili 
Dar kepurę kilstelėj 
vencijos pirmininkui 
ninkas uždususiu b;

Visą laiką k o n- 
v e n c i j o j e viešėjo geras 
upas ir rimtas, sužinus daly
kų svarstymas, kuris “kam 
nors” atėmė paskutinę vil
tį išbandyti ant jos savo pa-

MASKVA, rugs. 3. — Ma
skvoje dabar atsibuna dide
lis pravoslavų bažnyčios ko
ngresas. Telegramos skel
bia, kad kongresas turėsiąs 
užsitęsti apie porą mėnesių 
laiko. Norima mat praves
ti daug naujų atmainų—re
formų pravoslavų bažnyčio-

rpe 158 oficiariai
tuo pačiu laiku į
kas pateko 38 didžiosios ka 
nuolės, 200 kulkosvaidžių ii 
daugybe kitokių karės pa 
buklu.

žvaigždėta vėliava. Illinois 
gubernatoriaus pasielgimas 
yra atsakymu 
nes garantijas 
čijama betgi, kad musų bur
nos yra užčiaupiama žmo
gumi, kur prisiekė išlaikyti 
konstituciją Suvienytose 
Valstijose, beje, Illinoise.

“Prez. Wilsonas sako: ‘iš
girskime Vokietijos žmonių 
balsą’. O aš sakau 
skime Amerikos žmonių ba
lsą! Aš esu čia idant iš
klausius Amerikos žmonių

1— jūsų.”
Buvęs senatorius Work 

savo kalboje nurodė, būtent, 
kad Illinois valstijos guber- 
jiatoriaus elgimęsi su Liau
dies Tarybos konvencija ai
škiai rodo, jogei dalykai kry
psta prie sunaikinimo de
mokratijoj tos demokrati
jos, kurios vardu" dabar taip 
daug šnekama.

PETROGRADAS, rugs.,3 
— Vyriausias rusų armijos 
vądas, gen. Kornilov, pasiu- 
n te p re m i e r u i K e r e n sk i u i 
telegramą reikalavimu, kad 
kuoveikiausia
t.v. “geležinė tvarka” armi
joje. Kornilovas mat noris 

■ “atsirokuoti” su tais regi
mentals, kur, laike Maskvos 
nuvažiavimo, liuesu noru ati
davė vokiečiams kelias vtin

<lr t-

svarbias pozicijas Rumuni
joje.

’ IDABEL, Okla., rugs. 3. 
— Pereitą subatą čia tapo 
a re š t u o ta Fu 11 e r me i s te 1 i o 
pačtos viršininkas, Pollar- 
das. Sužinota mat, kad po
nas Pollard yra vienas tų 
“slackerių,” kur atsisakė rę< 
gistrūoties birželtb 
dieną. —J

RUSAI APLEIDO RYGĄ.
Atidavė miestą be mūšio 

Petrogradas pavojuje; vo 
kiečiai persikėle per Dau 
guvą.

Kad Minneapolyj nei ki
tur neleista People’s Counci- 
l’ui (Liaudies Tarybai) lai
kyti savo konvenciją, galų 
gale buvo nutarta laikyti ją 
Washingtone, D. C. Nutari
mas buvo padaryta pėtny- 
čioj, ir subatos rytą, 10:30 
vaL delegatų traukinys tu
rėjo išeiti iš Chicagos į Wa- 
shingtoną.

Subatos rytą, dar gerokai 
ligi paskirto išvažiavimui

—O tai laisvė Amerikoj! 
— kalbėjos • skirstydamies 
delegatai

“Išeinamajame kambaryj 
jau praeiti negalima — tiek

žmonių.
“—Kur tas? Kur tasai?

— girdėjos šauksmai.
“—Duokit šian virvę!

lės militarės reikšmės, ypa
čiai. žiemos metu, kuomet 
prieplauka užšąla.

Ryga prasidedant dabarti
nei karei turėjo arti 500,000 
gyventojų. Prie jos vokie
čiai veržėsi jau nuo pat pra
džios dabartinės karės. Puo
limas tos prieplaukos Rusiją 
faktiškai atkerta nuo Balti
ke jurų.

Armijoje turi but įvesta “ge 
ležinė tvarka — reikalau 
ja Kornilovas.

žinoma, ne
dideliu vilčių, C C f

ramiai paliks, todėl

saly 
nesu

sirenka taikos kongresas?... 
Kode! tuoj dabar nepasitikt 
su Vokietijos žmonių ir jos 
valdžios atstovais ?
visa tai atidėliojama? Jeigu 
prezidentas nesiskubina, tai 
mes skaitome savo uždavi
niu surasti prie to kelią, id
ant atsiekus pageidaujamos

WASHINGTON, rugs. 3. 
Pasklydo ‘ gandas, būtent, 
kad Vokietijos atsakymas į 
popiežiaus notą jau esąs Va
tikane ir kad Benediktas jau 
ruošias antrą C C'

jančioms šalims, 
esą tikisi, jogei ] 
Wilsono atsakymu 
atmetąs jo pasiūlymą, 
dėlto duodąs vilties, kad ne 
užilgio turės ateiti taika. — 
Tik jau ne iš Benedikto ma

\V30th sj

Petrograoub pavojuj

kad vienas trečdalis šovinių, 
kur tapo pasiųsta gen. Per- 
shingo kariuomenei Franci
jos frontan, pasirodo turį 
“tūlų trukumų”, vadinasi 
nenaudojami. Jų vieton tai
gi turės būti pasiųsta naujų 
šovinių. Esą tai šautuvų ir 
revolveriu šoviniai.

LONDON, rugs. 3. — 
ficialiai pranešama, kad 
gi u rugpjūčio mėnesio F r 
cijos fronte tapo suimta

grasina sunaikinimu Balti
ke jurų laivyno — jeigu vo
kiečiams pavyks užvaldyti 
Osel salą — tvirtovę, ginan
čią Finlandios įlanką.

Rygos puolimas tai skau
dus Rusijai smūgis. Bet ne 
pa sku ti n is. H i n d enbu r gu i 
dabar atsidaro atviras kelias 
prie Petrogrado, kurį jis ir

Telegra
mos sako, kad laikinoji val
džia jau svarstanti apie so
stinės perkėlimą Maskvon. 

t Vis dėlto, karės kritikai, 
kaip tatai jiems priprasta, 
tvirtina, kad naujoji Vokie-

PETROGRADAS, rugs. ¥ 
— Laikinoji valdžia parei
kalavo savo komisaro Rosto
ve ant Dono, idant jis teik
tųsi painformuoti valdžią, 
būtent, apie galimybę įsteig
ti ten laikinąją Rumunijos 
sostinę. Tos pačios žinios 
sako, kad Rumunijos valdžia 
jau apleidusi Jassy.

Stedmanas tapo policistų 
uimtas ir išgabentas. De- 
sgatai pradėjo ramiai skirs-

LEXINGTON, Ky., rugs. 
3. — Pereitą subatą čia išti
ko kruvinas susirėmimas 
tarpe vietos negrų ir milici- 
onieriu. c

Riaušės, sako, įvyko prie 
sekamų aplinkybių. Būrys 
negrų, susirinkęs ties tūla 
negrų paamogos vieta, buk 
užblokavęs kelią einantiems 
ąąly gatvių milicionieriams. 
Milicionieriai pareikalavo 
“duoti kelią.” Negrai atsi
sakė, ir kilo riaušės, kurio
se tapo lengviau ar sunkiau 
sužeista dešimt negrų,

tarp kita sako, kad: “į tokią 
begėd i ngą (prez. Wi i son o) 
kalba nieks neatsako tai-

L

kiais save gynimosi argu
mentais, bet — kardu.”

Daugiau mažiau panašiai 
kalba apie prez. Wilsono no
tą ir visi kiti junkerių laik
raščiai. Tik vienas socialis-

RYGA, Baltija, rugs. 3.— 
Didžiausis ir pramoningiau- 
sis Latvi jos miestas Ryga pa 
galios atiduota vokiečių ma
lonėm Oficialis karės ofiso 
pranešimas sako, kad rusų 
kariuomenė jau apleido mie
stą, kurį vokiečiai kėsinasi 
užpulti iš dviejų pusių—va
ndens ir sausžemio. 
kariuomenė traukiasi 
visu Rygos frontu.
vietose ji pasitraukusi be jo
kio mūšio, vadinasi, liuosa- 
noriai. Vokiečių armija jau 
persikėlė per Dauguvą ir 

Kodel|s^u^bd artinasi prie miesto.
Visi keliai, vedantįs iš Ry
gos užtvenkti Rusų kariuo
mene ir civiliais gyventojais 
—pabėgėliais.

Rygos puolimas pastatė 
nemenkai! pavojui! Rusijos 
sostinę, Petrogradą, kuris 
randasi 300 mylių atstu nuo 
Rygos. Jisai, be to, kaip 
skelbia tos pačios žinios,

PETROGRADĄ 
Pranešama, kad 
“iš dievo malonės 
despoto, Nikalojau 
perkraustymas iš 
Selo į dabartinę c 
vietą” laikinajai valdžiai at
siėjo nei daugiau nei mažiau 
— tik dešimt tūkstančių ru
blių.

N au jo j i caro bausmė, 
kalėjimas arba — vadinkite 
kaip sau norite — susideda 
iš keturiolikos kambariu. 
Pati caro -Tamilija” valdo 
septynis kambarius, kiti, iš
skiriant valgomąjį kambarį, 
priklauso jo.., tarnams. >

kalbėjo kongresmanas Mas
son ir buvęs senatorius 
Work. Pirįnasai tarp kita 
užreiškė:

“Savo apsakyme į popie
žiaus notą prez. Wilsonas 
reikalaują, idant prabiltų 
patįs Vokietijos žmonės, 
pabrėždamas, kad kuomet 
jie kreipsis j šią šalį reikala
vimu taikoj, tuomet esą bus bandysiąs užimti 
galima išdėstyti taikos pa- 
siulymą-sąlygas. — Varde 
Augščiausiėjo ir teisingumo 

1— kodėl jis neleidžia prabil
ti Amerikos.; žmonėms?.Kon
stitucija garantuoja žodžio

A.dre««: 
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Po to, kai Illinojaus guber
natorius Lowdenas paliepė 
išvaikyti Liaudies Tarybos 
konvenciją West Side Audi- 
toriume, ant rytojaus, tai y- 
ra, vakar ji (Taryba) gavo 
mayoro leidimą ir tęsė 
konvenciją.

Esant nedaug laiko — nuo 
2 vai. po pietų iki 7 vai. va
karo — ir gresiant naujam 
išvaikymo pavojui, stengtasi 
atlikti tik būtinąjį, neatidė
tiną konvencijos darbą. Ir 
tatai delegatams pilniausiai 
pavyko. Be aštrių žodžių, 
be užsikarščiavimo susirin
kusieji darė tai, kas priva
lėjo būti padaryta. Ir pada
rė. Padarė pirmiau, nei spė
jo atvykti gubernatoriaus 
Lowdeno kariuomenė. Pas
tarąja! taigi neliko kas vei

ziu nm, pa- 
igu — visas 

į policijos, šiokios 
Delegatai sėdi ra
kąs čia bus. Apy

akles užsivertę, kepures už- 
ismaukę, lupas sukandę,

Pirmiausia išrinkta Liau
dies Tarybos pildomasai ko
mitetas—iš septyniolikos as
menų. Po to eita prie kitų 
dienotvarkio punktų. Svar
styta apie karės tikslus, gy
nimą konstitucinių teisių — 
žodžio, susirinkimų ir spau
dos laisvės ir tt. Svarbiau
sieji konvencijos kalbėtojai 
buvo Stedman, De Judah L. 
Magnus, 
manas Mason, 
foru i j os valst 
John M. Warl

Ilgoką ir puikiai priruoš 
tą referatą skaitė Dr. Judai 
L. M agnu 
Jisai nurodinėjo

—Gubernatoriaus įsaky
mu... uždraudžiu jums laiky
ti šį susirinkimą! Tuojau iš 
s i s k i r s t y k i t e. Kas n e k 1 a u 
sys, bus areštuotas!

