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EINU SEIMAS VĖL BAN 
DYSIĄS SUSIRINKTI.

LIAUDIES TARYBAI 
NEDUODA VIETOS.

RUSIJOS SANTYKIAI 
SU TALKININKAIS.

MOTERŲ TEISIŲ 
KOMISIJA.

KAPITALISTAI PRIE 
“SAVO” DĄRBO.

Argentinos geležinkelių stre 
ikas paralyžavo visą šalį 
Miestai pristinga maisto.

SPAUDOS VARŽYMO 
BILIUS PRIIMTAS.

reet” dabar 
Atsimainė,

VOKIEČIŲ BOMBOS Už 
MUŠĖ 15, SUŽEIDĖ 73.

AMERIKOSNAUJIE.il 
KAREIVIAI VARTOJ A 

KAIZERIO KALBA-

AUSTRIJA SPIRIANTI 
VOKIETIJĄ TAIKYTIES

ki'etijos kaikurios karalys
tės, būtent Bavarija ir Wu- 
ertembergas, eina išvien su 
Austrija. Bavarija net es
anti palinkus po karės susi
dėti su Austrija ir sutverti 
naujų valstybę.

į 7 VALANDAS Iš ITALI
JOS j ANGLIJĄ.

KASYKLOJ ŽUVO 57 
DARBININKAI.

liks paskelbti ryšių pertrau
kimų su Vokietija.

Kadir ryšiai bus pertrauk
ti, karės Vokietijai Argenti
na tuo tarpu gal dar nepa
skelbs. Del grafo Luxburgo 
veikimo Vokietijos valdžia 
atsiuntė pasiaiškinimų, ku-

Kapitalistų laikraščiai su 
pasigėrėjimu paneša, kad 
New Yorko banffierius ir ka
pitalistas “pasišventęs” del 
šalies “labo.” Jis dirbsiąs už 
vienų dolerį j mejus. Bet už
tai jo darbas bi 
miliardus doler 
surinkti nauja

LONDONAS, 
Vakarykščiame 
ant Londono ir

ANGLIJA NORI PAŠILAI 
KYTI VOKIETIJOS 

KOLONIJAS.

mesniajame bute be abejo 
turės didžiumų savo, pusėje, 
socialistus ir liberalus, bet 
konservatai gal nenorės pri
sipažinti sumuštais ir nuo 
valdžios gal neprasišalins. 
Pasilikimas konservatų prie 
valdžios esąs negeistinas A- 
nglijai ir jos talkininkams.

Argentina nutarė pertrauki ry 
sius su Vokietija

SUSTREIKUOS DAR 
22,000 LAIVŲ STA

TYTOJŲ.

Austrija spirianti Vokietiją 
prie taikos

Ateiviu spaudos smaugi 
mo hilius priimtas

Jis pasa- 
ir pama- 
svarbos 
sušaukė

LONDONAS, rugs. 25. — 
Švedijoj rinkimai į parla
mentą dabar jau pasibaigė. 
Nors pilnų žinių apie rinki
mų pasekmes dar nėra, bet 
socialistai matomai 
daug vietų bus gavę, 
buvo tikėtasi, ir todėl 
abejotina, ar Švedijos 
servativus bus galima 
šalinti nuo valdžios

AMSTERDAM, rugs. 25. 
— Iš Budapešto pranešama, 
kad Lubenz anglių kasykloj 
kilo ekspliozija, kurioj už
mušta 57 darbininkai, o 55 
sužeista.

Chicagoj ir apielinkėse.— 
Giedra virsta į debesiuotą. 
Šalčiau. Vėjas grįžta į 
šiaur- vakarį. Sa^le teka 
'5:41, nusileidžia 5:42.

Socialistai už taiką Wilsono 
plianu. Bavarijos kara
lius pasiuntė atskirą atsa
kymą popiežiui.

Kad Wilsonajs taip klauso 
“ Wall street’o”^ tą su džiau
gsmu pažymi spekuliantai ir 
kapitalistų spauda.

Great Lakes Seamen’s li
nijos bute, Chicagoje, vakar 
buvo kalbama, kad ateinantį 
panedėlį prasidėsiąs strei
kas ir kad mesią darbą tūk
stančiai fairmonų, virėjų ir 
jurininkų, taip jogei daugy
bė laivų turėsią sustot. Ju
rininkų unija skundžiasi, 
kad algos esančios laabi ma
žos, ir kaltina United States 
Steel korporaciją, kuri kon
troliuoja laivų kompanijas 
ant didžiųjų ežerų.

duot narių nubalsavimui, ar 
laikyt konvenciją 1920 
jeigu jam rodysis, kad tat 
butų geistina.

PARYŽIUS, rugs. 25. — 
Pranešama, kad garsusis 
francuzų aviatorius Geor
ges Guynemer tur but esąs 
nebegyvas. , >

Finliandijos seimas vėl ke 
tina susirinkti

> LONDON, sept. 25.—Ka
pitonas Lauretti iš italų ar
mijos vakar be sustojimo at
lėkė aeroplanu iš Turino, I- 
talijos, j Londoną. Jisai nu
lėkė 656 mylias per septy
nias valandas ir dvyliką mi
nučių.

Wall s 
ten suburbėjo.

VOKIETIJOS N AC JONAI 
LIBERALAI NORI UŽ

KARIAVIMŲ.

JAMAIKOJ SIAUTĖ 
AUDRA.

ROCKFORD, Ill., rugs. 25 
— Naujųjų kareivių stovyk
loj išplaukė aikštėn keistas 
apsireiškimas, del kurio la
bai susirūpino stovyklos ofi- 
cieriai.

Pasirodė, kad ištisas nau
jųjų kareivių pulkas pasi
kalbėjimuose tarp savęs var
toja tik vokiečių kalbą.

Pradėta tyrinėt, kame čia 
dalykas. Bet dalykas buvo 
labai paprastas: tame pulke 
iš šimto vyrų aštuonios de
šimtis buvo vokiečiai ar vo
kiečių kilmės žmonėm Tad 
jie ir kalbasi savo prigimta 
kalba.

Kadangi ta kalba yra kai
zerio kalba, tai oficieriai, 
kurie vokiškai nesupranta, 
pabūgo. Sako, maža ko, kad 
jie yra musų kareiviai, bet 
ką gali žinoti, ar kokio “tro- 
belio” jie kartais negalėtų 
padaryti. Todėl vokiškai 
kalbėties buvo tuojau už
drausta. Beto vokiečius ke
tina išskirstyti tarp kitų pul-

Valdžia paskelbė, kad vokie
čių orlaiviai mėtė bombas 
ne tik ant Londono, bet Do- 
vere, Southend, Chatham, 
Sheerness ir ant Francijos 
miesto Dunkergue. Visos 
mašinos sugrį^usios sveikos.

Atvykę į Petrogradą lat
viai darbininkai iš vokiečių 
užimtų vietų pasakoja, kad 
šeši Rygos darbininkų tary
bos nariai buvę vokiečių su
šaudyti už tai, kad atsisakė 
eiti kast apkasų.

Rusijos demokratijos kon
gresas, kurį šaukia darbini
nkų ir kareivių tarybų cent
ralis komitetas, prasidės ke
tverge. '

Rusijos finansų ministeri
ja paskelbė, kad laisvės pas
kolos iki šiol sudėta $2,028,- 
000,000.

JURININKAI RENGIASI 
STRĖIKUOT.

ARGENTINA PERTRAU 
KIA RYŠIUS SU VO

KIETIJA.

PRANCŪZAI ATMUŠĖ 
ATAKAS.

WASHINGTON, D. C, 
rugs. 25. — Pagalios valdžia 
priėjo prie sutarties su plie
no kompanijomis ir pastaro
sios sutiko žymiai nupiginti 
plieno kainą.

, PETROGRADAS, rūgs. 25 
— Pranešama, kad Finlan- 
dijos sostinėj Helsinikuose 
vėl gali kilti suiručių. Fin- 

dandijos seimas vėl bandy
siąs susirinkti, nežiūrint Ru
sijos laikinosios valdžios dra 
udimo. Laikas seimui susi
rinkti esąs paskirtas pėtny-

I “tvarkyti” 
į, kurie bus 
laisvės pas-

25. — Molderių unija nuta
rė laikyt sekamą savo kon
venciją Clevelande, Ohio, 
1922 m. Pildomasis Komi*

NUPIGINA PLIENO 
KAINĄ.

kon
pra 

Sočia

WASHINGTON, D. C., 
rugs. 25. — Senatas po trum
pų debatų šiandien priėmė 
bilių, kuriuo yra skiriama 
dar $8,000,000,000 karės rei
kalams.—

Amerika trumpu laiku pa
skyrė karės reikalams dau- 
gaiu negu kokia kita valdžia 
į du kart ilgesnį laiką. Ame
rikos paskyrimai jau greit 
pasieks $20,000,000,000, tuo 
tarpu ant kapitalistų karės 
naštos valdžia uždėjo vos 
dešimtą paskyrimų dalį, tik 
su viršum $2,000,000,000. De
vynias dešimtas naštos dalis 
turės pakelti ir užmokėti 
žmonės. Taip balsuoja neva 
žmonių atstovai, kurie sėdi 
Washingtone.

BUENOS AIRES, Argen
tina, rugs. 25. — Argentinos 
respublikos atstovų butas 
šiandien priėmė rezoliuciją, 
kuri pataria Argentinos val
džiai pertraukti diplomati
nius ryšius su Vokietija. Re
zoliucija priimta 53-is bal
sais prieš 18.

Ta pati rezoliucija Argen
tinos senato buvo priįnta 
oereita savaite 23 balsais

PARYŽIUS, rugs. 25. — 
karės ofisas praneša, kad 
ties Beaumont vokiečiai ata
kuodami francuzus, vartoję 
gazo ugnį. Prancūzai betgi 
atmušę vokiečių atakas.

Ant upės Meuse bombar
davimas tęsėsi visą naktį.

BERLINAS, rugs. 25. — 
Vokietijos nacional-liberalų 
centralinis komitetas vakar 
turėjo posėdį ir vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, kuria pa
smerkia reichstago taikos 
rezoliuciją, ir sako, kad Vo
kietija turi atsiekti taikos ir 
ramybės per pergalę ir spė
ką. Vokietijai esančios rei
kalingos ir aneksijos ir kon
tribucijos. Be to Vokietija 
po karės pasiliktų nupuolu
si ekonomiškai.

N aci'onal-1 iberalai betgi 
dabar neturi didžiumos rei
chstage ir jų rezoliucija reiš
kimo ten neturės. Leipzigo 
socialistų laikraštis “Leipzi- 
ger Volkszeitung” redakci
jos straipsnyje užreiškia, 
kad kol Vokietija nepriim- 
sianti Wilsono taikos sąlygų 
ir nedemokratizuosianti sa
vo valdžios, tol taikos nega
lės įvykti.
Specialis pranešimas iš 

Muenicho sako, kad Bavari
jos karalius Ludvigas pa
siuntęs popiežiui atskirą at
sakymą į popiežiaus taikos 
notą. Jis pasiuntęs popie
žiui atsakymą, nes popiežius 
ir jam 'buvo atsiuntęs savo 
notą 
kad popiežiaus delegatas y- 
ra oficialiai' paskirtas ne Vo
kietijon, bet Bavarijon. Sa
ko, kad savo atsakyme kara
lius Ludvigas smulkiau kal
bąs apie taikos sąlygas, negu 
Vokietijos kaizeris ar Aus
trijos karalius.

riame sako, kad kaizeris ne
liepęs Luxburgui taip dary
ti (vartoti Švedijos slaptą 
kodą kariškiems praneši
mams). Valdžios atstovai 
sako, kad tuo tarpu jie tą 
Vokietijos pasiaiškinimą ga
lėsią priimti.

Argentinos doma 
daugiau atkreipta

WASHINGTON, D. C., 
rugs. 25. — Pereitą nedėlią 
Jamaikoj siautė baisi audra. 
Tokios audros nebuvę nuo 
1903 metų. Mieste Port An
tonio buvo padaryta daug 
nuostoliu namams ir užmuš- 
ta devyni žmonės. Muitinė 
visai sugriauta. Audra nu
ėjo linkui Mexikos įlankos į 
šiaurę.

b ka i i biu, wasn., rugs. 
25. — Seattle miesto metalo 
unijų taryba, kurion prigu
li 15 unijų, nutarė pradėti 
streiką subatoj iš ryto. Su
streikuos visi penkiolikos u- 
nijų nariai, kurių yra 22,000, 
dirbantieji prie laivų staty
mo Seattle yarduose. Tary
bos, kurios ėjo su darbda
viais, del algų pakėlimo prie 
nieko neprivedė ir darbinin
kams nusibodo. Todėl jie 
nutarė parodyti savo spėką.

Eina jau agitacija už nau
ją laisvės paskolą. Prezi
dentas Wilsonas šiandien pa
sirašė po bilium, kurs auto
rizuoja $11,000,000,000 ka
rės kreditų ir antrą laisvės 
paskolą.

rugs. 25. — 
užpuolime 

. apielinkių 
miestų vokiečių bombomis 
buvo užmušta 15 žmonių ir 
sužeista 73.—

Ant Londono buvo užpuo
lę aeroplanai ir zeppelinai. 
Valdžios pranešimas sako, 
kad tik du aeroplanai galėję 
pasiekti Londono ir keli' zep
pelinai 
mėtoma ne tik bombos, bet 
ir naujai išrastos orinės tor
pedos.

NEW YORK, rugs. 25. —* 
“Kada karė užsibaigs?” Ši
tas kasdieninis klausimas 
buvo užduotas G. R. Kirk* 
patrickui, autoriui knygos 
“War — what for?”

Kirkpatrick neilgai mąs
tęs atsakė:

“Karė užsibaigs bėgyje 
vienų metų. Taip aš sakau, 
nes matau, kad šios šalies 
plutokratai jau yra išsigan
dę, kaip yra išsigandę ir ki
tų šalių plutokratai. O jie 
yra išsigandę augančio dar
bininkų susipratimo.”

“Visa širdžia aš esu prie
šingas atskirai taikai tarp 
Vokietijos ir Rusijos. To
kia taika pareikalautų iš A* 
merikos daugiau aukų, dar 
miliono žmoinų ir milionų 
dolerių.’

“Jeigu Anglija, Suv. Val
stijos, Italija ir Francija su
tiktų su Rusijos taikos sąly
gomis, tai' karė užsibaigtų į 
šešias savaites. Nes jeigu 
Hohenzollernai nesutiktų su 
tai k i n i n k ų sąlygomis, kaip 
jas Rusija paduoda, tai Vo
kietijos žmonės numestų 
nuo sosto kaizerį ir išvaiky
tų jo saiką.”

LONDONAS, rugs. 25. — 
Australijos premieras Hu
ghes paskelbė, kad Anglijos 
valdžia nemananti sugrąžin
ti užgriebtas Vokietijos ko
lonijas ir leidžianti Australi
jai veikti sulig kolonijų kaip 
ji nori. Sako, kolonijos irgi 
turinčios būti paliuosuotos 
nuo Vokietijos jungo, nes 
vokiečiai esą labiau buvę pa
vergę juoduosius,, negu

Wall 
su tuo Spekuliacijos 

centru nedaug ką bendra tu- 
all street’o” 

jo ge-

PITTSBURGH, Pa., rugs. 
25. — Liaudies Tarybos sky
rius Pittsburghe buvb nusi
samdęs salę trim mėnesiams. 
Bet kada atėjo mitingo lai
kas, salė buvo uždaryta, ir 
savininkas atsisakė leisti. 
Liaudies Taryba ketina sa
vininką skųsti.

Sekančią nedėlią Liaudies 
Taryba rengia didelį mitin
gą, kuriame kalbės J. H. 
Maurer.

WASHINGTON 
rugs 
nutarė įsteigti moterų teisių 
komisiją, kuri turės svarsty
ti, kaip Amerikos moterims 
galima butų suteikti balsavi
mo teises. Už komisijos įs
teigimą balsavo 181, prieš

Panedėlyj sustreikavo vi- 
j si geležinkelių darbininkai. 
Traukiniai beveik niekur ne
bevažinėja. Daugelyj mies- 

j tų tuojaus pritruks maisto, 
į Streikininkai perkirto te
legrafo liniją su Valparaiso, 
Čili, ir tuo budu pertraukė 
tiesioginį susinešimą su Su
vienytomis Valstijomis.

. WASHINGTON, D. C., 
rugs. 26. — Suvien. Valstijų 
senatas panedėlyj priėmė 
taip vadinamą “susižinojimo 
su priešu“ bilių tokioj form
oj, kokioj jis buvo paduotas 
bendros senato ir atstovų 
buto komisijos. Vakar tą bi
lių priėmė ir atstovų butas. 
Atstovų bute tas bilius buvo 
priimtas be atstovų vardo- 
šaukio.

Prezidentas Wilsonas tu
rės po tuo bilium pasirašyti 
bėgyje 10 dienų ir tada tas 
bilius taps įstatymu.

Šitas bilius, kada jis taps 
įstatymu, suvaržys spaudą, 
o ypatingai ateivių spaudą. 
Jis yra surengtas ateivių 
spaudos pasmaugimui.

(Apie tą bilių vakar buvo 
pranešta “Naujienose.” Su
lig šito biliaus, visos žinios 
apie karę ir Suv. Valstijų 
politiką turės būti verčiamos 
į anglų kalbą prieš laikraš
čiui einant į spaudą ir verti
mai turės būti paduoti pač- 
tos viršininkui po prisieka. 
Tas užkraus ant redakcijų

First Lithuanian Dailu in America 
' .......... ' į, 7...................... ... r, jJį;;..
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HAAGA, Hollandija, rgs. 
25. — Kalbama, kad Austri
jos valdžia dabartiniuoju lai
ku kiek įmanydama spiria 
Vokietijos valdžią, kad ji 
priimtų tokias taikos sąly
gas, kokias taikininkai siū
lo. Sako, kad Turkija ir 
Bulgarija remia Austriją 
šiame reikale

PETROGRADAS, rugs. 25
— Petrograde buvo paskli-Į kola 
dęs gandas, kad kaikurios 
talkininkų valdžios 
čios padaryti be Rusijos at 
skirą taiką su Vokietija ir guma spekulian|ų ir kapita 
kad Vokietija jau turinti to- listų iš 
kį planą

Šiandien karės ministerisj mat, Wilsono politika 
gen. Verkovskis pranešė miaus Wilsona^ su 
Darbininkų ir Kareivių At-Į street, 
stovų Tarybai, kad tie gan 
dai nesą teisingi 
ir Francijos atstovai atėję 
pas gen. Verkovskį ir jam 
užreiškę, kad nei Anglija nei 
Francija atskiros taikos ne
darys Rusijos' nenaudai.

Ministeris Tereščenko 
taipgi uržeiškė, kad tie gan
dai esą neteisingi, 
kė, kad be reikalo 
to buvo priduota 
konvencijai, kurią 
Berne Pastovios Taikos Su- 
sivenijimas. Su ta konven
cija neturinčios nieko bend
ra nei Rusijos nei talkininkų 
valdžios.

Anglijos (rėjo. Dabar
sbankieriai pasit arė 
riausi bičiuoliai, ir tik jų pa
tarimų jis klausia ir klauso 
visokiuose reikaluose. Be
veik galima pasakyti, kad 
šalį jau valdo ne be Wilsonas, 
bet Wall street’Wilsono var-

WASHINGTON, E 
rugs. 25.
džia išdavė paliepimą, 
tie, kurie išvažiuoja svetur 
iš Amerikos, su savim gali 
išisvežti ne daugiau kaip $5,- 
400 pinigais, iš tų pniigų ne 
daugiau kaip $200 auksu ir 
ne daugiau kaip $200 sidab
ru. Šituo paliepimu yra vy
kinama prezidento uždrau
dimas išvežti iš Amerikos 
pinigus ir auksą.