Seymour Stedman, kaipc 
pirmininkas, norėjo pasaky 
ti delegatams skirstyties ra
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“Nejauku buvo. Papra
šiau vieno aldermano, kad 
praskirstytų kiek tuos ‘tik
ruosius patriotus.’ Kai pasi
darė takas, aš ir stenogra- 
fės greitai išėjome ir, sėdę 
automobiliun, nuvažiavome 
geležinkelio stotin. Už sep
tynių minučių buvome jau 
kelionėj.

“North Dakotoj, nors gu
bernatorius leido, bet mes 
gavome tikrų žinių, kad jei
gu ten vyksime kur nors 
konvencijos laikytų, delega
tus pasitiks ginkluota spė
ka. Tatai statyti delegatų 
gyvastį pavojun negalėjome. 
Musų darbui, musų judėji
mui betgi žmonės labai už- 
jmičia: ^DMžtlrrna' - yra • su 
mumis.”

Priėmus tą raportą vienas 
delegatų pradėjo aštriai kri
tikuoti valdžią, bet delegatai 

Išklausius ro- 
komiteto rapor- 

dienotvarkį 
prie rinkimo 

komiteto iš vie- 
nariu, kurs vestu

- -------------------------------------t

Perkels Rumunijos sost:^^ 
Rostova ant Dono

DAR APIE KAZANIAUS 
GAISRĄ.

Keli tūkstančiai žmonių už
mušta ir sužeista.

PETROGRADAS, rugs. 3 
— Paskutinės žinios prane
ša, būtent, kad laike didžio
jo Kazaniaus gaisro tapo už
mušta ar sužeista net keli 
tūkstančiai žmonių. Mate* 
rialiai nuostoliai esą dideli.

Chicagos džiugų spauda 
nesiliauja staugusi apie 
“Big Bill Hohenzollern” — 
mayorą Thompsoną, kuris 

senatorius,Įleido įvykti Liaudies 
' kiti. j bos konvencijai. Kalbama 

net apie mayoro pavarymą. 
Kuo visa tai užsibaigs — pa
matysime.

PARYŽIUS^ rugs. 3. — | 
Paryžiaus spauda labai prie* j 
lankiai, pasitiko prezidento -j 
Wilsono notą. Francija, sa- ' 
ko jie, pilnai pritars savot*«Jį 
Ikininkei, vadinasi atmes 

peYktą piežiaus pasiūlymą prad$ti| 
taikos derybas. . -ž'J||

Delegatų betgi čia nebuvo 
nei vieno. Kiek lukterėjęs, 
telefonu kreipiuos j People’s 
Council raštinę. Gaunu at
sakymą, kad nutarimas at
mainyta ir delegatai visi esą 
Fort Dearborn viešbutyj.

Nuvažiavau ten 
'šimtus 

Nutarimas buvo 
laikyti konvenciją Chicagoj, 
West Side Auditoriume, Ta
ylor ir Racine gatv.

11 vai. ryto jau buvome 
skirtoj vietoj. Džingų laik
raščiai jau buvo 'atsižinoję 
ir iškalno pranašavo, kad 
konvencija busianti išvaiky
ta. Ir delegatai 
galėjo turėt 
kad juo 
susirinkus j West Side Audi- 
toriumą prasidėjo skubus 
darbas.

Posėdžiu vec c

vietą, nutarta 
butų laikomi be jokios per 
traukos.

Priėmus visu delegate 
mandatus ir adresus, prasi 
dėjo darbas. Liaudies sek 
retorius Lochnei> 
jo visą istoriją , 
vietos konvencijai

“Minneapolyj - 
mes butume galėj 
ciją laikyti, nes s 
turėjome mayorą 
sėju. Bet gubernatoriui pa
skelbus uždraudimą, nuta
rėm geriau ten nelaikyti. 
Mat yra valstijos įstatymas, 
kad gubernatorius gal praša 
linti mayorą, jeigu jis rastų 
jį kaltu esant. Tat nenorė
jome socialistą mayorą pa
statyti pavojun.

“Hudsone, Wis., mayoras 
to miesto nenorėjo su mu
mis nei kalbėti. Jis pasakė, 
kad mes turį kuogreičiausia 
apleisti jo miestą. Mes vis 
dėlto susėdome, kad dar su 
vienu kitu aldermanu pasi
kalbėjus. Tik štai ateina 
vienas to miesto socialistų 
ir sako: “Pasisaugokite. Jau 
jus apstojo “tikrieji patrio-

mą baigti dabartinę Karę 
Rusijos Darbininkų ir Ka
reivių Atstovų Tarybos pa
skelbtu obalsiu — be aneksi
jų bei kontribucijos, ir tuo 
pamatu, kad kiekviena tau
ta turėtų teisės spręsti apie 
savo likimą L- 
to atsiekus, 
kiausia, reikalinga idant 
su kariaujančių valsty 
taigi ir Vokietijos, darbini] 
kų atstovai galėtų susieiti 
bendrai pasitarti. “Pre? 
(lentas Wilsonas, sako D 
Magnus, savo atsakyme 
popiežiaus notą teikėsi 
brėžti Rusijos taikos

PASKANDINO 4 VOKIE
ČIU LAIVUS. ' 3

a.-

Dėję minas šiaurės juroje, 
LONDON, rugs. 3. — Ofi

cialis anglų admiraltijos 
pranešimas sako, kad perei
tą subatą tapo paskandinta 
keturi vokiečių laivai, sėję 
minas Šiaurės juroje.

gamzacimo 
to ir priėmus 
tuojau prieita 
nacionalio 
n u o likos
toliau Liaudies Tarybos da
rbą. Nacionalin komitetai! 
išrinkta žmonės iš įvairiu

C. t'

valsti iu.
luvo jau pirma valanda
pietų. Posėdis ėjo ra
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ISW SO. HALSTED STREET 
CHICAGO, ILLINOIS

Užsisakomoji kaina:
Chtearoje, nešiotojams kasdien pri
statant i namus, moka:

Savaitei .................... 12 centų
Minėsiu! ...................... 50 centų

Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa- 
Mekia, dienraštis siunčiamas pačtu 
Smijarns išanksto užsimokėjus: Me
tam >6.00; pusei metų $3.50.
Mlter, ne Chicagoj, metams $5.00; pu
ta metų $3.00; trims mėnesiams 
B1.7S. Kanadoje metams $7.00. Vi- 
aar kitur užsieniuose $8.00 metams.

Carizmas 
Amerikoj.

Illinojaus gubernatorius 
Frank Lowden pasakė Min- 
nesotos ir Wisconsin o gu
bernatorių pėdomis. Kada 
Liaudies Tarybos konvenci
ja pagalios suvažiavo ir su
sirinko Chicagoje, Lowdenas 
telefonavo Chicagos polici
jos viršininkui, kad uždrau
stų konvencijai susirinkti. 
Chicagos majoro tuo tarpu 
nebuvo Chicago j. Policijos 
viršininkas, kurs turi klau
syti tik majoro paliepimų, 
negalėjo jo pasiklausti, kas 
daryti. Tad sulig guberna
toriaus įsakymo jis subatoj 
išvaikė Liaudies Tarybos su
sirinkimą. Bet nedėlioj da- 
lykų stovis atsimainė. Majo
ras Thompsonas susižinojo 
su policijos viršininku ir pa
liepė jam nekliudyti Liau
dies Tarybai ir palaikyti 
ko ns t i t uc i j os gv a da n t u o t ą 
susirinkimų teisę. Nedėlioj 
tad įvyko Liaudies Tarybos 
konvencijos susi rinki mas, 
kurio policija nebevaikė.

Šitaip dalykams virtus, 
“dž i ngosn nebežinojo k a s
daryti. “Valstijos Gynimo 

susidėjusi iš įvai-
• Ipitalistų, nėrėsi iš kai- 
I ttfuvo telefonuojama ir 
v ’*afuojama gubernato- 
S kad jis vartotų savo ga- 
t įrankis Lowdenas, kurs 
?ae tik gubernatorium, 

x ji ir vienu didžiųjų Illinois 
kapitalistų, ir be raginimų 
buvo įtūžęs, ir tik jieškojo, 
kur čia gavus kareivių. Bet

niatn

Įėjo gauti. O jo paties ar
mija Springfielde nebuvo 
pasirengus į karę. Neturė
jo amunicijos.
* Tuo tarpu, kol Lowdenas 
mobilizavo ir rengė savo pul
kus, Liaudies Taryba ramiai 
atlaikė savo konvencija ir 
susiorganizavo 
veikimui.

Taip prasidėjo karė už de- 
mokratybę.

Žodžio ir susirinkimų lais
vė sumindžiota gubernato
rių kojomis. Žmonėms rei
kia ją išnaujo iškariauti. Ir 
Liaudies Tarybai toj karėje 
reiks dar ne vieną mūšį at
laikyti.

Chicagos atsitikimų rezul
tate Chicagos majoras gali 
būti išmestas iš vietos, ne
žiūrint į tai, kad jis yra re- 
publikonas, nežiūrint į tai, 
kad jis yra tik kapitalistų 
tarnas ir nelabai švarus po
litikierius, iš tokių rųšies, 
kokie "kapitalistams labai pa
tinka. “Džirtgoms” jis pasi
darė neapkenčiamas už tai, 
kad jis stoja prieš M^arę, ir 
dabar drąsiai palaikė Suvie
nytų Valstijų konstituciją.

Įdomu, kad Thompsonui 
žmeta teisių peržengimą 
Ida, kada jis žmonių teises 

Anorėjo apginti. Klausi-

kokią teisę jis per- 
Gubernatoriaus įsa- 
Jokio įsakymo jam

muš, -
žengė
kymą.
gubernatorius nedavė ir ne
galėjo duoti. Bet jeigu ir

riaus įsakymas dar nėra tei
sė. Jeigu gubernatorius bu
tų patvaldys, caras, tai jo 
įsakymas gal ir galėtų būti 
teise, ir jo įsakymo peržen
gimas butų teisės peržengi- 

Bet gubernatorius dar 
įsakymai

m U 
nėra caru ir jo 
dar nėra teisėmis

Sulig konstitucijos guber
natorius turi pareigą ir galę 
daboti tvarkos ir ramybės 
valstijoj. Bet tokią pat par
eigą ir galę turi miesto ma
joras savo mieste. Guber
natorius išaiškino, kad Liau
dies Tarybos konvencija bus 
tvarkos ir ramybės ardymu. 
Tik sulig šitokio absoliučiai 
nepamatuoto, neteisingo ir 
l) r ie t a r in g o a i š k i n i m o jis 
galėjo ką veikti. Bet majo
ras išaiškino, kad Liaudies 
Tarybos konvencija jokiu 
tvarkos ir ramybės ardymu 
negalės būti ir kad geriau
sias būdas tvarkai ir ramy
bei palaikyti yra žmonių 
teisių apsaugojime. Kad 
majoro aiškinimas buvo tei
singas, tai parodė Liaudies 

<onvenci- 
t va r kos ir ramy- 
” iš jos ne 

re. t u< žmonės joj i 
ką jie mano apie
rius, kurie pasiima 
riškas prievoles, ir 
sus tuos, kurie i vėlė

ubernato 
sau ca 
apie vi

vis ma
daro ceremonijų savo 
vartojime. Jeigu ji 
mušti, ji suras ir pa-

Kenčiant neteisybės pag 
lio smūgius, žmonėms niel 
kita nebelieka daryti, ka

Amerikos Liaudies 
Ta ryba.

n ežiu
siu

vo ir tsririKO nacionan lary *■ </ 
bos komitetą.