Washingtone | tokių tar- 
norin- nautojų už - vfeną dolerį į 

metus yra ir daigiau. Dau-

Iš AMERIKOS GALIMA 
IŠSIVEŽTI NĖ DAUGIAU 

5,400. DOL.
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ŽODIS Į NAUJUS 
SOCIALISTUS.

buvo va- 
prisipa- 

Kad jisai

Dar aštresni yra to įstaty 
mo padavadijimai apie atei

reika
Vienas

Pile
Alei

Miesto Ofisą*: 
lt? I. tartaro*

Tel, Oatrai 441

KAIP TAPO SUSEKTAS 
PILĖNAS.

Nori pasmaugt 
spaudą.

patinkamą jai laikraštį.
Pagal tą įstatymą valdžia 

turės galios ne tiktai neleist 
gabent nepatinkamus laik- 
jraščius pačtu, bet ir už
draust juos gabent ekspre
su, pardavinėt ir net spaus-

kartumu. G 
iškraipyda 
oponentes

Nusiginklavimas 
ir tarptautinis 
teismas.

Senųjų partijų 
baimė.

ją su 
savo m in 

T-bos n erei

Vincuc
- Delei 
gulinčių 
apie
toli negalėsim

tykius turinti taip pat yri 
Ypač pra 

ti po to

einantis laikraščiai galės tal
pini žinias ir straipsnius 
apie šios šalies politiką arba 
apie kitų šalių reikalus tik
tai tąja sąlyga, kad pačto

atžagarei 
pat esti ir antraip, 
daugelis sprendžia

urnai su- 
užpult ant 

Panaikinimas-gi 
paliuosuotų

iiKos gy- 
kas.
Sąjungos 

mažesniųjų vei- 
eina to- 

polcrnikos,

Kalbose apie busimos tai
kos sąlygas vis dažniau gir
dėt reikalavimas, kad atei
tyje tautų santykiai butų pa
remti sutartim, o ne spėka.

Kad kariška spėka nemė
gintų laužyti* sutartis, ji tu
ri but prašalinta arba su
mažinta. Kad tautų nesusi
pratimas butų galima išrišti 
ramiu budu, turi but sutver
ta tam tikra tarptautinė įs
taiga.

Nusiginklavimas ir įstei
gimas tarptautinio teismo 
yra seni socialistų reikalavi
mai.

Jiems, žinoma, nepritaria 
militaristai ir imperialistai. 
Šitie gaivalai gina reikalus 
amunicijos fabrikantų, ban- 
kierių, maisto spekuliatorių 
ir kitų biznierių, traukiančių 
pelnų iš ginklavimosi ir ka

lni skundžia “Naujienas” 
d'žiai. Kuo jie yra blogesni 
p. Pilėną arba panašius vale 
agentus?

voliucijos, kuri grieštai protes
tuoja prieš visus žodžio ir spau
dos laisvės priešus atsiradu
sius Suvienytose Valstijose?

Argi reikalinga mums visai 
pamiršti 1776 metus todėl, kad 
ši šalis įsivėlė į karę “už demo-

tudijuokit socializmo programs 
ir gerai su juo susipažinę, spręs 
kite apie socializmo naudingoms 
ir praktiškumą. Vaduokimcs iš 
minties ir pažinimo mastu visa 
me kame. — - M. Punis.

Dabar didžiumoj didėlių val
stijos kalėjimų, kur pirmiau bu
vo
kalbėtis, leista kalbėtis tarpe su

pa p rastiems žmo- 
pa stebėt a, kad dabar 
mg ramesni ir ma-

Vakarykščiai laikraščiai 
pranešė, kad panedėlyje se- 
nųjų partijų atstovai turėjo 
pasikalbėjimą tuo klausimu. 
Tapo nutarta, kad ateinantį 
panedėlį abiejų partijų pa
vieto komitetai susirinktų ir 
galutinai išdirbtų 
veikimo pieną.

Šį rudenį reikės 
keturiolika teisėjų 
lepublikona

Chicagos republikonai si 
demokratais bijosi pralai 
mėt Šio rudens teisėjų rinki 
mus. Jie rengiasi susivie

Kas ta per demokratija be žo
džio ir spaudos laisvės?

Kas tas ponas, kuris mano, 
kad Suvienytų Valstijų gyvento
jai negali laisvai tartis žodžiu ir 
raštu apie savo ir savo šalies rei-

nems.
kaliniai
žiau kelia maištų.

Jeigu tatai laisvė žodžio ka
lėjimuose davė gerų pasekmių, 
tai kodėl nepranešus apie tai

“Tribune’os” argumentai 
parodo tiktai, kad ji, kaip ir 
visi džingos, kurie agituoja 
už karę neva del demokraty- 
bės, į demokratybę visai ne
tiki. Socialistams tad ne 
vien Amerikoje, bet ir viso
se šalyse reikės sunkiai ko
vot, kad tuos savo reikala
vimus įvykdinus.

Šita kova bus apsunkinta 
tąja aplinkybe, kad tarpe 
pačių socialistų nuomonės ši
tame klausime yra nevieno-

linti pusiau — “fifty-fifty.” 
Dešimtis kandidatų busią 
nominuota iš dabartinių tei
sėjų
blikonų ir demokratų, o į dvi 
Vyriausiojo (Superior) teis
mo ir dvi Apskričio (Cir
cuit) teismo teisėjų vietas 
pastatyt keturis naujus kan- 
didatus — po du nuo kiek
vienos kapitalistinės parti
jos.

Kartu su pranešimu apie 
šitą republikonų ir demokra-

Suv. Valstijų’ kongrese 
baigiama apdirbt įstatymas, 
pagal kurį valdžia turės tei-

Vakar žinių skyriuje “Nau
jienose” buvo trumpai pranešta 
apie tai, kad tūlas Kazys Pilėnas

Viecta viloA iji.i rej’lcalūs, kaip kriminaliUa 
taip ir cMli&kuose (eismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisui:
IKI S. HalHed SI

Ant trečių lubų
TeL Drover 1310kad jisai stengęsis papirkimais 

padaryt įtekmę į lietuvių visuo
menės judėjimą ir skundęs lie
tuvių organizacijas bei atskirus 
asmenis Amerikos valdžiai. Tą 
dalyką iškėlė aikštėn p. St. Šim
kus, ir štai kaip jisai apie tai pa
sakoja “Tėvynėje”:

Man atvažiavus į New Yor- 
ką teko iš vieno-kito girdėti; 
jog tūlas p. K, Pilėnas esąs 
Anglijos valdžios agentu, su- 
kinėjąsis tarpe lietuvių 
kaž-ką 
P-a s

eidami prieinam kryžkelę. Jo
nas sako: Eikime tuo keliu, tai 
greičiau nueisime; o Petras sa
ko: Ne, eikime čia, tai netik 
greičiau nueisime, bet ir geres
nis kelias. Na ir mes ginčija
mės, kokiu keliu greičiaus ir ge
rinus nuėjus į miestelį A. Va
dinas, musų norai visų yra to
kie pat, kad ėjus į miestelį, bet 
kelionės budai skirtingi.

Tas pat yra ir su dabartiniais 
ginčais tarp Kovos su kitais so
cialistų laikraščiais, ypatingai 
Naujienomis.

Naujienos davė sumanymą

laisviems piliečiams, kad jie pa
sinaudotų tąja užtikrinta Su
vienytų Valstijų konstitucijos 
žodžio ir spaudos laisve?

Kurie šios šalies piliečiai, 
koks jų skaitlius negali laisvai 
savo minčių žodžiu ir raštu iš
reikšti ?

Vincui, Kowanee, Ill. 
ne nuo redakcijos pri- 
priežasčių jūsų žinutės 

misijos” prakalbas suvar-

rie atmeta nusiginklavimo ir 
tarptautinio teismo idėją; 
atmeta ją ne dėlto, kad jie 
skaitytų geru daiktu ginkla
vimąsi arba ginkluotus tau
tų susirėmimus, o dėlto, kad 
ji išrodo jiems esanti neį
vykdoma kapitalizmo tvar
koje. Daugelis musų skai
tytojų, be abejonės, žino, 
kad tokioje dvasioje yra ne 
kartą išsireiškę apie minėtą 
klausimą musų bolševikai.

Jie sako, kad mintis apie 
nusiginklavimą ir trečiųjų

kuri vienytų visas darbininkiš
kas draugijas į vieną daiktą, kad 
pasekiningiau kovojus 
pandoj ais 
nūs žmones su 
viniais 
tarė ir 
Laisve 
lik klerikalų šlamštai, kadangi 
darbininkų susipratime ir vie
nybėje jie mato sau pavojų. 
Bet sykiu su klerikalų organais 
tokią pat giesmę 
Kova 
ma, j 
siunti I 
dinas, <

•juosianti, toliai visos pas-, 
tangos sutvarkyt tautų san-' 
tykius taip, kad valstybes 
apsieitų be ginkluotos spė
kos pagelbos, busiančios 
bergždžios.

šitoks argumentavimas 
tečiaus yra visai klaidingas. 
Jisai yra taip-pat klaidin
gas, kaip garsioji Lasalle’o 
teorija apie “gėležinį algų 
įstatymą,” pagal kurį darbi
ninkų uždarbiai kapitalizmo, 
tvarkoje niekuomet negalį 
pakilti augščiaus - tos nor
mos, kuri reikalinga darbi
ninko gyvasties ir jo šeimy
nos palaikymui. 1

Kapitalizmo tvarkai esant, 
negali but prašalintas 
darbininkų išnaudojimas — 
tas tiesa. Bet pagerint dar
bininkų būvį galima; sušvel- 
nint išnaudojimo formas ga
lima; iškovot daugiau, negu 
reikia tik darbininko gyvas
ties palaikymui, galima. Di
delė didžiuma darbininkų 
judėjimo turinio susideda iš 
darbininkų pastangų įgyt 
geresnį būvį jau dabar, ko
ltai dar tebegyvuojai kapita
lizmas.