Tai labai didelės svarbos 
atsitikimas.

Per Liaudies Tarybą iš 
reiškia ir išreikš savo nuo 
monę ir valią tikroji Ameri 
kos demokratija. Prie Liau 
dies Tarybos jau yra prisi 
dėję apie du milionai žmo 
nių. Liaudies Tarybai galu 
tinai susiorganizavus, dai

uzeme

sis, ir netolimoj ateityj Liau
dies Taryba galės reprezen
tuoti desėtkus milionu Ame- A*
rikos gyventojų.

Liaudies Tarybos pasise
kimas yra neabejotinas to
dėl, kad jis yra vadovaujama 
socialistu ir kad karės ir tai- c

kos klausimuose ji 
neklaidingą poziciją

Anksčiaus ar vėliaus tai- 
ika, del kurios atsiekime 
Liaudies Taryba veikia, tu
rės įvykti, ir ji galės įvykti 
tik tuo budu ir tais pama
tais, kokius permato ir skel
bia Liaudies Taryba Ameri
koje kartu su Rusijos Dar- 
biffinkų ir Kareivių Taryba, 
įkartu su Anglijos Darbinin
kų Taryba, kartu sti kitų ša-

nes negali spirti Vokietijos vadovaujančioj vietoj 
Karės užbaigimas galimas [valdžios, taip-jau Vokietijos

žmonės negali spirti Ameri- ba savo esme yra revoliucio 
kos valdžios.

Rusijoj žmonės, ypačiai 
Darbininkų ir Kareivių Ta-/daugiau užsitrauks valdan 
ryba, jau prispyrė savo val
džią priimti žmonių pagei
daujamas ir žmonėms nau
dingas taikos sąlygas. Ru
sijos valdžia parangi yra pa
daryti taiką tuojaus kaip tik 
visos kitos valstybės bus pa- 
rangios. Bet Rusijos žmo
nės negali prispirti Anglijos 
valdžios, kad priimtų jų tai
kos sąlygas. Tai turi pada
ryti Anglijos žmonės, paėmę 
pavyzdį iš Rusijos darbinin-

lių demokratijomis
Amerikos Liaudies Tary

yra tik tuo budu, kokį pri
pažįsta Liaudies Taryba, tai 
yra, taikos tarybose. Karės 
Jauke dabartinė karė nega
li būti išrišta; tęsdamos ka
rę, valstybės gali tik dau- 
giaus save išsunkti, sunai
kinti, išmarinti badu žmo
nes, bet nieko nelaimėti. Kas 
šiandien kalba apie kieno- 
nors sutriuškinimą, galutiną 
nuveikimą karės laukuose,

rėje abi pusės “susitriuški- 
na.” Todėl kuo greičiaus 
taikos tarybos bus pradėtos, 
tuo bus geriaus ir vienai ir 
kitai pusei.

Nesant pergalėtojų ir per-, 
galėtų, negali būti jokių 
pergalėjimo vaisių. Tai yra, 
negali būti jokių žemės už
griebimų, nei negali būti jo
kių pabaudų, uždėta ant vie
nos ar kitos pusės. Taika 
gali ir turės įvykti tiktai be 
aneksijų ir kontribucijų. 
Jeigu taip nebūtų, tai nega
lėtų būti taikos, arba ji bu
tų nepasotvi, reiškia neužil
go vėl galėtų kilti karė.

Trečia taikos sąlyga yra 
teisėje visoms tautoms sprę
sti apie savo likimą. Ši są
lyga yra taip-jau svarbi, 
kaipir pirmosios dvi. Nes 

priežasčių 
buvo didžiųjų valstybių var- 
žvmasis del intekmės ir kon- v
trolės ant mažųjų tautų 
kaip Azijoj ir Afrikoj, taip 
Europoj. Tiesioginiai karės 
paliestosios įvaikių tautų ša-

stvbių priežastį. Tokių ša
lių gali būti paminėtos: Lie
tuva, Kurliandija, Lenkija, 
Balkanų šalis, Kaukazo tau
tos, Elzas-Lotaringija, Bel
gija. Po jų turėtų eiti kitos 
tautos, kurias iš senovės val
dė didžiosios imperijos.

Be apsisprendimo teisės 
kares nualintos vietos, o

biją ir Belgija, 
dar gvarantiją. 
kariavusios valstybės padės 
joms atsistatyti ir sudarys 
tam tikrą atstatymo ir pa
gelbės fondą. Vienok apie 
tai tik taikos tarybose, kada 
jos įvyks, galės būti priim
tas galutinas tarimas.

Kaipo šitų sąlygų pasek
mė turi išplaukti visų šalių 
nusiginklavimas ir sutartis 
sulig busimų tarptautinių 
santykių, tarptautinės teisės 
ir tarptautinės vienybės.

Taika paminėtomis sąly
gomis kol-kas yra nepagei
daujama ir nepriimama ka
riaujančių valstybių valdžių, 
išskyrus gal Rusijos valdžią. 
Imperialistų valdžios kiek
vienoj šalyj bijo taikos be 
pergalės, nes tokioj taikoj 
jos mato savo pražūtį; o 
pražūtį jos mato todėl, kad 
tąsyk jos neturėtų nei kuo 
pasiteisinti žmonėms, ko- 
kiems-gi galams jos sukėlė 
tą karę. Todėl valdžios yra 
pasirįžusios tęsti karę iki 
kokios-nors pergalės pana- 
šybės. Tąsyk, jos mano, iš- 
liksiančibs sveikos, nes galė
siančios bent kuo apdumti 
žmonėms akis.

Karė galėtų tęsties ir dar 
trejetą metų ir dar dešimt 
metų, jeigu kiekvienos ka
riaujančios šalies žmonės 
nespirtų savo valdžios prie 
taikos ir tai prie taikos tomis 
sąlygomis, kokiomis ji gali ir 
turės but padaryta.

Suprantamas dalykas, kad 
kiekvienas gali spirti tik sa
vo valdžią Amerikos žmo

nė įstaiga. Kaipo tokia ji 
jau užsitraukė ir toliaus dar

Argi vien y b ė jau nebeturi kada 
jokios reikšmės?

Aš ne bandysiu statyti čia 
gumentų nei už vieną pusę.

Anglijoj valdžia jau jaučia 
smarkų spyrimą iš žmonių 
pusės. Darbininkų partijos

ninku pėdomis. Tas pats 
dedasi Vokietijoj, nuo ku
rios taip daug priklauso ka
rės ir taikos likimo sprendi
me. Vokietijoj del taikos 
net daugiau padaryta, negu 
Anglijoj. Reichstago di
džiuma ten baisiai didelį 
spaudimą daro į valdžią, ir 
gal jau neužilgo galės nu
laužti imperialistų ragus.

Toks žmonių veikimas, 
toks spyrimas valdžių, koks 
įstengiama padaryti kiekvie
noj kariaujančioj šalyj, yra 
vienatinis būdas priartinti 
taiką ir vienatinė viltis, kad

dešimt ar už trejeto metų.
Žmonės šitoj linkmėj turi 

veikti kiekvienoj šalyj. Jie 
turi veikti ir Amerikoj, kuri 
tik nesenai įstojo į karę ir 
kurios valdžia daro ileus

res. Amerikos Liaudies ra 
ryba čia ir susitvėrė tam 
kad darius spaudimą į vai

užtęsti karę sulig imperiali
stinių norų, kad prispyrus 
.ją priimti taikos sąlygas, 
kokiomis taika gali ir turės 
įvykti.

Kad jsikurusi Amerikos 
Liaudies Taryba bus atsa
kanti užbriežtam tikslui is- t 
Taiga ir eis prie jo tiesiai, 
matome tam užtikrinimą ne 
tik jos tiksle, bet ir tame, 
kad jos vadovais yra Ameri
kos Socialistų Partijos vado
vai. Socialistų Partija bu
vo vienatinė ištikima taikos 
partija. Ji nuolat buvo prie
šinga karei ir nuolat veikė 
del v i s u o t i n o s pastovios 
•taikos, ir nuolat darė atsa
komą spaudimą į valdžią. 
Per Liaudies Tarybą Socia
listų Partijos veikimas da
bar dar labiau išsiplės, dar 
didesnių minių pasieks, dar 
daugiaus tuojautinių vaisių 
pagamins.

Socialistų Partijai buvo 
tiesioginio reikalo veikliai 
prisidėti prie Liaudies Tary
bos įkūrimo. Tai buvo dau
giausia dabartinio politinio 
momento reikalas, išplaukęs 
iš tos aplinkybės, kad Ame
rikos žmonės nebegalės ap
reikšti savo nuomonės ir va- 
Jios iki sekančių kongreso ir 
prezidento rinkimų, tai yra, 
per dvejetą ir ketvertą me
tų. Liaudies Taryba tokiu 
•momentu buvo ypač reika
linga. Į ją žmonės tuojaus 
^gali siųsti savo atstovus ir iš 
jos padaryti kitą kongresą, 
kurs geriaus išreikštų ir ap
gintų darbo žmonių reikalus, 
negu oficialis kongresas, ku
rio rinkimų būdų dabar pa
keisti negalima. Galima ne
abejoti, kad Liaudies Tary
boj, tame antrajame Ameri
kos kongrese, Socialistų Par
tija kaip yra taip ir pasiliks

čios klesos, ir jos valdžios 
rūstybės ir persekiojimų. 
Bet jų rūstybė ir persekioji
mai gal tik labiaus paskleis 
'tarybos intekmę, ir nežiū
rint į viską Taryba turės 
augti, kol jos tikslas bus at
siektas: valdžia prispirta 
užbaigti karę arba nuversta 
ir pakeista, karė užbaigta, 
teisinga taika įvykinta.

Lietuviai darbininkai su 
džiaugsmu sveikina Ameri
kos Liaudies Tarybos įsi'ku-

čia, bet ir veiks kartu su ja 
ir joj per savo Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Tary
bą, kurios delegatai Ameri
kos Liaudies Tarybos kon
vencijoj dalyvavo.

Skaitytoju Balsai
| [Už išreikštas šiame skyriuje nuo 

mones Redakcija neatsako.]

PADĖKIM PALAIKYTI “AME 
RICAN SOCIALIST”, ORGANI 

ZUODAMI “RAUDONĄJĮ 
EXPRESĄ.”

Skaitančiai darbininku visuo 
menei yra žinoma, 
viršininkai sauvaliai 
ros klesos teise

įleme anl- 
laikraščiui 

“American Socialist”, idant jį 
nuslopinus, kaipo savo priešą.

Minėto laikraščio 
paskutiniame savo 
numeryje nuoširdžia 
su savo skaityto i u

rcdakci ja 
ai krasei o 
prašo vi

rė i n ėjų.

organą A. 
tam tikins 
kurių par

Socialistų Partijos 
S.”, organizuodami 
apskryčių ra lėlius, 
eiga Imtų išnešioti laikraštį.

Laikraštis “A. S.” dabar yra 
siunčiamas expresu į kitus mie
stus (iš Chicagos) ant vieno ar 
dviejų ypatų vardo, žiūrint kaip 
didelis yra miestas. Ta ypata ar 
ypatus gavusios laikraštį išdali
na į w|ardus, o šie išdalina į dar 
mažesnes dalis, šie-gi išnešioja 
prenumeratoriams.

Man rodos, kad tai 
būdas palaikymui
raščio. Tai-gi musų p 
yra prigclbėti tam darbui 
bo yra nedaug, nes 
eina svki i savaite, 
keletą laikraščio k 
jį išnešioti (jeigu butų 
išnešioti) 
has lengvas, bet labai

geria u si s 
minėto Jaik- 

ireiga ir 
Da r-

la ik rast is iš- 
lai gi gavus 

opijų galima 
reikalas 

nedėlios ryte. Dar- 
naudin-

A. >>. Kaip tik ir užsiima 
kinimu karės priežasčių ir 1 
naudai ši pasibaisėtina karė 
vedama.

Į darbą draugai; anglų dar
bininkų nelaimė arba pasikėsi
nimas ant jų laikraščio — yra 
musų nelaimė. Padūkini jiems 
jųjų šioj sunkioj kovoje už 
spaudos laisvę, tapdami nariais 
“raudonojo expreso.”

Mokinys.

KLAUSIMAS

rymui socialistiskos agitacijos 
visi dirba sutartinai ir savitarpi 
nėję išnaudodami 

aukų ir svarbiausį mornen- 
>c. judėjimui — tai socialis- 
Įiartijos lietuvių skyrius 

džiaugiasi suradęs “social-patri
ot us” ten kur jų nėra. Lietuvių 
socialistų tarpe sėjama neužsiti- 
kėjimas ir neapykanta. Dau
giau net, — varoma sistemališ-

vienintelį lietuvių soc. dienraštį 
Amerikoje Naujienas, ir sten
giamasi įkalbėti, kad tuo labai 
pasitarnaujama socializmui

daug, bet iš to nieko gero neiš 
ėjo. Reik pažymėli tik tas fak 
tas, kad visi užpuolimai yra ve 
darni Kovos, o Naujienos Iii 
laikosi ap 
trintai”, 
vis šūviai 
nau

O mu

m

‘oportunistai” — tai 
iš Kovos. Aš neži- 

persistalo sau tie drau- 
kokie tie užmetimai yra

skaudus geram socialistui?

trintas 
tikrint užgirdęs bent keletą jo 
prakalbų. Naujienas aš skaitau

nonu 
p yru 

cslas tų užsipuldinė- 
nųmoma ir geidžia-

palriotzimo nėra.
Klausimas gi, kurį 

duoti yra toks: K< 
galutinas 
j i m ų ? I
imi tuo atsiekti? Ar koviečiai 
labai džiaugtųsi, jeigu Naujienų 
daugiau nebebūtų? Kas tuomet 
užimtų jų vielą? “Draugas”? 
Kam tada butų pasitarnauta? 
Jeigu Kova to visko negeislų, 
tai kam gi tie visi užsipuldinė
jimai, užšivarinčjimai reikalin- 
g? Koks gi jų liksiąs? Ar no
rima vietoie vienos, turėti dvi

Juk toks dalvku stovis ne nau- *■ c.
dą neša organizacijai, bet kuo- 
didžiausius nuostolius, materia
lius ir moralius. Sąjungiečiai 
demoralizuojami. Minios dar
bininku atstumiama nuo socialis

mksčiim ar vėliau reikės laiky- 
ies vardan organizacijos la- 
)o. Prieiti prie lo galima tik 
‘Rusijos taikos sąlygomis” 
‘be kontribucijų” - ir geriau 
mksčiau. negu vėliau.

Rafael Vargas.

LSS. LYDERIAI JAU VISAI 
NUVEDĖ SĄJUNGĄ J PELKES

Da baldiniai 
reduktoriai ir 
Sujungi 
Negana 
mo jų Į 
nieko

n u vazine | o 
čigonas kumelę. 
I jie nuo išrinki- 

Įiungą per <S menesius
nenuveikė (jokio nutari- 
Kovoj nesimato, nors pa- 
a ir Laisve labai už juos 
)); negana lo, kad jie nie

ko neveikė ir netarė Sąjungos 
reikaluose, bet jie taip-pat nė 
pusiau lupų neišsitarė ir netaria 
savo žodžio ir visos šalies ir net 
viso pasaulio konflikte šiuo 
taip svarbiu momentu. Rodosi, 
kad jiems tas viskas svetima, 
kad lai ne jų reikalas. Jie per 
tiek laiko nesuspėjo išleisti nei 
vieno atsišauki mėlio — jei ne 
toliaus, tai nors į sąjungiečius, 
kaslink dabartinės 
ir šios šalies karės 
verstino 
kaslink 
maisto.
K. netik kad pats n 
kios atidos į tokius 
pakenčiamus dalyt 
žudymas 
niūk 
mas 
žymas

kaslink pri- 
ka ri uo m en ė 11 ė m i m o, 

nesvietiško pabrangimo 
Je, musų Sąjungos P.

Atkreipė jo- 
varbius ne- 

<us, kaip kad 
linčiavimas darbi- 
kaip kad smaugi- 

socialistiškos spaudos, var- 
žodžio laisvės ir susirin- 
)et galų gale musų virši

ninkai nuėjo taip toli, kad jie 
pradėjo net jau kitus už tokius 
darbus, kaip, pavyzdži 
rima I c
ir tai neatsižvelgdami

nasias darbininkų tarybas tve
ria ir agituoja visas partijos 
kuopas panašiose tarybose daly
vauti. Taip-pat musų Sąjungos 
viršininkams ne galvoj (o gal 
greičiaus tik užsispirimas), kad 
musų Sąjunga yra dalis los di
džiulės Socialistų Partijos, kuri 
nelik pati veikia, t. y. kovoja
prieš socialistiskos spaudos 
smaugimą, prieš varžymą lais
vės žodžio, spaudos ir susirinki
mų, prieš varžymą darbininkų 
teisių, bet pilnai pritaria ir ki
toms (Darbininkų Tarybai) or
ganizacijoms, kurios tą patį 
darbą padeda jai varyti, o gal 
dar ir geriau už ją gales varyti. 
Nes tokia Daflbinihky Taryba,

lionų narių, lai tąsyk ir kapita 
lįstų bernai bus priversti skaity 
ties su ja ne taip, kaip kad da 
bar su I. W. \\ 
su lyderiai, Ivc
nors užsiųsti ant biednos Sąjun
gos, nuo to visko mus sąjungie- 
čius trukdo, net šmeižia, pra*- 
vardžiuoja oportunistais, social- 
palriotais, ir lt., žodžiu — Są
jungą į pelkes klampdina, kitąi 
darbą per 10 12 melų subuda- 
volą griauna. Ir jeigu mes ty
lėsime, tai jie LSS., kaip jau aug- 
ščiau buvo pasakyta, lyg čigonas 

nuvažines. Todėl, drau- 
; kurie plačiau s į dalykus 
. ir kuriems Sąjunga yra 
' brangi turime ką-nora 
kad tam užkirsti kelią.

Man rodosi, kad mes turime at
sišaukti prie Soc. Partijos, idant 
ji musų lyderius sutremtų, idant 
Soc. Partijos Pild. Komit. nuro
dytų jiems jųjų vietą, id-.nt

žiūrime 
miela i

lįsi ii Partijos taktikos ir princi
pų. () jeigu jie jau ir Soc. Par
tijos neklausytų, tai tąsyk mes 
turėtume j ieškot i kitokių prie
monių. nes jau ir taip pertoji tie 
žmones nuėjo, ir toliau jau ne
galima jų leisti. Reikia pradė
ti veikli tuojau.

J. P. Raulinaitis

Redakcijos Atsakymai
Viską Mačiusiam, St. Charles* 

III. Apie lai gavome pirmiau, 
pranešimą nuo kito korespon
dento. lodei jūsų žinutes suvar
toti negalėsime.

Matant vargiai suspėsiant nuei
ti laišku, geriau paduokite pra
nešimus telefonu, tuomet vi
suomet tilps.

234 kp. sekretoriui.— 
Jūsų pranešimas atėjo irgi per-

OIQ
ĮTAISYTAS iš fc/thuloe- 
recepto; suteikto išmintin
gu Effypto zokoninku,

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingo 
nuo gėlimo pilvo ir kimu, ger- 
klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 

? j“ ialčio galvoje, ect., evt., Sotai- 
ff-Jl somas išdirbėju labai pagarsėjusio 

S®) PAIN-EXPaLERKJ- 
«seno ir ištikimo draugo Srfmy- 
sSrxl nos> naudojamo visame pašau 
Lww.l lyje P^r puse šimtmečio— 

bonkutę visose aptiekose.
arba galite užsisakyti tiesiai ii 

« F. AD. RICHTER ft CO, 
f 1 ’ - B—«I Stak Bar tsfc.

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas :

3)23 S. Hilsted SI
Ant trečių lubų

TeL Drover 1310

Miesto Ofisas:-

127 N. taftom St 
llll-li tarta*

TH. Ontnri 4411

JOSEPH C. WOLOi
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas 902-904 National Life Bldflr., 
29 So. La Salle St., ChicaffO, IH.

Tol Central 6390-6391. Atdara: 
Utarninko, ketvergei ir subatos vaka
rais nuo 6 iki 8 vakare, i»o numeriu: 
1566 MILWAUKEE AVE., Chicaffo, IU.

Tol Humboldt 97.

Apsvarstykit 
Gerai.

Ar gulima kitur deimanto žiedus pi
giau pirkti?

Ar galima Elgino laikrodėlius pigia* 
gauti?

Ar galėtų kitas auksorius jumis dar
bu geriau užganėdinti?

Paklauskite lietuvių, kurie žirtm 
šimtai laikrodėlių parduota. Visi 
užganėdinti. Teisingas patarnavi
mas*

K. Nurkaitis
1617 N. Robey st. Chicago

Prie Milwaukee ir North Area

SKAITYK IR PLATINK 
i / “NAUJIENAS *
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Del Patarnavimo Depozitoriams 
Bankas Atdaras Panedėlio Vak.

taupomasis sky-

yra depozi torių, 
paprastųjų ban-

State Bank of Chicago
“Kalbame lietuviškai. Kviečiame atsilankvti lietuvius.”

šio Banko viršininkai realizuoja, kad daug 
kuriems sunku atlikti savo bankus reikalus laike 
kos valandų.

Del parankumo tokių depozitorių šio Banko
rius bus laikomas atdaras Pancdelio vakarais iki 8 vai.

Musų depozitoriai apsaugoti musų Kapitalu ir Perviršiu, vir
šijančiu $5,100,000.00.

AR TURITE SKOLININKĄ?
Jeipru kas jums yra skolingas ir nenori geruoju atsiteisi, 

nenusiminkite, bet paduokite savo skolininką į musų ran
kas, mes turim būdą, iš kurio skolininkai neištrūksta iki 
neatsily«ina skolas Musų budui atgavimo skolų nėra skir
tumo, kur jųsų skolininkas gyvena ir kaip toli nuo jųsų ar 
musų — musų pasekmingas būdas pasiekia ir atgauna vi
sokias skolas visose dalyse Amerikos, nes tam tikslui mes 
turime korespondentus, kolektorius ir advokatus prižiūrin
čius musų reikalus visose apielinkčse.