Panašiai yra ir su musų 
klausimu. Padaryt taip, kad 
kapitalizmo tvarkoje visai 
išnyktų karių pavojus, nega
lima ; bet tą pavojų suma
žini, išrandant tam tikras 
priemones jo išvengimui, 
galima. Tr karės priešų, so
cialistų, pastangos turi but 
į tai atkreiptos.

Nusiginklavimas ir tarp
tautiniai teismai yra vienos 
svarbiausiųjų tarpe šitų 
priemonių.

Tie socialistai, kurie vadi
na jas “utopijomis,” ve kaip 
jas kritikuoja: Įsivaizdinki
me — sako jie —, kad val
stybės išpildys jūsų reikala
vimą ir susitars nusigink
luoti ir šaukties trečiųjų tei
smo savo kivirčų išpainioji- 
mui; bet jeigu jos paskui tos 
sutarties nepildys — kas jas 
prie to galės priversti? Juk 
tai yra “utopija” manyt, kad 
kapitalistinės valdžios paK 
sys jūsų smerkimų arba išsi
žadės savo pretenzijų var
dan doros! Politiką valdo 
spėka, o ne dora.

Tie kritikai užmiršta, kad 
kievienoje šalyje randasi to
kia spėka, kuri gali paremti 
minėtus reikalavimus — tai 
darbininkų klesa. Darbinin
kams yra didžiausio išroka- 
vimo, kad ginklavimąsi butų 
panaikintas ir kad valstybės 
ramiu keliu, o ne kares pa- 
gelba, rištų savo nesusipra
timus. Jie už tai ir stos — 
taiką darant ir paskui.

čiai paduoda žinią apie tai, 
kad paskutinių šešių mėne
sių bėgiu Chicagoje Socialis
tų Partijos įplaukos iš regu
liarių narių mokesčių pašo
ko nuo $5000 iki $23000 su- 
viršum.

Šita žinia pasako, kodėl se
nosios partijos nutarė už
miršti savo kivirčus ir susi- 
vienyt. Jos bijo socialistų.

'Kaip čia senai kapitalo 
klapčiukai giedojo “amžiną 
atsilsį” socialistams.

neaiškaus veikiąs, 
Račkauskas kartą išsi-

Ar tai ne Suvienytos Valsti
jos kur žmones gyvena?

Ar ši šalis nebuvo laisva?
Ar tai gali būti laisva šalis, 

jeigu jos piliečiai yra varžomi 
— ne laisvi?

Ar yni laisvė ten, kur drau
džiama žodžio ir spaudos laisvė?

Argi tai nėra lekcija Suvieny-

Tokius klausimus stato žino
mas kapitalistų publicistas Ar
thur Brisbane, laikraštyje New 
York Journal. — A. Žymantas.
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kalbėjo, jog p. K. Pilėno buvo 
kalbintas kaž-kokiais 
Jais važiuoti Rusijon, 
kitas painiodavo su p. 
nu kadaise p. Rimkos 
tyj” paskelbtus ’$1,200 
tėmijau, jog p. Pilėnas lanko 
lietuvių susirinkimus ir tt.

Pasklydus žiniai, jog išva
žiuoju Rusijon, po tūlo susi
rinkimo p. Pilėnas pasakė 
man turįs į mane svarbų rei
kalą. Išsikalbėjus, jis man 
pašildė važiuoti Rusijon kaž
kokio fondo lėšomis. Man 
paklausus, ko tas fondas no
rėtų iš manęs, p. Pilėnas pasa
kė, jog nič-nieko, vien veikti 
lietuviškoje dirvoje taip, kaip 
man geriau atrodo, kuo dau
giausia reikalaujant prijungti 
prie Didžiosios Lietuvos Prū
sų Lietuvą. Viena, p. Pilė
no “reikalavimai” buvo indo- 
mųs; antra, buvau tikras, kad 
už to kas nors slepiasi, — tat 
pasiryžau su juo tartis iki 
kol bus galima, o paskui visą 
dalyką pranešti tiems, ką lai
ko lietuviškos politikos vairą.

P-as Pilėnas pradėjo būti 
toliau vis neaiškesnis. Apie 
tą fondą, kuris pinigus duo
dąs, vieną kartą jis sakė esąs 
“mažųjų tautų 
fondas,” kitą syk 
kos valdžios

išrinkti
Taigi 

demokra-

nurodyti klaidingumą savo opo
nento, kiek jie kolioja jį. Laik
raščiams, žinoma, nemalonus 
tokie atsitikimai, jiems sunku jų 
išvengti, jie dažnai esti privers- 

se savo 
, ir del- 
kaltinti. 

kurios 
nesina-

Kas laimėjo?
Vienam žmogui labai prireikė 

penkių dolerių, bet jis turėjo tik 
keturis dolerius.

Žinote, ką jis padare?
Jis savo keturis dolerius nune

šė j ‘pawn-šapę ir užstatė juos 
už tris dolerius, o gautą pawn- 
šapės kvitą pardavė kitam už 
du doleriu.

Well, dUbar suraskite, kas už
dirbo, o kas pradirbo?

Kiekvienas laikraštis jieško 
sau bendradarbių savo skaityto
jų tarpe. Jie jieško ne dėlto, 
kad neturėtų ko laikraštin dėti, 
bet todėl, kad skaitytojai išreikš
tų savo nuomones, keltų atski
rus gyvenimo klausimus ir pri
sidėtų prie jų išgvildenimo.

Bet ir kiek nesmagumų pa
daro
dlarbiai savo kritikomis.

Tiesa, deri tiku yra kelias pri
eiti prie deramo dalykų išaiški
nimo. Kiekvienas žmogus da
ro klaidų; man dar nepasisekė 
susipažinti su neklaidingu žmo
gumi. Tai kritikos keliu visuo
met galima prieiti prie tiesos. 
Bet kritikuojant reikia prisilai
kyti šiokios-tokios tvarkos. Kai

išreikštas šiame skyriuje nuo 
mones Redakcija neatsako.]

Prirodymai
skundė lietuvių organizacijas 
ir žmones valdžiai yra tikri 
ir neužginčijami; jeigu pri
reiks — bus paskelbti, gi 
tuom tarpu delei svarbių prie
žasčių neskelbiama.
Už viską, ką šiame rašte pa
sakiau, imu visokeriopą atsa
komybę.

Kada valstybes sekretorius

Vienas tų biznierių orga
nas “Tribune” vadina taiką 
su sąlyga nusiginklavimo 
“vokiška taika”. Ji, girdi, 
butų naudinga Vokietijai ir 
kenksminga jos priešams, 
kadangi Vokietija esanti la
bai gerai suorganizuota ir 
jai butų nesunku 
daryt armiją 
kaimynų 
kariuomenės
Vokietiją nuo milžiniškų pi- 
nigiškų išlaidų.

Tarytum pasiliuosavimas 
nuo tų išlaidų nebūtų nau-
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u talpinu savo sapne 
bendradarbių “kritikas’ 
to jų negalima labai 
Betgi del tų “kritikų”, 
pereina visas ribas, be 
gunio laikraščiui darosi nejau 
ku ir jo skaitytojams.

Kaikuriems kritikams laba 
patartina, kad 
mos 
sės išreikštas nuomones, nuose
kliau ir teisingiau išdėstytų jas; 
kraipymas oponento išreikštų 
nuomonių ir vartojimas “bobiš
kos” kritikos yra neatleistina. 
Pavyzdžiui galima paimli ir pa
skutinį atsitikimą Naujienose, 
kuris, be abejonės, pridarė laik
raščiui nemaža nesmagumo. 
Dvi rašytojos susivaidijo del 
“ženatvės klausimo.” Kritikuo
toja, vietoje nuoseklaus straips-

pris 
ir genaus supažindi 

jų klesos uždą 
Tam užmanymui pri 

kili soc. laikraščiai — 
Keleivis. Jam nepritari

Pasmaugta butų visa laisvo- cams rišti esanti “utopija, 
ji spauda. Išliktų tiktai tie 
laikraščiai, kurie aklai pri- liai kapitalistinė tvarka gy 
taria valdžios politikai ir 
tarnauja žmonių išnaudoto
jų reikalams.

Kada Suv. Valstijose tas 
įstatymas bus įvestas, tai jos 
galės pasigirti “subytinu- 
sios” visą pasaulį. Nes to
kio bjauraus spaudos suvar
žymo nebuvo ir nėra jokioje 
šalyje; nebuvo nė cariškoje 
Rusijoje.

Net Rusijos carizmas duo
davo gyvuot svetimtaučių 
laikraščiams; net jisai pa- 
kęsdavo šiek-tiek valdžios 
kritikos spaudoje.

Well — “mes kariaujame 
už pasaulio demokratybę”!...

dare man 
lėnas dirba 
viams nenaudingą darbą ir 
kad žmonės su juo artimus 
san 
mums neištikimi 
dėjau p. Pilėną intar 
kai jis man indavė $100 “lie 
tuviškiems reikalams” ir pra 
dėjo pamaži spaudimą daryti 
kad veikčiau sulyg jo planų.

Pagalios, kaip jau 
kar minėta, p. Pilėnas 
žino, kas 
skundė Amerikos valdžiai lietu
vių organizacijas, kaipo “slap
tas” ir “neištikimas”, ir atski
rus žmones, kaipo “Vokietijos 
šnipus”, p. SI. Šimkus sakosi tu
rįs tikrų prirodymų, tik delei ko
kių tai priežasčių jisai negalįs 
jų kolkas paskelbti. St. Šimkus 
rašo:

Kad 
drangijon 
kad naujas narys žiuri ne į tos 
draugijos tikslus ir uždavinius, 
bet į jos narių užsilaikymą, ap
siejimą. Ir jeigu naujam na
riui išrodo, kad tos draugijos 
nariai visi draugiškai sugyvena, 
tai jis ją giria, nors tos draugi
jos siekiniai butų 
vingi

Vadinas 
apie namų gerumą ne iš pama
tų ir sienų, bet iš gyvenančių ja- \
me žmonių. Tokiomis nuomo
nėmis eina žmones į pašalpines 
draugijas, įvairius kliubus ir į 
politinę Socialistų Partiją.

Man gerai žinoma keletas L. 
S. S. narių, kurie taip sprendžia, 
ir lai netik naujai prisirašiusių, 
bet jau išbuvusiu kuopoj po porą 
metų.

Tat šiame straipsnelyj aš ir 
noriu tarti žodį į jus, draugai, 
kurie esate naujai įstoję į so
cialistų partiją ir Sąjungą, kad1 
jus neimtumei to klaidingo ma
sto matavimui socializmo geru

li zgi eitoj o ir 
i, Ebis. organas, tvirtinda- 
kad tokia Tftryba pakenk-

S. Sąjungai ir tl. Va
ciu ginčai eina apie Ta- 
naudingumą. Naujienos 

gyna savo mintį, kad Taryba 
reikalinga, kad ji netik kad ne
kenks Sąjungai, bet dar 
stiprins; o Kova gyna 
tį, “prirūdydama 
kalingumą.

Tat jus ir matote, draugai, 
tas nuolatines polemikas. Apie 
lai, kieno teisybė, o kieno ne, 
čia ne viela man kalbėti; geriau 
jus palįs, draugai, pagalvokite ir 
spręskite. Mano šio straipsnelio 
tikslas buvo — nurodyti kaiku- 
rių draugų klaidingą paprotį 
vertinti organizacijos gerumą ar 
blogumą sulyg veikiančiųjų joj 
narių nuomonių skirtumų ir iš 
to kįlančių ginčų

Taigi jus

Užaisakornoji kaina:
Mteatoje, nešiotojams kasdien pri
MMMtt ij namus, moka:

Savaitei ...................... 12 centu
■Bnesiui ...................... 50 centų

mo ar blogumo. r>ocializ: 
mokslas yra vienas dalykas 
žmones, kurie veikia, kad Įv 
dinus socializmą pr 
venime, yra kitas di

Štai dabar tarp L. 
žymesniųjų 
kūjų ir paprastų narių 
kios nedraugiškos 
kad iš šalies žiūrint išrodo, lyg 
jos butų vedamos visai viena ki
tai idėjomis priešingų 
Ir tai 
proletarų stoja į Soc. Part, ir L. 
S. S., tai oficialis LSS. organas, 
vietoj aiškinti žmonėms, kokie 
yra socializmo pamatai ir užda
viniai; vėloj supažindinti tos or
ganizacijos narius su socializmo 
teorijomis, Kova negražiausiu 
budu niekina tuos socialistų vei
kėjus, kurie visa Širdžių ir pa
sišventimu veikia, kad kuodau- 
giausia darbininkų pritraukus 
socialistų judėjimai!. Ir naujai 
įstoję nariai mano, kad socializ
mas niekai, kad jis nesuteiks pa- 
liuosaviino pavergtai žmonijai, 
nes jau dabar tokius aštrius gin
čus veda per laikraščius ir kuo
pų susirinkimus, tai ko jau no
rėti toliau...

Bet draugai, kurie taip mano
te, turėkite kantrybės išgirsti, 
d'el geresnio tų ginčų supratimo, 
sekančio vaizdelio:

Mes, pav., keli draugai susi
tarsime keliauti į miestelį A, nes

Buvo sigyvenęs paprotys, 
kad k i c k vien o s v a I s I i j o s k a 1 ė j i - 
muose kaliniams buvo užginta 
laisvai kalbeli. Kaliniams buvo 
užginta išreikšti savo mintis ir 
jausmus.

Bei galų gale atrasta, kad 
toks uždraudimas kalbėtis ke
lia tarp kalinių aitrų nepasiten
kinimą ir pavojingą maišto dva-

rę, visu tulžies 
straipsnio rašytoja, 
ma nuomones savo 
išdergia ją net dainuodama.

Jeigu jiedvi, vietoje prasivar- 
džiojus viena kitą, labiau steng
tus nušviesti teisybę, tai netik 
nepridarytų nesmagumų laik
raščiui, nelik nesuerzintų skai- 
tyt°jų> bet ir prie tiesos greičiau 
prieitų — būtent, kad laimė ap- 
sivedlime priklauso nuo draugiš
kų ryšių užsimezgimo bei “pro- 

no”, o ne nuo ly- 
vedusiųjų tarpe.

Kritika yra kritika, bet reikia 
atsargiau su ja 
šiais pasielgimais nekuric kriti 
kai netik žemina savo varda i) 
vardą savo oponento, bet ir pa 
rodo savo apribot urną.

Gerbiamieji! atsargiau si 
ugnimi. — F. A. JanČauskas

M ■ Vyr*m» ir MetariaM, {N-11 H D D 11 I VAIRIOS rųtiaaI K^H O I vėae, iapoae. ofteaoM. bo- U Fl II 10 n I teli«oa«, restoraMMM,
UunvKNie, U*

irtftkbnčtuKNM!, ir tt.--MkMt... 
vimaa. Pamatykite nra«ų etumfci. -
GevtoaatMi dNmtaatia***-

Advanee Bmpteymeiat Exchaare *

užtarytojų 
— “Aineri- 

vel kitą kartą 
- - tai “Anglijos valdžios,” 
tai “šiaip jau turtingų žmo
nių” fondu vadino. Su juo 
besikalbant, “besitariant”, 
įsitikinau, jog p. A. Rimka su 
p. Pilėnu yra piningiškai su
rištas; jog ponia Alytienė, S. 
L. A. ofiso darbininkė, kašJ 
kokiems dalykams p. Pilėno 
buvo samdoma; jog SLA. ofi
sas su p. Pilėnu yra artimuo
se santykiuose. Apart to P. 
keistas užsilaikymas ir vis kl
iokis to paties dalyko aiškini
mas, jo noras važiuoti Petro- 
gradan svetima pavarde ir tt. 

įspūdį, kad p. Pi- 
kokį lietu-

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJĄSIAS”.

skelbė buvusiojo Vokietijos am
basadoriaus telegramą, kurioje 
jisai prašė savo valdžios paskirti 
$50.000 papirkimams, tai mes 
pasakėme, kad papirkimus ir ki
tus nedorus budus politikoje 
vartoja visos kapitalistinės val
džios. Dabar matote, kad tai 
yra tiesa.

Nestebina musų ir tas faktas, 
kad politiškos korupcijos įran
kiu pasirodė esąs vienas iš “mu
sų brolių — tautiečių.” Visai 
nesenai mes patyrėme, kad tūli

švęskit, švęskit, genies genčių, 
švęskit šaukit šventę švenčių.
Truko grandis kaustę valią.
Kelia širdįs laisvės galią.
Vakar vergas — šiandie aras, 
Dausų aras, jurų naras.
Vakar raudos — šiandie džiaug

mas,
Džiaugsmo maldos, maldų gau

smas.
Krito pančiai. Laisvos mintįs.
Akįs verkia. Aukso viltįs. 
švęskit, genies, švęskit Rytą, 
Rytą Laisvės, šventą Rytą.

(Iš “N. L.”) A. Iešmantą,

kas ty žinių 
wrtimas.

fiitoks įstatymas gali ne-i
viflgio pradėt veikt.

Aišku, kad jisai reikštu
jnirtj daugybei laikraščių, ^teismą tarptautiniems kivir

f



Korespondencijos
Viena sau oroKEWANEE, ILI

SWAYERSVILLE, PA

1M0

vice

pirminiuDaktaras WISSIG
GARY, INI)

Seno Krajaus

M. W. YUSZKIEWIC1
K. MICHALOWSKI

WMM' 4

SO. OMAIIA, NEB

APTIEKAPaimti kariuomenėn lietuviai

Rgtiikos ir Turkiškos Vanos

Rockdale
Real Estate

dimiMMWj.

Lageriuose

UiMMl

AKINIŲ
.AN***"# RRsS^ifaSI >SIVf5F>

Teisybė

EPŠTEIN

Tel. Drover 704-1

piety. Nedėliomis nuo 10 iki 12

5 po pietų, T—I 
-1 po pietų. 
, arti 34 St.

i 10 dienų: 
n ėdė {dieniai* 

valandai dienų. 
Garfield 640.

25 mo
Nepraleiskite 

timo. 
tuoj aus

K. ŠIDLAUSKIS
Aptiekorius ir savininkas 
SOUTH BOSTON. MASS

! DYKAI!
yra i tisu proga mo-

ir tais.\ hw visokiu (takiu- 
laikrodžių, žiedu, Irvor 

kitokiu. Kas kų pirksit po« 
u aš viskų v ar autuoju

u L so ir gausit 
$50 nagrodta*.

Dr. C. Z. V eželis 
Lietuvis Dentbtas

kelis storus del pardavimo 
jo bi- 

Gera proga del lietu- 
, ir turime gerus nau- 
rie turi būti parduo- 
, labai pigiai. Kreip- 2121 N. WESTERN AV 

CHICAGO, ILL.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

nycios. Jie 
kai ir jiems

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Sukatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED Ir 32-r- GATVfi

Labiausia pavargina

DYKAI 
I laitui 

k v t i s b a r z d asku t vstės 
amato dykai 

kiniams dykai 
pakvio- 

Atsilankykite j mna 
. Išsikirpkite šitų 

kad atsimintumėte adresų 

MHEHMEBNMl 
412 W. «*-. Cbtcate, ML

utomobi- 
įsakyla suvažiuoti į 

ietį), iš kurios buvo 
jaunuoliai, taipgi pa-

Egzaminuoju Akis ir priskiriu 

Akinius už nebrangias kainas.

I)r. Optikas

GERESNI UŽPELNĄ 
Lengvesnį ir švaresnį darbą gali gauti 
tik tuomet, jaigu esi tinkamai išsilavinęs.