Musų ofisas yra atdaras del ypatiskai atsilankančių pa-
Bedčliais, seredoms ir pėtnyČioms nuo 1 v. po piet iki G vakaro. Utarninkais, ketver- 
C*is ir subatoms nuo 1 vai. po pietų iki 9 vakaro. Gyvenantis kituose miestuose ga
lite kreipties pas mus laiškais įdėdami 2c markę atsakymui ant žemiau padėto adresrt 
SECURITY MERCANTILE AGENCY, 3231 So. Halsted. Street, Chicago, III.

Registruota Akušerka
Mrs. Antonina Shusho

Turiu patyrimą moterų ligose. 
Teisingai patarnauju prie gimdy 
mo. Moters, jeigu norite gero už 
žiūrėjimo ligoje savęs ir savo kū
dikio, atsišaukite į A. Shusho, nes 
mano patarnavimas užganėdins 
kiekvieną moterį. Suteikiu rodą 
dykai kiekvienai. Atsišaukite

3843-45 South Kedzie Avenue 
CHICAGO, ILL.

REIKALAUJI
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,

AKINIŲ

Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 
reikalingas akinių.

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

AKIŲ SPECIALISTAS
TRMYK1T MANO U2RASA.

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

TeL Canal 5335

Daktaras WISSIG
Seno KrajausSpecialistas iš

GYDO VISAS LIGAS VYKŲ IR MOTERŲ.
NEŽIŪRINT KAIP UŽSI8ENĖJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA

BpcctaliAkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą kraujo, 
adoa, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
4ia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir 
Hbgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėlioms iki 12 dieną. 
IMI BLUE ISLAND AVE., kamp»s 19-tos gat,, viršuj Rankos. Tel. Canal 3263.can

Jus Galima Išgydytie
Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Mane 

Aš Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kožnos Ligos
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 įrengimui,

Aš turiu mano paties vaistų de
partamentų ir laboratoriją,

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

Aš išgydau, kuomet kiti atsisa
ko.

nusistebėsite, kaip greitai jus galite būti išgydyti. Aš esu specialistas vn daug metų patyrimo ir žinau tikrai ką jums daryti, kad pagytumėt©, 
VISOS CHRONIŠKOS LIGOS VYRŲ IR MOTERŲ

PASEKMINGAI GYDOMA
Pasikalbėjimas ir patarimas dykai

Valandos nuo Prieš Pačts
Ofisąrak. Nedėliom

10 iki 1.
219 SOUTH DEARBORN STREET, CHICAGO. ILL.

Garsinkis ‘Naujienose’

Dar viena vinis kapi 
talizmo karstui.

“ Barbariškos” Mexikos nau
joji revoliucinė konstitucija.

Metai atgal Suvienytos Vals
tijos siuntė savo kariuomenę į 
Mexika gaudyti ten 9 

” ir 
civilizuoti” tuos šalies gyven
ai us, nes len nesą tvarkos, o

metų ir ta “barbariškoji” Mexi
ka pasirodė pažangiausia šalim 
pasaulyje. Taip bent apie ją 
liudija naujoji Mexikos konsti
tucija, paskelbtoji vasario 5 d. 
šių metų. Ji turbūt yra radika

nors priimta kokiame nors pa
saulio parlamente.

lai nėra pirmoji Mexikos 
konstitucija. Pirmoji konstitu
cija išleista vasario 5 d., 1857 m. 
Pirmoji konstitucija nebuvo ti-

nuolatos šalyje 
ii, revoliucijos.

ekonominis klausimas, nekal
bant jau apie grynai ekonomi-

li: turtingiausias

Darbininkai -— peonai gyveno 
didžiausiame skurde ir net ba
daudavo. Juosius labiausiai ir 
išnaudojo svetinių šalių kapila-

mėgo aplupti žmones, jeigu tik 
galėjo. Peonai kentė vargą, ba
davo, nes taip liepė bažnyčia. 
Bet kartais ir jų kantrybė truk
davo ir jie sukildavo. Baisus 
tai būdavo sukilimai. Sukili
mai desperacijos apimtų žmo
nių. J uose sukilimuose jie-iš-

sas skriaudas ir išnaudotojams 
ir bažnyčiai. Pasigailėjimo nie
kam nerodė. Nukentėdavo ir 
svetimšaliai darbininkai, kurie

žiau už kapitalistus išnaudojo 
mexikiečius ir su jais kuožiau- 
riausia apsiėjo.

'Taip tęsėsi iki prezidentu ne
patapo Carranza. Jis gruodžio 
men. 1916 m. laikinėje Mexikos 
sostinėje Queretaro sušaukė 
konstitucine konvencija, kuri

naujoji konstitucija 
yla, ji tapo paduota 
Carranza i, kuris tu-

š. m., kad paskelbus šešias de
šimt metų sukaktuvių nuo pas
kelbimo pirmosios konstituci
jos dienoje. Carranza ir parla
mentas dar padare labai daug 
permainų, taip kad beveik nie
ko nebeliko iš konvencijos iš
dirbtosios konstitucijos.

Mexikieciai labiausia kentė 
nuo svetimų šalių kapitalistų,

čios, kuri per šimtmečius plėšė 
turtų ir tamsino žmones, lodei 
nestebėtina, kad į tai konstitu
cijoje atkreipta didžiausia aty-

tų, ypač svetimšalių ir bažny
čios ir praplatinta teisės darbi
ninkų.

Naujoj konstitucijoj didelė 
atyda atkreipta į darbininkų rei
kalus ir jų santykius su kapi
talistais. j

Pirmiausiai nustatoma ilgis 
darbo dienos. Darbo valandos 
konstitucijos sutrumpinta, iki

8 valandų dienomis ir iki

masi apsaugoti darbininkus ir 
sveikatos
džiaina jaunesnius negu 16 m. 
vaikus ir moteris versti dirbti 
nesveikus ir pavojingus darbus. 
Moteris ir vaikai negali dirbti

Užclrau-

vakare. Jaunesni negu 16 m. 
vaikai negali dirbti ilgiau 6 vai. 
į dienų, o jaunesnių 12 m. visai 
negalima samdyti. Viena diena 
savaitėj turi būti pavesta pail
siu!.

Bet ypač didelė a lydą atkrei
piama į molinų darbininkę. 
Sulig konstitucijos nė viena mo
teris negali dirbti sunkesnio fi- 
zižko darbo per tris mėnesius 
prieš gimdymų. Po gimdymui 
jai turi būti duota vienas mė
nuo pailsini. Per visų šį nedar
bo laiką Imi būti mokama pil
na
maitinimo, motina turi gauti dvi

Belo, laike kūdikio

laike, ne trumpesnes kaip po pu-

Paskiriama ir minimum alga. 
Minimum alga suprantama, 
kaipo “tokia suma pinigų, kuri

lygas kiekvienoje apiclinkėje, 
užganėdinimui normalių darbi
ninko gyvenimo reikalų, jo ap
švietus ir pasilinksminimų, žiu-

Miniinuin

(Bus daugiau)

Angliškas, liet aviškas ir
isKanas — o * » — ir
visokios rųšies raides ant vežimų ir 
aulomobiliij puikiai padirba

L.. L-ANGE
Tel. Drover 8250.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedelyj, Ketverge ir Sukatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir GATVfi

• GERESNĮ UŽPELNĄ
Lengvesnį ir švaresnį darbą gali gauti
tik tuomet, taigų esi tinkamai išsilavinęs.

LEVESKIO PRIREN6IAM0M IR PREKY
BOS MOKYKLA per laiškus, nauju budu, 
pagelbsti išsilavinti lengviat ir už mažą 
užmokesn). Mokina Anglų kalbos iki augft- 
člausiai, Aritmetikos, Knygvedystės, Laiš
kų rašymo, Lictuv. kalb. Gramatikos ir tt. 
Tokiu pat budu gali užbaigti GRAMMAR 

SCHOOL, HIGH SCHOOL ir PREKYBOS KUR 
SUS. Dėl lankančių Public Schools duodama 
Pagelbinis kursas. Viskas aiškinama lietu- 

I vifikai. Galintiems atsilankyti duodama lek
cijas atėjus. Prisiuntus 2c. mark, persiunti
mui gauni pilną APRAŠYMĄ reikalaujamo 
dalyko arba kurso.
G.J.Leveskls, 3311 W.61 PI.Chicago

DR. W. nSZKIEWIC?

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS
Kas turi skaudamas arba silpnas akliu SJ! 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas xnw

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

ww 9 ryto iki 1 po
—....     m-.......  ■■■r-—•

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

Nau’ji, 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 $3.0(1 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va 
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted St, Chicago, SU

A PIRK SAU visas Plumbavojimui reik-
■ menis tiesiai už ‘'wholesale** kainas, 
X Mes parduosime visiems. X
i Levinthal Plumbing Supply Co., i 
T 1637 W. Division St., Chicago. J
ft Corner Marshfield Ave. ft

Kalbama lietuviškai. V

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St., Chicago 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 iš

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

Mano Pranešimas Vyrams
Aš atitaisysiu jus j kaip galima trumpiausių laikų už kaip galima pigiausių mo

kesti, ož patarnavimų žinovui specialistui. Aš suteiksiu NETURTINGI AUSI AM žmo
gui taip pat kaip ir TURTINGAM įgyti gydymų nuo manęs už vidutinę mokestį. Nėra 
taip NETURTINGO, kuris negalėtų gauti mano patarimo DYKAI.

Gydau Vyrus ir Vyrus Tiktai 
Mano Gydymai yra Pasekmingi vSfca

Šia yra mano paveiks
las Kuomet jus ateisi
te, jus mane pamatysite. 
Aš turiu savo nuosavų 
ofisų ir gydau jus aš 
pats, kuomet tik jus at
silankysite.

šlapinimosi klinčių, 
roidų, inkstų, pūslė

ni. 
rjs 
jas.
gą.

Įgijęs mokslišką laips- 
užregistruotas ir tu- 

paliudijimą gydyto- 
Specialistas vyrų li-

Aš noriu pasikalbėti su kiekvienu kentan- 
n e r v ų—gy v m n o stokos, 
ištinusių gyslių, hemo- 
ir visų vyriškų ligų, 

e abejingas lai manęs 
ncgązdina: beveik vis'i mano ligoniai pasa
koja tą patj patyrimą. Aš gydau tuos žmo
nes kasdien ir jaučiu tikrai, kad aš galiu pa
daryti tą patį ir jums. Aš ypatingai rūpi
nuosi visais pr'iešginiais, kurie turi įvairias 
ir užsisenejusias ligas. Vyrai, kurie supran
ta svarbumą ir sunkumą savo stovio, pa
brangins suteiktą pagelbą, kurią aš duosiu. 
Ateikite pas^ mane del pasitarimo uždyką. 
Aš tuokart išaiškinsiu kaip įvairios, geresnės 
ir labiaus geibstančios yra mano gydymo me- 
todos. Mano specialis mokininiašis Ir daug 
melų patyrimas gydyme jiriešginų, nervuo- 
lų, kraujo ir specialių vyrų ligų suteikė man 
daug naudos juos gydant ir užganėdinančias 
pasekmes kaipo užtikrinimą. Jeigu sergate, 
lai verta atvažiuoti nors ir už šimto mylių 
pasitarti ir įgyli gydymą nuo specialisto ką 
veikti. Mano prielankumas yra prie kiek
vieno ligonio. Atitaisymas ir subudavoji- 
mas visų suirusių vyrų dabar yra mano vi
sas darbas. teikimas gero ir atitaisymas 
mano ligonių yra vienintelė mano mintis. 
Visur pirmiau pasiteiraukite prieš gydymą. 
Tas išgelbės 'jus nuo daug kentėjimų ir per
mainys jus visą ateitį.

AR JUS ESATE LAUŽAS AR VYRAS?
Ateikite pas mane ir aš jums pagelbėsiu.