LEVESKIO PRIRENGIAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA per laiškus, nauju budu, 
pagelbsti išsilavinti lengviat ir už mažą 
užmokesn|. Mokina Anejų kalbos iki augš- 
člausiai, Aritmetikos, Knygvedystės, Laiš
kų rašymo, Lietuv. kalb. Gramatikos ir tt. 
Tokiu pat budu gali užbaigti GRAMMAR 
SCHOOL, HIGH SCHOOL ir PREKYBOS KUR 
SUS. Dėl lankančių Public Schools duodama 
Pagelblnis kursas. Viskas aiškinama lietu
viškai. Galintiems atsilankyti duodama lek
cijas atėjus. Prlsiuntus 2c. mark, persiunti
mui gauni pilną APRAŠYMĄ reikalaujamo 
dalyko arba kurso.
G.J.leveskis, 3311W.61 PI.Chicago

Dabar yra patvirtintos ir varto 
jamos daugumos lietuvių, kurie gra 
jija koncertiną ir augštai rekomen 
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose, A 
menkoje. Mes galime jas parūpiu 
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
čiame dykai.

UTAfSYTAS iŠ fprmub 
recepto; suteikto išmint 
gu Egypto zokoninku,

Naujai a įvežtuosius naujokus 
skubiai mokina. Tik beda, kad 
drabužių neturi užtektinai, labai 
daug dėvi dar “overoliais”, bet 
kai kam ir tu stoka.

Aštrus j
sanitariškai

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS
Lantų Rėmų Ir Stoginio Poploroi 

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S, Halsted SU, Chicago, III

Rugs. 20 d. buvo išvežami pa 
imtieji kariuomenėn naujokai 
Turėjo būti išvežti ir 6 lietuviai 
jų tarpe 2 nariai LSS. 177 kp. 
bet vienas jų už dviejų dienų 
pirm stojimo kariuomenėn ne- PI-ARL QUEEN

KONCERTINOS

čia telegramas Rusijon Ameri 
kos socialistų partijos vardu...

Ištiesų, juokingas butų ta: 
musų svietelis, jeigu jis ištikrų 
jų nebūtų pakvaišęs.

— M i 1 w. L e a d e r.

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

D R
GYDYTOJAS IR C HIRURGAS 

Spiclallslas flwftrlikq, vyrišky, Ir r>Mty 
Ofisas ir Gyvewimw»|

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

Ofisas atdara 
po pietų ir vakarais

į TELEPHONE YARDS 2721 jį
T DR. J. J O Nl K Al TIS g 
f Medikas ir Chirurgas g 
I 3315 S. Halsted St., Chicago fl

maišas arba nc- 
Muilas, abrusai 
- tai svarbiau-

Dabar plumbcriai dirba diena 
ir naktį, išvedžiodami garo triu
kas, kad sušildžius kiekviena

Dr.. Povilas Žilvitis
Lietuvis Gydytojas, Chirurgo 
3203 S. Halsted St., Chicago.

Tel. Drover 7179.

rimo nepadaryta, 
kad Korespondent 
iš kur jis tų žinių pasėmė.

Aš tame susirinkime nebu
Elihu Rootas ir Charles E. 

Russel lis skelbia savo pamoks
lais, kad reikią panaikinti žodžio 
laisvę ir šaudyti taikos šalinin
kus namie, idant tuo budu įtiki
nus Rusijos socialistus, jog Ame
rikos

Išpildau receptus su didžiausia atyda, 
nežiūrint, ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai vienatinė lie
tuviška aptieka Bostone ir Massachu
setts valstijoj. Gyduolių galit gaut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut, per laiškus, o aš. prisiųsiu 
per e»presų.

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

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų Lr pūslės, užnuodijlm*. kraujo, 
odoa, liftą*. iarzrlaa. reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuftaroje, kosėjimų, 
ftarklės akaudėjimą Ir padaptingaa liftas Jetgn kiti negalėjo jus išgydyti, ateiki U 
Šia (r persitikrinkite. ką Jis tuma gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir 
Ogyd£ tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

BALANDOS; nuo 10 ryto iki 8 vai vakare. Nedalioms Iki 12 diena. 
BLUE ISLAND AVE., kampaa l9-ta» gat., viršuj Rankos. Tel. Canal 324/1.

šiame miestelyj yra daug lie
tuvių, bet nekų teveikia. Visi 
kaip vienas dideli bažnytininkai 
ir karčiam ų mylėtojai. Jokios 
pirmeiviškos draugijos čia nėra. 
Laikraščių jokių neužtiksi kaip 
tik Garsų, kurį čia gyvuojančios 
SLRKA. kuopos nariai gauna už 
dykų — bet ir jo neskaito.

Iš šio miestelio į kariuomenę 
paėmė du lietuviu.— M. Plytni- 
kų ir R. Podolskį.

— Jonas Kas pari imas.

Pranešu visiems, kad mes pradė
jome Real Estate Business.

Turime parduoti didelius teatrus 
su namu ar be. Taipgi didelį ko
telį su keliais lotais ir mėsinyčių su 
namu ar

Tu r imt 
arba rendavojimo. Visi didži 
znio distrikte, 
visko pekoriaus 
jus fixlures, ku

tų taip gerai Įtaisyta, tariniu 
amžiams stovėti. Gatvėmis iš
vedžiota elektros žiburių ir tele
fonų vielos, vandens ėmimo ii 
subegimo triubos taipgi sudėtos 
rengiamos kaikurios gatvėj

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Cm tari a kaudamas arba silpnu. 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pm

1155 Milwaukee Ave.
Valandos: Nilo 9 ryto iki 9 vak&rw. 
hj1 lĮl'd fthl Jtin,*-*. 9 ryto iki 1 pp pa*-

Georgi & Vitak Music Co.
1540 \V. 47th St., Chicago, Ill

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 2359 S. I^eavitt SL 

Valandos 4—4) ir 7—9. 
Tel. Canal 3877,

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSUOS

Gerai Jictuviama žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirorgM 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniška* ligaa, vy* 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia* 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie* 
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1925 W. 18tk- 
8t. netoli Fisk 8t.

VALANDOS: Nuo
C 8 vakarais'. Telephone Canal 8110.
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 

VALANDOS: S—9 ryto, tiktai.

DABAR YRA GERAS LAIKAS
IŠMOKTI KIRPIMO IR "DESIGNING”.
Men galime gauti jums atsakančią ir ge

rai apmokamą vietą J trumpą laiką. Jus gau
sit privatiškas instrukcijas ir praktišką paty
rimą mokindamias.

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

JOS. F. KASNICKA, viršininkas 
Priešais City Hali

Kambariai 416-417. 118 N. La Salls Street

Avance rašoma, kad LSS. 201 kp. 
savo susirinkime, laikytame 
rugs. 9 d. atėmusi maru balsų 
aut pusės metų už apskundimų 
drg. M. Ptmio į valdiškų teismų. 
Kadangi aš apie lai nieko negir
dėjau ir kiek man žinoma, mi
nėtame susirinkime tokio nuta- 

tad norėčiau, 
as prirodytų

Rugs, 23 d. musų kunigėlis 
per pa mokslų pradėjo keikti be
dievius ir socialistus. Du bro
liu J. A. ir A. A. padėdami ku
nigui irgi pradėjo šypsoties tarp 
savęs. Bet kunigas turbūt ma
nė, kad lai iš jo juokiasi — ir

perdaug sunkus batai.
Važiuojantiems naujokams į 

lagerius reikalingiausia pasiim
ti tam tinkamas 
didelis baksas. 
ir paduškaitė — 
šia.

Tai liek pa tyriau per tas ke 
lias dienas. Viskas man išrodo 
kad neuždyka ši šalis taip ren 
giasi, kaip augščiau minėjau.

— 1). G. Jusius,

Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU, 
labai sirgau per 3 metus, nusiabnčjęs pilvelis buvo. Dispep- 
nevirinimas pilvelio, nuslabnejimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 

spčkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
šių. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Anie- 
už rubežių, liet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto; 
Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui 
) mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 

ervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu- 
Vidurių rėžimas 

) užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa- 
butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa- 

tokį skirtumų kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
ir esu linksmas

vau
kas, tokio nutarimo nebuvo pa 
daryta. Tiesa, buvo kilęs pasi 
kalbėjimas, bet jis pasikalbėji 
n ui ir užsibaigė.

žinia kur išvažiavo.
Visiems, kurie turi 

liūs buvo 
paskirtų a 
išvežami 
vožėti lydėtojus iki miesto sa
les, o paskui iki stoties.

Nuvykau į miesto salę ir aš. 
Ten radau ir daugiau naujokų 
atvežtų iš kilų miestelių. Koks 
liūdnas buvo tas vaizdas. Ne
noromis ašaros riedėjo žiūrint į 
pabalusius ir apmirusius išve
žamus jaunuolius, rodės kad jie 
gyvais jau nenuvažiuos į pas
kirta vieta.

t i į greitų lai!
ties pas

Mr. Dan. J. Lukša,
514 Moen avė., Rockdale,
Phone 1507 M. Joliet, P

Taipgi parduodam “Naujienas

Rugsėjo 19 dienų kariuome
nėn tapo paimti čia penki lietu
viai: J. Andrikonis, A. Pakienis, 
.L Levoravičia, J. Bališauskas ir 
K. Palilionis.

Reikia pažymėli, kad J. An
drikonis priklausė prie LSS. 
131 kuopos ir buvo jos finansų 
sekretorius. Kaipo įsitikinęs 
socialistas 
veikė, kad juoplačiau paskleidus 
tarp lietuvių 
ties. (Kadang 
rašyta Naujienose 
šia s d. Prūsei kos 
tų korespondencijos 
džiame. — N. Red.)

Prirenka visiems tinkamus akinius, eyrziusal 
nuoj: ii patarimus duoda dykai.

186-88 Milwaukee avė., arti Chieagt) »t. :i-cw 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki valo 
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 po pietai 

Tel. Haymarket 2484.