Mano metodus vėliausios ir mokslišk. visose ligose
NENUSIMINKITE. — Ah lankiau daug specialių kursų klinikose, KURIOSE 

SERGA VYRAI. Per daug metų aš pašvenčiau visų savo laikų ir atydų studijavi
mui ir pasekmingam gydymui vyrų ligų. Mano pilnas medikalis mokslas ir spccialis 
studijavimas ypatingai prirengė mane prie to darbo. Aš esmi specialistas darodyto 
gabumo ir didelio patyrimo, kuris mielai suteiks jums geriausių patarmų gydyme 
jūsų ligų, jeigu jus ateisite pas inane. Jeigu jus kenčiate nuo bile kurios ligos, ko
kių jus turite patįs arba jūsų šeimyna, pasitarkite su manimi luojaus .

Pasitarimas Dykai

DR. WHITNEY
505 So. State Street, Kampas Congress St.
Gydymo valandos: 9 ryto iri 8 vak. Nedėliomis 10 ryto iki 2 dieną.

EIKITE TUOJAUS PAS

DAKTAM BOSS
CHICAGOS SPECIALISTAS

Insteigta 26 metai
Jis suteikia mokslišką gydymą išgydymui chroniškų ligų, nervų 

ligų, širdies, vidurių, kepenų, pūslės, šlapinimosi, privatiškų ligų ir 
visų ligi; ir silpnumų.

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

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

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

ROOMS 50G IR 507, CRILLY BUILDING.
IMK ELEVATORIŲ IKI PENKTO AUGŠTO.

VALANDOS: Kasdien 9 iki 4, Nedėliomis 10 iki 1, Taipgi Pane
dėlio, Sercdos, Pčtnyčios ir Sukatos vakarais nuo 7 iki 8.

EXAMINACIJA
šis spccialis paaukavimas tiktai trumpam laikui.

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

HU

TURĖKITE

LOCAL LOAN
COMPANY

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

Telephone Drover 2116.

Tel. Armitage 984

DR. A, J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
2121 N. WESTERN AV.

CHICAGO, ILL.

Skoliname pagal įstaty
mišką mokestį 

$25 .  87y^c į mėnesį
50 .......  1.75 į mėnesį
75 ...  2.62’/2 į mėnesį

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

3i/2% į mėnesį
Skoliname ant rakandų, 
Pianų, Sankrovos įren
gimų ir kitų užtikri

nimų.

Geriausia Krautuve 
del pirkimo ir taisymo visokių daik
tų, kaip tai: laikrodžių, žiedu, levor- 
velių ir kitokių. Kas ką pirksit pas 
mane, tai aš viską gvarantuoju — 
kad auksą pirksite, auksą ir gausit 
Jei nebus auksas, lai $50 nagrodos 
gausite nuo šio laiko.

Taipgi priren- 
Akinius.

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.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 mO“ 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgui® 
ir aku&eris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. nct©M Fi»k St.

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

lHi. G. M. GLASEU
Praktikuoja 26 metai
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 8. Morgan St. kertė >1 idL 
Chicago, Ill 

SPECIALISTAS
Muh’i isl. i,L Va iskų ir Vatk*

Taipgi Chroniškų Lifų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po >ial 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uidarytsa.

Telephone Yards 617.

rodo nenatūrali stovį, I 
ir visai prašalina visą į 
spėliojimo darbą. Jei-J 
gu jus niekuomet pi r-1 
miau neturėjote pilnoj 
X-Ray ištyrimo jųsų į 
kūno, jus neturėtumėt J 
praleisti to stebėtinoj 
patyrimo, kuomet jus I 
galite įsigyti vien tik* 
už dalelę paprastų i§-([ 
laidų. Ateikite tuojau L 
hrin negu šis specia-į: 
kyti tikrą teisybę apie J

Bukit atsargus, suraski! tikrąją savo negalėsi

Telephone Drover HM
D r. A. Rot h
RUSAS GYDYTOJAS h ( HIRURGO

BpecialtolM MoterUhą, VyrUką, 
ir vl*ą cbrtmLibiją Ilflią.

Valandoe: 10—11 ryto, 4—li> po pMu .. *•*
kar«. Nedaliomis 10—1 po pietų.
3354 S. HALSTED ST„ »rH »4 

CHICAGO. ILL.

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

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

NEMOKĖK MAN
Po priėmimo egza- 

minacijos, jei ji nevi
sai užganėdina jus, ne 
mokėkit man ne cento. 
Visai nėra nė skausmo 
nė pavojaus sąryšyje 
su X-Ray egzaminaci
ja, ir dargi nėra rei
kalo jums nusivilkti 
drabužių. Užleidžiant 
ant uždangos šviesus 
aiškus pavętikslas, pa
lis paaukavimas užsibaigs—ir leiskit X-Ray paša 
priežastį jųsų ligos. Nėra svarbesnio dalyko pasaulyje del jus žinot, p 
ir jus taip ilgai nežinot. Bukit atsargus, suraskit tikrąją savo negalės J 
priežastį, ir sutaupykite, galima, mėnesius bereikalingų kentėjimų, sva- J 
ibių komplikacijų ar dagi pačią gyvastį. w

' VYRAI IR MOTERS |

I Kurie sergate, kenčiate ir nusiminę, pasinaudokit šia didele auka. Ž 
Tiktai trumpam laikui aš suteiksiu X-Ray ir daktarišką egzaminaciją I 

luž 1.00, daug expertu ima nuo $5.00 iki $10.00 Jus nebusite priversti T 
• gydyties. Aš duodu kiekvienam sergančiam vyrui ir moterei šioje a-D 
Įpielinkcje progą žinoti ,ar jie gali but išgydyti, Aš turėjau daug me-f 
, tų patyrimo pasekmingo gydymo pilvo, kepimų, plaučių, inkstų ir pu-A 
isles kliūtis, reumatizmą, dusulį, kraujo ir odos ligas, katarą, akių, au-1 
J su, nosies ir gerklės, chroniškų ir nerviškų ligų, ypatingai pasekmių-į 
|gas pilvo kliūtyse, taipgi privatiškų vyrų ir moterų ligų. 1
» Jeigu jus turite galvos skaudėjimą, silpną nugarą, apsvaigimą, i 
jprietvarą, atsiraugėjimą gazų, skausmus pilve, murmėjimą žarnose,* 
;nustojimą apetito, nuovargį, nusidėvėjimą, pajautimą, nerviškumą, ir g 
.palengvą nykimą, tai yra priežastis, kuri turi but žinoma. I
, Sis apgarsinimas užkviečia jus jieškoti sveikatos ir laimės, kuri i 
(lengvai yrą jums atsiekiama. Jeigu jus sergate ir norite greitai pa-f 
svcįikti, atsineškite šį apgarsinimą, kuris suteikia jums tiesą prie X- ffi 
Ray ir daktariškos cgzaminacijos už $1.00. S

NEATIDĖLIOK, ATEIK TUOJAUS. ?
Valandos: 9 ryto iki 8 DR FIELD 
vakaro. Nedėliomis: 9 ?49 W. Madison gatvė, 

kampas Halsted gatves 
ryto iki pietų. Antras augštas.

Chicago, 111.

' - . • ■'

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirej«Yti vieiero* tinkumru
■•moja ir patarimam dwd* dyhai.

h Mtlri-nhcr Av. Chtea** Ar*. B-H 
lubo». VALANDOS: Nuo V Mtrrto Cki vtlBU 
mi. Nedėliomis nuo 9 Usnyte iki 1 >•

TeL >i» ' •"•'’

Dr. S. Biežis
u) <1) toj.*• h I r C'hirurg^CB 

(Misah 2359 S. LeavįAl Si. 
uhijiilos 4 6 Ir T 9

TH. /Ganai 3877.

Taigi neleisk $1.00 | 
stovėti tarpe Jus Ų; 
sveikatos. AtciAc pa
šilei raut. i

DR fk. I. EPSTEIN
r ŪDYTOJA. IR CHIRURGAS

T“ ip»el»llstas molerl^ę, tjrlttf, Ir vtUm 
Ofisas ir Gyvenimą* i

SMCf S. Hahted St., kaanpoc 31 
Telephone Drover 4¥»7C.

Ofhns atdaras iki vai, ryte. 1—41 
yo yi«‘tų ir vakarai*

//*<G.vį*įr- liBt



WHO

,'hicagp, Bl Utarninkas, Rugsėjo

REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI

CHICAGOS
ŽINIOS

ROSELAND

nes ras sveikatą be sugaišimo nuo darbo ir

AUTOMOBILIAI

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

nuo

VYRĄIVrS IR

RANDAI

AMATŲ MOKYKLOS

Dr. A. R. Blumenthal tPARDAVIMUI

MACBETHĮIEŠKO DARBO

4619

Pranešimai REIKIA DARBININKŲ

PARDUOSIU PIGIAI

PARSIDUODA 
SALDINAS

nėšio 
be kuro.
ria 200 sv

tytojos ir skaityto
jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose.

be apdarų — 70c.
1840 S. Halsted St

BEIKAJ.AUJU atsakančių 
Patyrimas nereikalingas, 
reti genj rekomendacijų, 
latc 
mi.

Puiki proga padaryti pini
gus, nes visi žino, kad Town 
of Lake apielinkej girtuok
lių netrūksta. Del platesnių 
žinių kreipkitės šiuo adresu:

visi labai gerame padėjime. 
■— 1915 automobilius, elektra 

Antras — 
elektra pra- 

ir trečias —1916

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago, III.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
KUBUS

JAUNA PQRA turi parduoti tuo- 
’ ’ų kambarių veik naujus 

divonus, cabinet, phono-

ties kiekvieno scenos

kines ekonomijos, pilietystčs, dailis 
rašysi ės.

Mokinimo valandos: nuo S ryte 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 
3106 So. Halsted St. Chicago. Ill

BARZDASKUČIAI kariuo
menėje uždirba daug pinigų. 
Mokykitės šį amatą dabar; 
ima vos keletą savaičių lai
ko išmokti; visas kursas $15, 
ir jie sugrįš, jei jus eisit į 
karę—iki pasibaigs.

nkime, laikytame 
vienbalsiai nutarė prisidėti prie 
Amerikos Lietuviu Darbininkų

Sebastian Bros.
4601 So. Marshfield Ave 

Chicago, III.

Tragedija 
penkiuose aktuose

REIKALAUJAMA: T ŪKS 
TANČIO ATEIVIŲ LEIBERIŲ, 
K O N T R A K T O R I Ų DA
RBAN, INDIANA IR OHIO. 
DYKAI TRANSPORTACIJA, 
BUVEINĖ, VIRĖJAI IR TT. DA- 
RRAS ILGAM LAIKUI. ADRE
SAS: THE FRED R. JONES 
CO., 139 N. CLARK ST., CHI
CAGO, ARBA GARRETT, 
IND., ARBA CLEVELAND, O.

ATIDUODAMA randon 4 kamba
riai už 9 dol. i menesį. Grindįš va- 
rnišiuotos; vanduo, gesas viduj. Pui
ki viela tarp svetimtaučių, arti karų 
Atsišaukite pas savininkų, J. Stra
vinsky, 6011 So. Peoria St., Chicago PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS

Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stogini© Poplerot 
CARR BROS. WRECKING CO. 

3003-3039 S. Halsted SL, Chicage. Iii.

ti, kad jis butu juo šve 
Kai-kada draugai padu n 
“šposus,” žiūrint į kuriui 
lies, atrodo lyg nekaip.

ris posčdis 
apie 8 vai.

Hal-
Kuopų valdybų nariai,

REIKALINGAS tudjau lietuvis me 
sos pjaustytojas.

JOE SALOME 
STANDARD MARKET, Rockford Ill

Kalbėjo Kt- Jurgelionis ir “La
isves” redaktorius L. Pruseika. 
.Jurgelionis apibudino šių dienu

REIKALAUJAME 2 patyrusių dry 
goods pardavėjų (merginų). Pasto
vus darbas ir labai gera mokestis.

BACH’S DEPT. STORE, 
3641-43-45 So. Halsted Sts. Chicago.

LSS. VIII Rajono Valdybos ir Agi 
tacijos komiteto regūlii 
įvyks seredoj, rugsėjo 5 
vakare, Aušros svet., 300 
sted st _ _ _ _
kuriems laikas pavelys, yra kviečia
mi dalyvauti. Taipgi kurie prisi
žadėjo pardavinėti literatūrą tūlose 
vietose per L. Pruseikos prakalbas, 
labai prašau pribūti pasiimti knygas.

J. šmotelis, VIII Raj. rast.

REIKALINGAS —jaunas 
vyras (arba mergina) dirbti 
laikraščio administracijoj. 
Turi mokėti gerai angliškai 
ir lietuviškai, taipgi rašyti 
ant typewriterio, ir tureli 
nors kiek supratimo apie 
knygvedystę. Rašykite savo 
ranka laišką angliškai, pažy
mėdami kur pastaruoju lai
ku dirbote ir kiek norite už- 
mokesnio. Tea įsišaukia tik
tai norintįs pastovaus darbo,

“NAUJIENOS”
1840 S, Halsted St., Chicago.

ATIDUODAMA randon pigiai 120 
akelių ūkė. Namai parduodama. 
West 79 st and Harlem avc., Phone 
Summit 405 Y 1.
Post Office Oak Pawn, Adolf Kobs.

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvi! 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys 
tės, stenografijos, typewriting, pirk 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, s

Pajieškau savo pusbrolio Stepono 
Kryžiavičiaus ir sesers Jozepos Kry- 
žiavičaitės po vyru Radavičicnė Pa
eina iš Kauno ; 
Karklėnų miest 
nsylvanijos vai

Ir todėl, maliau, bus supranta
ma dabar draugams, kodėl po 
draugo Pruseikos prakalbos į 
LSS t kuopa (parengusią pra
kalbas), po prakalbų įsirašė su
syk (>8 nauji nariai!

PAJIEŠKAU savo brolio Juozapo 
Simučio, Kauno gub., 'Telšių pav., 
Plungės parap.j Pakulavino sodos. 
(Aš metai kaip iš Lietuvos). Malonė
kite atsišaukti arba kas žinote pra
nešti jojo adresą.

Leonas Simutis, 
1501 S. 50111 Ct., Cicero. III.

PAJIEŠKAU darbo prie namu. E 
su vidutinio amžiaus moteris su 2 
mėnesių kūdikiu. Mokestis $10 j mc 
nesj ir pragyvenimas.

O. Tamošaitienė, 
Box 132, Mt.. Greenwood. III.

REIKALINGAS pirmos klesos 
barzdaskutys. Pastovus darbas. Ge
ra mokestis. Atsišaukite tuosius. 
3305 Auburn Ave. Chicago, Ill.

PARDUODU kuogreičiausiai ir 
už kiek kas duos 3 kėdžių barzda- 

visus įrankius. Viela iš- 
7 metus. Užpakalyj kva- 
?ikalingi rakandai, elek- 

Priežaslis pardavimo 
paimtas i kariuomenę. Alsi- 
kuogreičiausiai.

Pranas J akut is, 
14lh Place., Chicago, Ill.

PARDUODU dailius apinaujus ra
kandus už labai prieinamą kainą po 
numeriu 3403 S. Union avė., ant an
trų lubų iš užpakalio. K. Kaletkienė.

Z ’elephono Humboldt 1278.

! M. S AHU D M. D.
& Senns Rasas Gydytojas ir Chlivr*M.
® Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir 
r VaikiSkų, taipgi Chroniškų Liens 
R OFISAS: 1579 Milwaukee Ava 
X VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto;
X Kampas North Av®.» Kambarys

1 :80 iki 8 ir 7 :80 iki 9 vakar®

Smulkus Skelbimai
Smulkiems paslskelbimams kainos:-* 

1 colis, sykj, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $160.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $30. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divonų, daven
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Victrola su 
brangiais rekordais už $60.00. Šis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gat, 
Chicago, 11L

TURIU • paaukaut $165 seklyčioj 
setų vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases ui 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra 
sinės lovos, paveikslai, Brankos 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $225 victrola ir rekordai - 
už $55.

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

Chicago, III.

Cicero, III. — LSS. 138 kp. susirin
kimas įvyks sercddje, rugs. 5 d. Ta- 
muliuno ir Gudgalio svet., 1447 So. 
49th avė. ir 15 gat., 7:30 v. vakare. 
Malonėkite visi susirinkti paskirtu 
laiku, nes turime daug svarbių rei
kalų. Malonėkite atsivesti ir naujų 
narių. LSS. 138 kp. org. A.K. Linge

PARDUODU karą, abia detroia 
Limousene, modelis 1914, septynių 
sėdynių. Turiu parduoti kad ir pi
giai, nes aš ji atėmiau už morgičius. 
Aš jokio biznio neturu, lai noriu 
parduoti greitai.. Mano adresas:

1727 S. Union Avė (Bučernėjc).

DABAR YRA GERAS LAIKAS
IŠMOKTI KIRPIMO IR “DESIGNING”.
Mes galime gauti jums atsakančių ir ge 

rai apmokamų vietų j trumpų laikų. Jus gau
sit privatiškas instrukcijas ir praktiškų paty
rimų mokimlnmics.

Mes taipgi turim siuvimo skyrių, kur mo
kiname siūti rankoves ir kišenius daryti ii 
prosyti. — Dienines ir vakarinės instrukcijos 

JOS. F. KASNICKA, viršininkas
Priešais City Hali

Kambariai 41G-417. 118 N. La Salle Street

lė prakalbų. Prakalbose, be to 
bus dalinama dykai visoms mo
terims knygelė “Moterįs turi už
siimti savais reikalais.”

Tik vienas dalykas yra nepa-

i
 TELEPHONE YARDS 2721

OR. J. J O N I K A I T IS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago
HU 1 • I Oil

jznio tiek dar

iniais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

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

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija, 1840 S. Halsted 
st., asmeniškai, pačtu, arba te
lefonu: Canal 1506.

o ir pats “radakto
il pirmų žodžių pub- 

, kad čia ne veltui ji 
susirinko. Ir juo toliau kalbė
tojas aiškino, juo toliau išva
džiojo, tuo indomiau buvo klau-

Turi but parduota iki pen 
ktai Septemberio (Rugsėjo) 
nes savininkus paima kariu 
menen.

PARDUODI 
černę. Biznis išdirbtas per ilgą lai
ka- Apgyventa lietuvių ir svetim
taučiu. Savininkas išvažiuoja į savo 
likę (formą).

M. Kari Liulkevič, 
801 Markei str., De Kalb, 111.

REIKALAUJAMA merginų dirbti į 
Lamp Shade Factory. Gera mokes
tis ir trumpos valandos.

National Clock & Mfg. Co., 
18 W. Lake St., 2nd floor, Chicago

I buvo jau pilnutė. Stokavo kė
džių. O žmonės vis rinkosi ir 
rinkosi — paklausyti, ką “Lais
vės” “radaktorius” pasakys'.

Išmokfnam piešinio, kirpimo formų 
siūti naminius daiktus arba aprėda- 
lūs. Diplomas kiekvienam, kurs išsi 
mokins. Valandos dieną arba vaka
rais del jųsų parankamo. Už $10 iš 
mokinam jus sint visokius drabužius

DRESS MAKING COLLEGES, 
2336 W. Madison gat., Western ave

SABA PATEK, MOKYTOJA. 
1850 Wells gat.

PABDUODU bučernę ir grosernę, 
už labai pigią kainą. Biznis plačiai 
išdirbtas ir geroje vieloje. Parda
vimo priežastis—einu j kil 
3212 So. Wallace sti

Šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltįs tai geriausia 
)riemonė tiek
)O žmonėms įvairiais savo rei

jaus penki 
rakandus, < 
graph, upright pianą ir tt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigai ui 
grynus pinigus.
2910 North Ave., 1-mas flatas. PrieS 
Humboldt Park. Chicago.

raus chori 
įlinką, rm. 
na bus di

UKrieji piliečiai, kune 
bolę blaškyti.

Vieną lik pastabą 
Norėtųsi patarti, kad I 
kur minima žodžiu 
kit, kaip ir aš”, o į 
lama koks nors šno

*1 4

valo stovintieji ra t 
kad t

PAJIEŠKAU DARBO j bučernv ar
ba i kita biznį mokylies, arba galiu 
pristoti kaipo pusiniui' 
kite kam era reikaling 

J. RAI BA
1825 S. Union

Harbor, I nd.—Lietuvi ų 
Moterų Ap.švietos Dr-jos 

mėn. susirinkimas įvyks utarn. 4 d. 
rugs. (Sept.) A. Mikalavičiaiis svet., 
2112—137 si. Pradžia 7:30 v. v. —Ma
lonėsite visi draugai ir drauges at- 
IkamtMi į susirinkimą, nes bus ren- 
*gi yra <Mninkai ant baliaus, talp
ių apsvarsijolįįfokįų svarbių reika- 

e—r. Matonis, ra£t.

dirbta pei 
tiera ir 
Iros mašinos 
— esu 
šaukite

vi ir užsimušė, rslieplierd pri- 
ipužino, kud Miss Wilson pirm 
icgii iššokus per lungų buvo su- 
ilmrus su juo-

b., Raseinių pav. iš 
Pirma gyveno Pen- 
joj — mainose. Jie 

patįs ar kas juos žino malones atsi
šaukti. šiuo adresu: ETanciškus
Lileika, 958 W. 36 SI., Chicago, III.

19 d-, bet nesuspėta, beto čia > n 
kalbama, kad iš vietinių (Irau 
gijų bus sutvertas atskiras A.L 
D.T. skyrius. —

Susirinkime belo tapo išrink

ATIDUODAMA randon didele, na
uja kampine sankrova ir 4 kamba
riai, paranki groserniai ir bučerniai.

i, lietuvių ir lenkų apgy
ni inke. Atsišaukite tuojaus 
4 vai. dieną.

1437 So. Sangamon St., Chicago.

A U TO M O BI LI Ų S A V INI NK AT!
Jums visiems gerai žinoma kiek daug 
išlaidų ima automobiliams užlaiky
mas. Todėl, kad sumažinus tas iš
laidas, pirkites ROBUS pas mane, o 
gausite daug gigiau kaip kitur. Aš 
perku juos tiesiai iš dirbtuves ir 
parduodu su mažu uždarbiu.

Galite gaut visokio dydžio. Ra
šykite laišką, o gausite užganėdinan
tį atsakymą. Orderius siunčiu per 
Adams Ėxpresą.

L ČESNUTIS,
134 Main St., Derby, Conn.

nun buvo imp gyvi, uup diskus, 
paremti lokiais akis veriančiais 
faktais, kad ne karta taip ir

PAJIEŠKAU SAVO VYRO, JUR
GIO VERPELINSKIO, kuris mane 
apleido mėnesis atgal, palikdamas 
mane dideliam varge su penkiata 
vaiku, mažiausias dar lik vieno mė- 

Paliko be kąsnio duonos ir 
Jisai 6 pėdu augščio, sve- 
juodbruvos išvaizdos, ru- 
Išsivežė dvi mergaites: 8 

iri melų, taipgi rudomis akimis. Kas 
žinotumėt apie tokias ypatas, mel
džiu pranešti šiuomi adresu.