Geriausia Krautuve
del pirk i ut o 
tų, kaip tai: 
vėlių ir
mane, 
kad auksų pirksite, 
Jei nebus auksas, t 
gausite nuo šio laik

Taipgi prirėš
Akinius. ’

Kas turit silpnas akis ar trumpi re
gėjimų, arba galvos s k mid D imu. n«>- 
laukite ilgai, bet ateikite
Aš duosiu jums rodą ir pririnksi© 
akinius. U z savo darbų gvaranftio-

Telephone Yards 5194 
f Registruoti Ahus'jflii, Mrs. Antonina Shusho

Turiu patyrimų moterų ligose. Teisingai patarnauju prie gimdy
mo. Moters, jeigu norite gero užžiurėjitno ligoje savęs ir savo 
kūdikio, atsišaukite į A. Shusho, nes mano patarnavimas užgariė- 

v dins kiekvienų moterį. Suteikiu rodų dykai kiekvienai. Atsišau- 
♦ kite. 3843-45 South Kedzie Avenue. CHICAGO, ILL.

1 OB-XiP I e I • 1'<P IO

išvarė juos is bu 
abu buvo geri kata 
sarmata buvo, kad juos varo is 
bažnyčios, todėl dabar tariasi 
daugiau jos nebelankyti. O vie
no jų dukterįs priguli prie vy
čių. — Baž. Buvęs.

Office Phone Drover 8182

DR M. KALINOWSKI
MEDIKAS ir CHIRURGAS 

4814 S. Ashland Ave. Chicago, 
Vai: 10—12 ryto, 1—3 ir 6—8 v

prezidentas
OTTO KASPAR 

▼iee*prezidentaa
WIXIAM GETTING 

pre*. Getting Bro<.
Charles krupka 

Vice-prezidentaz 
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

> i ser gani’
vi d u riti, 

>es rankose- 
Lapių i moSG 
n j jas. Me» 
vėlo usiun 
g:tro pirtl- 
ais rnedici

Apie Akių 
Keblumus 

akių spe- 
Pažinkite 
ir jo rc- 
Kuomet 

iš išegza- 
jums rci- 

iš 'jums pa-

Camp Funston. Verstinas 
kareiviavimas Suvienytose Val
stijose atvarė ir mane rugs. 19 
d. į Camp Funston.

Or.. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan St., Chicago 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ii- 

rvto ir nuo 5 iki 8 vakare.

T PIRK SAU viaa.1 Plumbavojimui reik- X 
9 menvj tiekiai už ‘‘wholesale” kainas. M 
X Mei parduosime vUienrs. X

i Lwintha) Plumbing Supply Ct., i 
V 1637 W. Division St., Chicago, J
M Corner Marshfield Ave. A

Kalbama lietuviškai.. W

UBiii 'IBB I <'11 — '■ ee

Telephone Drover 9693 

br, A, A. Roth 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, Vaiku 
ir visų chroniškų Ii<ų.

VALANDOS: 10—11 ryto, 4- 
vakare. Nedėldieniais 10- 

3351 S. HALSTED ST 
CHICAGO, ILL

Bet kada pareikalavau 
jo, Nervatona, Inkstų ir 
minėtos gyduolės pradėj( 
Kraujas išsivalė 
mutizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę 
išnyko pc 
vaite p 
mačiau 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių (lekuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

S A L U T A R A S 
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1709 So. Halsted St., Telephone Canal 6417. Chicago, Ill.

c TEISIU M
II Dienomis ir vakarais teisių klesos. o 
I Gyvuoja 22 metu. 1800 ftavusių nio- 

C kslišką laipsnj. Dykai oratorika. 3 y 
A metų praktikos kursas. Gražiausi „ 
G klesos kambariai šiame mieste. J* 
O DIENOMIS IR VAKARAIS AUG- L 
S šTESNfiS MOKYKLOS KURSAI A 

Prirengia j Kolegiją, Teisių, Medicinos, Deri- 
tistikos, arba Inžinerijos skyrių kuotrumpiau 
siu laiku. Reikalaudami kataliogo adre. 
suokite Chancellor J. J. Tobias, 53 W. Jack- 
son Blvd. Tel. Wab. SiW

Kuomet 
cialistu, bukite atsargus, 
jį, suraskite jo gerų vardų 
kordus — jojo patyrimų, 
jus pasitarsite su manim, 
minuosiu jūsų akis ir 
kės mano patarnavimo 
sakysiu. Aš turiu

20 metų patyrimų 
Chicagoje ir išgydžiau tuksiančius 
ligų nuo vaikio, užbliurkimo vokų, 
traškanų, kreivų akių ir tt. pirmiau 
gydytų kitų daktarų, ir paliauta be 
vilties.
Kreivos Akįs išgydomos vienu Gydy
mu be Chloroformo arba Skausmo
Jei jus kenčiate nuo galvos skau

dėjimo arba kilų nerviškų ligų, su
stokite ėmę vaistus — jie negali pa
gelbėti — jie suteikia tiktai laikinų 
pagclbų.

Nosies Keblumai
Nosies ligos atsiliepia netiktai ant 

ausų ir kitų ligų; jos atsiliepia ir 
ant daug akių keblumų. Todėl, pir
ma įsigijimo akinių, pritaikytų prie 
jūsų akių, gerai butų apžiūrėti, ar 
nėra kartais nosies ligos. Jeigu taip, 
tas turi but padaryta, ir tuokart tik
tai rupinties akimis. Daugelyje at
sitikimų, kuomet nosies liga yra pra
šalinta, akiniai ilgiau nebereikalingi.

F. 0.Carter M. D.
SPECIALISTAS

Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės Ligų 
12ChSi State St., 2 augs., L nos 
durjs j žiemius nuo The Fair, Chgo. 
Priėmimo valandos. Nuo 9 ryto iki 
5 po

Dr. H. R. Xm«0W 
Chirurgija ir Veneriškcs Llgoi 
Priėmimo valandos: 8 
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare 
j nuo 10 ryto iki 1 

Rezidencijos Telcf

1346 So. Halsted St
Phone Canal 538

Dr.. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

sunku pasakyti, tik man regis 
kad lai bus didžiausi visose Suv 
Valstijose.

Visas įrengimas i 

bedirbama ne vienai 
vieniems metams, 
materiolo bildingai, 
visi dviem a ilgšiais 
lis ir kiti trobesiainuolatos Tau ašaros krinta H akių,

Tau skauda akys,
skaitant raidės susibėga | k rėvų,
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimų akių,
tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart eit
^kalingas akinių. ,

Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa
tyrimo iv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai Šlifuoti sulig jųsų akiu ir 
akiniai padaromi belaukiant, lajui vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS ' 

TSMYKIT MANO UŽRASA.

jųsune sa 
lamus.
ijnr ligonius

Luvuidalc <83U „
BTvd. Chicago

REIKALAUJI
Jeigu kenti galvos skaudėjimu
Jeigu
Jeigu

Vyrišky Drapanų Darganai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdien^., nedėliomis ir va-

mpdreiškia eaąa stebėtinai pswekmingn 
nuo ffįlimo pilto ir iamu, įtrr- 

akaudejimo, dusulio, polt ot 
£ 'J skaudėjimo, nustojimo apetito, 
g g ialėio palvoje, ect., eet., Sutai- 

eomaa išdirbį j u labai pagarsėjusio

Si PAIN EXPELUERKJ-
irrr:® 8000 ištikimo draugo Šeimy- 
£s§| ;noa, naudojamo viaams pirnu 

lyje per P’iae šimtmečio-• 3g,t
E:-rz Į už baukutę visose aptickose, 
jlC Į arba galite užsisakyti tiesiai U 
■^1 ’’ M', A 1 > MI C! 11 rr K A C O..

12th St. Tel. Ked.de 89D 
Paulina. Tel. Western 1 
351446 W. 12th St., ad 
St. Louis Ave. ir 1115-1 
So. Paulina St., arti 12tl 
SL Chicago, I'd.

ymai uzsilaikyt 
Valgymas neblo 

giausias 3 sykius dienoj ir kicl 
tik nori. Kam porcijos neužte
ko, gali eiti pasiimti kitą syk 
Nežino lik, ar ii

Žinoma, tam
daug vargo, priedermės sunkios. 
Mat tarnystė, o nebe gyvenimas. 
Pasidėjimas labai siauras. Nie
kur neleista liuosai išeiti. Lai
ke mokinimo muštro, maršavi- 
ino, kam nesiseka pakankamai 
apstrumija: “miegaliau”, “žiop
ly” ir tt. Jei norėtum pasitei
sinti neleidžia visai kalbėti. Tat 
ir naudingo darbo bedirbant nu
vargina žmogų kaip kokia dar
by mete

■ Telephone Humboldt 1273.

t M . S A H U D M. D.
H Senas Rusas Gydytojas ir Chirurgas. 
H Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir
H Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.

OFISAS: 1579 Milwaukee Ave. 
m Kampas North Ave , Kambarys 500. 
!'■ VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto 

1:30 iki 3 ir 7 :80 iki 9 vakare.

V, F. MASHEK 
pret. Pilsen Lumfrer (K 

J. PESHEL 
lekr. Turk MnfįL O.

GEO. C. WItCE OTTG KUBIN 
rez. T. Wilce Co. prex, Altai 

JOZEF StKYTA [Brewing (ta
knsiertas.