Mari joną Verpečinskienė, 
I13I6 So. 'Throop st., Chicago, III.

1 TEL. Canal 2118 2
I Dr. A.L. VUŠKA 5
T GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
X 1749 So. Hoisted St., Chicago, HL |

J Kamilas 18-tos gatv.

sąlygos, krutamųjų paveiksiŲ teatri 
kiama filtruotas (koštas) vanduo 

už prikrovimą kambario anglimis.

šiandie
vai) uždraudžia te laikyt sus 
kinui Liaudies darybai, o r\

(U v t

-ryt gal uždrausit ir nuims, 
organizuotiems darbininkams

nes taip, kaij) jis kalbėjo, vis 
vien neužrašysi, o parašyti pras 
čiau, tai gadinti jo prakalbą. Pa 
sakysiu tiek, kad jo išvadžioji

rėš dalykus ir apie susipratusios 
jaunuomenės uždavinius, i 
vinius tos jaunuomenės, k 
prisieina stoti kariuomenėn

Draugas Pruseika kalbč 
pie jaunuomenes lygas, a p 
ištikimumą socializmoC 

lams, apie darbų, kurį .lamino 
menės Lygos atlieka. Kalba bu 
vo gyva, įtikinanti, turtinga 
Smagu buvo klausvlies. N

PARDUODU 3 automobilius labai 
pigiai, 
Vienas 
pradedamas, 7 sėdynių 
1916 — Stevence sixs, 
dedamas, 5 sėdynių
—vieno tono Ford trock’as, labai pa
rankus bučeriui. Matykite vakare 
po 6 vai. name po numeriu: 

2615 W. 47 Str,
arba Garage 

1543 W 46th Str., Chicago.
Tel. Yards 7125.

agentų 
Turi tu 
Real Es 

insurance agentai pageidauja 
- Musų agentai uždirba

iki $209 ir daugiau kas savaitė.
J. Ilgaudas,

Sales Manager,
So. Dearborn st., Room 1207 

Ypatiškai pamatyti galite nedėlioj 
tarpe 9 ir 3 po pietų.

(ieiHTokis S
kis. K iltinmmis ps užmušimu 
p lės ILice W’ilson, kubureto dm- 
niukčs, kuri išpuolė iš :mlro

PARDUODU didelį šunį 8-n'ių mė 
nėšių senuino.J 
1030 Jackson lilvd.j 
1-mas augštąs—priekis 
market 1135.

PAJIEŠKAU DARBO prie nkės už 
gaspadorit.i arba už maiiagerį. Esu 
gerai apsipažinęs su tuo darbu ir 
gerai suprantu apie mašinas ir visą 
gaspadoriavimo darbo. Esu nevedęs 
ir atsakantis v\ ras, už lai kam yra 
toks v\ras reikalingas, meldžiu at
siliepti šiuo adresu: John Kniukšta, 
S. Hardy, Box 28, Richmond, III.

REIKALAUJAMA 200 UNION ANGLIŲ KASL.IŲ DEL DVIE- 
moderninių, gerai įrengti; anglių kasyklų; idealės gyvenimo 

, kasėju Jigonbutis ir sutei- 
3% pėd. grynų anglių. 54M»c 
Kilos kainos proporciona- 

iai. Kasyklos dirba kasdien. Atsišaukite . Superintendent 
Buckeye Coal and Railway Co. Santoy, Perry Co., Ohio.

Tiki et us pirki lės iki Sayre, Ohio.

Draugus Pruseika 
vo. Dabar pasilieki 
kuopai atlikti savo 
kuopoj naujuosius draugus, pa
daryti iš jų gerus socialistus, ri
mtus kovotojus už barbininkų 
klesos reikalus. N.

PAJIEŠKAU draugo V\ tauto Skin 
kio, gyveno St. Louis, Mo., gyveno 
me drauge. Dabar nežinau kur 
Meldžiu atsišaukti arba jei kas ži 
note malonėkite pranešti jo adresą 

Petras R. Baltrušaitis,
Chicago, III

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis

skverbėsi galvon mintis: “Na-gi, 
į galvą ta mintis neatėjo” Ir tik 
po pa raliais, kaip aš pats pir
miau to nt'pastebėjau, kaip man 
pagalvojus ilgiau, susprasdavai 
žmogus, kad tie faktai pasiro
dė taip suprantamais tik ačiū 
kalbėtojo nušvietimui, ačiū jo 
žodžiams, budui prirodinėjimo, 
jo balsui, jo gestams — trumpai 
kalbant — visam tam, kuo ge- 

sužavi klausvlo-

Kaip žinia, Illinois valstijos 
gubernatorius, Lowdrni, atsiun
tė į Chicagą kariuomenę, idant 
išvaikius Amerikos Liaudies Ta
rybos delegatus, kurie turėjo čia, 
majorui Thompsonui leidus, 
konvenciją. Kapitalo klapčiu-

spalio 7 d. ir tęsis iki spalio 1 1 
d. Visos narės prisižadėjo tą 
savaitę kuosmarkiausiai veikti*

| Dr. Povilas Žilvitis |
m Lietuvis Gydytojas, Chirurgą.® |
2 3203 S Halsted St., Chicage. I
X Tel. Drover 7179. j

narėmis, bet į susirinkimus pa
lyginamai mažai narių lankosi, 
(iai jų vyrai neleidžia? Jeigu 
taip ištikrųjų butų, tai tokiems 
vyrams butų gėda, kad nebeduo
da savo moterims nors kiek 
laisvės ir neleidžia joms susi
pažinti su savais reikalais.

VIRNATINIS REGISTRUOTĄJĮ RUSAS APTTEKORIU8 ANT BRIDGEPORT© 

SU AUGIEMS
Akiniai aukso Hkmuose nuo 18.00 ir M»> 
g&čiau. Sidabro rėmuos® nuo 81.00 kr 
augėčiau. Pritaikome akinius uMyk%. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, n®i riiire 
mas, akių skaudėjimas, uivilkimm Rf 
tt. yra vaisiais {vairių ligų, kuris (all 
būti prašalintos gerų akinių pritaiky
mu, Ištyrimas ufcdyką, jei p«H*i M 

A skauda akis. Jei jos raudono®,
Vį va sopa, jei blogai matai, jei akt® ■8U 
įf psta, netęsk ilgiau, o jieČkok pagdOM* 
ff aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma •» 
žJ kiniai učdyką. Atmink kad dm® kol 
p n am gvarantuojam akinius ir kiankte 

nam gerai prirenkam.
H. M. ME8IROFF, Ekspertas Optikas,

Jai jus sergate ir reikalaujat® patarimo arba vaistų, ateikit pas man®. Al buvav a*- 
tiekorius Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 16 metų. Ai duodu patarimus DYKAI. Gaila 
padaryti bile kokius rus Ūkus vaistus. Al rekomenduoju tik GERUS daktarus. Ai 
draugas imonių S. M. ME8IROFF. 8149 BO. MORGAN 8T., CHICAGO, HJL.

Subatoj, rugsėjo 1 d.. Liet. S( 
cialistų Jaunuome nės Lygos 1 
ma kuopa turėjo parengus v; 
karėlį atsisveikinimui su drai 

šaukiami karilionu 
šokiu, prakalbu, d:

Dr. B. B. KRASN0W
Chirurgija ir Veneriškos Ligos
Priėmimo valandos: 8 iki 10 dieną: 
1 iki 2 ir G iki 8 vakare; nedėldieniais 

nuo 10 ryto iki 1 valandai dieną. 
Rezidencijos Telef. Garfield 640.

134G So. Halsted St.
Phone Canal 538

PAJIEŠKAl' savo vyro Stanislovo 
Laurinkaus. Du melai kaip išvažia
vo nežinau kur. 'Tegul atsišaukia 
laišku arba pals tegul pagrįžta. Lau
ksiu.

re, Mildos svetaine;^ } y S;J 
jungos kuopa paiTfUę> L. Pru 
seikai, “Laisvės” retoi^,- 
prakalbas.

Mildos svetainė dar prieš 8 1

sąjungos kuopa turėjo įsvazia 
vimą Washington parke- Išpil 
dyta programelis, o po to 
žaismės, žaismės ir žaismės! Ve

Nustebinančios Pasekmes
Daug ligonių patyrė palengvinimą jau laike dviejų 

iki keturių valandų,.
Jeigu kas jūsų kenčia nuo kaspininės kirmėlai

tes, bet klaidingai gydosi nuo kitos ligos, paprastai 
be pasekmių — tegul ilgai nelaukia, bet atsišaukia j 
mane
už mažą atlyginimą.

Tūkstančiai žmonių turi vidų- 
nuošė kaspininę kirmėlaitę, teciaua 

/ \\ neturi apie tai mažiausio suprati-
J // mo *r klaidingai gydosi visai nuo

jjLj p! kitos ligos — visai be mažiausio
I palengvinimo ligos.

Geriausiu prirodymu buvimo 
kaspininės kirmėlaitės žmogaus vi- 
dūriuose yra glitingas mėšlas iš 

dalies kaspininės kirmėlaitės.
rJ*Žmonės, kenčiantjs nuo tos bai

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

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

Priėmimo valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro. Nedėliomis nuo 
9 vai. ryto iki 12 dieną.

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

UŽRAŠOM ir PARDUODAM viso 
kius lietuviškus laikraščius.

1617 N. Robey st., prie Robey ir 
Milwaukee Avės.

vių žaismėmis. Kaikurie 
matyt, lietuviškos žaisme 
ko. Ištikrųjų, 
tėsnis amerikonas, malt 
vius bežaidžiant, turėjo 
žinti, kad “foreineria

HA5TEnBJ
ero, III. — L?>S. 1.58 Kp. ims 

reptliei.jų aleinanlį ulai’ 
4 d. NEBL'S, nes ią die 
Pruseikos prakalbos.

— Va ld v ba.

Cicero, III. — “Laisvės” redaklo- 
rius dg. L. Pruseika Cicero kalbės 
ularninke, rūgs. 4 d., Pakšlo svet., 
1837 W. t llh SI. Pradžia 7:30 v. 
vak. Įžanga 10c. Visi Cicero lietu
viai ir lietuvaitės kviečiami atsilan
kyti j šias prakalbas, išgirsti daug 

138 k p.

Vienok darbininkai kitaip į lai 
žiuri. Pavyzdžiui, kad ir tokie 
atžagareiviški žmones, kaip di
džiuma Amerikos Darbo I?ede- 
racijos vadovų, ir lik prijautimo 
gal vien paraginti, išleido pro
testų, kuriame protestuojama 
prieš valdžios pastangas užkim
šti burnas visiems šios šalies gy
ventojams, kurie lik kitaip kal
ba, negu kad 
Proteste sakom

Egzaminuoja Dykai £ 
įk Gyvenimas yra tuft- X 
ga • čias, kada pranyksta A

regėjimas. fe
Mes vartojam page- 4 

g&il / rintfį Ophthalmomet- H 
Kr W* er. Ypatinga doma w 
F atkreipiama j vaikus, y 

Valandos : nuo 9 ryto £ 
BiSlSr ’k* vakaro; nedčld. W 

nuo 10 iki 11 dieną. T

w
/ J

šo. Ashland Avenue, ®
Kampas 47 St. t

Telephone Yards 4317 I