PERVIRŠIJA 56,000,000.
K.ALBJ1MA UETUVMKAJ

Dll. G. M. GLASER
Praktikuoja 26 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St. kertė 32 sL
Chicago, 111.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

I iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
i ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlio- 
I mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

U R KIS

Neapsiėjo ir be nelaimių. 
Vienų moterį automobilius už
mušė. Kas ji buvo nepasisekė 
man patirti. — b. L

austųjų BanKų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA chicagoje. 

agiofe ir tikroje Rankoje. .28 metus teisi ml vedamoje 
irteiiura Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATI BANK
BLUE ISLAND AVE.v kampu 19 ratvė*. 
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys
H. E. OTTE 

vice-p r ei. N a t. City Bank

Valandos: nuo 9 ryto iki ® vak. 
Nedėliomis pagal sutarimu

4712 So. Aahtand Ava. 
arti 47-tos gatvės,

Specialistas ir Jo Vėliausios Europiškos Metodos
_ ___ Jei kiti neftali išgydyti, ateikite pa*

A d f) mane. Mano prietaisai, Radio-Scope Ra<r
? Sf"**’*' "hr /-) *nt?i fti-X ir pilno įrengimo Bacteriologiška ta-

r 'i/ bo-Htorija ir Kraujo egzaminacija atf-
| įHlįttf-Uajdensria man jųsų tikrą ligą ir jei ai ap- 

iL*• siimsiu gydyt jųsų ligą, jųsų sveikata ir
L stoiką bus jums sugrąžinta. Ateikit pa*

JLy tikrą specialistą ir ne prie imituotoje.
„ («j ^4V Tikras specialistas neklaus jus, kur jum*

KmĮE f Į skauda ir kokią jus ligą turite, bet jia
Turr T ĮT-4«L H jums pasakys pats, po apžiūrėjimo.

Dr. C..H. HAIR
n z'f Mentor Bldg.
v t ’ Paimk elevatorį. Kambarys 122,
g i El nwf Prieš Nor th American Cafe.

č Iwf 39 S. State St. Kampas Monroe.
STx?'—- Valandos: nuo 9 n to iki 8 vaka-

r(1 Nedėliomis nuo 10 ryto iki t 
vai. po pietų.

Rusiškai-Lenkiškas
Ligonbutis

Vyrai, mote

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

Tel. Canal 5838
2128 West 22-ra gatvė. Chicagw

■in

Ked.de


N Alp J i B N OP, Chicago, III

JIEŠKO PARTNERIŲASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Vyrų DaktarasCH1CAGOS ŽINIOS
RANDAI

Nelaimės su automobiliais

Ateikite Patirkįt Teisybę

PARDAVIMUI

JIEŠKO DARBO

VYRAI
šių KlausimuKlauskite Palis Saves

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Pranešimai

REIKIA DARBININKŲ

RAKANDAI
Union

2001

NAMAI-ŽEMĖ
I1H

Dr. A. R. BlumenthalMOKYKLOS

NAMALžEMe

AKUSERKA MRS. A. VIDIKAS
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

nuo 
sau

Vieton ginklo fontanine 
plunksna.

Rengiasi prie agitacijos 
už antrą vidurinę 
paskolą.

vakarinėse mokyklose, busią p 
imti kariuomenėn.

Kam Velkate Nuobodžiausius Metus 
Jeigu Jūsų Kraujas Yra Užnuodytas

TURIU paaukauti $165 seklyčios

RE1 KALINGAS 
švarų 
apie : 
lik teisingi 
vyra’i 
jo nemokėtų

žinote, malonėkite

važinėta
sugadini

Užmušta 7

-ras au
toj lėtas 

me

pirimaus. 
iustojiinu 
indu tarp 

kurie mokinsis

Arthur Eugenes mišo 
už pa 

n morin

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

$13 RANDA, Jei biznio gera vieta, 
viduryje lietuvių, Chicago, 4524 So 
Marshfield Ave. Atsišaukite pas J 
.L Elias, Town of Lake Bank.

Kaip paprastai, taip ir šį ne- 
dėldienį, skaitlius nelaimių su 
automobiliais buvo didesnis, ne
gu šiaip paprastomis dienomis.

Pasekmėje tų nelaimių 1 mė
šlą, keli žmones su- 
kelelas automobilių

nai reikės Įvesti pasu mitų incur 
taipgi sumažinti vartojimą kve 
čių ir cukraus.

Pasninku dienos reikės įves

lint anksčiau ateiti del 
halso ir tvarkos.

Pirm. J.

Harry A. Wheeler, tedera lis 
maisto administratorius Illinois 

Wasbingto- 
ė re n ei ją su

Du žmonės sužeisti pavog 
tame automobiliuje.

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

Chicago, Ill.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $160.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $20. 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. Šs. 
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, UL

nesitikime nervų ligos, grau
žt. 174I y, Vočių, sutinimų kūno dalią, Visų 
Inkstų, Kepenų ir Pilvo, Bcmoroidą, Reu-

REIKALaUJU gero, patyrusio 
mėsos pjaustytojo (bučeriaus). At
sišaukite tuojaus. 
3358 S. Halsted sir

REIKALAUJU gerų kriaučių, ku
rie galėtų dirbti prie naujų rūbų ir 
taisymo senų; darbas nuolatinis, ge
ra mokestis; atsišaukite greitai pas 

Charles Stengai,
152U2 — 19 avė., Melrose Park, III.

REIKALAUJU gero “skirt maker” 
darbas ant visados, gera užmokestis 
A t s i ša uk i te t no,phi's.

• . • Win?. Pocius 
3519 Ogden a ve

4733 SHIELDS AVENUE, 
kšlas, 6 šviesus kambariai 
gesa-s, randavojama už $12.50 į 
nesį. Gerame stovyje*. Apgyventa 
lietuviais. Agent Miller and Janz, 
1824 S. Ilalsled St., Chicago.

UŽRAŠOM ir PARDUODAM viso
kius lietuviškus laikraščius.

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

mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpei as $10. Komodos, bra- 
Sinės lovos, paveikslai, firankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$210.00; $225 victrola ir rekordai—

todėl, kad salyje yra daug ma 
žiau mėsos, negu jos reikalai! 
ja talkininkai ir patįs amerikic 

su k vie

ddainių i 
tris dienas. Migrižo 

dinose drabužiuose,

PUSININKAS į 
pelningą biznį. Reikėtų įdėti 

$500.00. Tegu atsišaukia vien 
inteligentiški, darbšlųs 

norinlįs išmokti biznį, jeigu 
Atsišaukite laišku 

uijienos” 145.

Jau 30 žmonių areštuota už 
nešto j imą kariuomenėn 
vakar išsiusi

Neužilgo bus pasiūlyti pirki
mui “laisvės bondsai“ antrai 
vidurinei paskolai. Išviso tu
rės būti surinkta 3 miliardai do-

atsidarė vakarines 
\tsidare jų 32 ir į 

20,132 mokiniai,

ATIDUODAM/^ rendon namas, ( 
kambarių, naujausios mados.
1819 N. Robey st., Chicago, 111

REIKALINGA mergina 
naš 
gę, kad galėtų būti store 
has ir užmokestis. 
4929 So. Ashland avė.,

Tel. Boulevard 7712

ATI DUODU Vendon, arba parduo: 
du, keturis kambarius, priekyj: $8 į 
mėnesi. Pertaisysiu sulyg reikala
vimo. Be geso. Raktą galima pa
imti užpakalyj. 
3326 Auburn avė

Roseland 
nesinis susirinkimas 
rugsėjo 26 d,. 7:30 
Ward socialistų svel 
gan avė. Draugai 
vykti laiku, nes 
bių reikalų svarstymui 
draugai, kurie norėtų 
prie J.SS. 137 kp., kviečiami 
kiman. K. Valys, Org

Parduodame naują medinį namą, 
vertas $2500, o dabar parduodame 
už $2000 iš priežasties, kad savinin
kas to namo numirė. Del platesnių 
žinių kreipkitės: Joe Stulgiu, 
4100 So. Maplewood avė., Chicago.

Ją suvažinėjo automobilius, ku
riuo valdė 16 m. vaikas Samp
son, 1950 W. Division si.

Viename susiduri me Lincoln 
parke dalyvavo apie 12 automo
biliu, bet sunkiau sužeistu nė-

Gerbiami draugai, malonėkite pra
neši! man, kur aš galiu surasti mo
kyklą mokinties mašinšapio amato 
Busiu dėkingas tiems draugams. At
virutes malonėkite siusti šiuo adre

u ropoję y r: 
mažesnis 

tų būti ir taikiniu 
i Amerikos atsusti

Chicagoje bus atspausdint 
pusšešto miliono posterių-išk< 
bų, raginančių pirkti “laisve 
bondsus.“ Juos spausdina Th 
Edwards and Deutch Lithogr; 
p hi n g Co. 500,000 jųjų jau ai 
spausdinta.

Dr. A. N. Perlman
Praktikuoja 21 melus Chicago) 

171h SI., Chgo, 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
ir Vaiku, taipgi chroniškų ligų* 

VALANDOS.
Nuo 9 iki 12 pietų; 7—9 vai. 
vakarais. Ncdėliom nuo 9 iki 12

Mokinama: angliškos ir lictuviŠ 
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys 
les, stenografijos, typewriting, pirk 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a 
beluos istorijos, geografijos, politi 
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia 
rašystčs.

BUČERNR IR GROSERNfi 
' NAUJOJ VIETOJ

Užlaikau geriausią mėsą ir groserio 
tavoms Viskas užlaikoma švariai ir 
kainos daug žemesnės ne^u kitų. 
Geriausias patarnavimas atsilankiu
siems. ANTANAS DŽIAŽULSKIS 
4504 S. Paulina St., arti 45-tos gatv.

Chicago
mitetan įeina p 
nuo kiekvienos
Rietuvių išrinkt 
Kloris.

Melrose Park, 111. — LSS. 43 kp. 
extra susirinkimas bus ketverge, 
rugs. 27 d., 7:30 vai. vakare, Frank 
ir James svet., 23 avė. ir Lake st. 
Draugai, malonėkite visi susirinkti, 
nes turime daug svarbių reikalų ap-

REIKALAUJU duonkepio prie 
juodos ir baltos duonos. Trumpos 
darbo valandos, gera mokestis. At
sišaukite laišku: No. 14 1 “Naujie
nos”, 1840 S. Halsted st., Chicago.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dykai
\ Gyvenimas yra tt*-
\ - din*, kada pranyksta

regėjimas, 
vartojam pa**> 

J r nitą Ophtbahnomat-*
■ Jr'i' Ypatinga doaMB 

atkreipiama j vaUcoa. 
Valandos; nuo 8 *7** 
iki 9 vakaro; nedaML

< tl nuo 10 iki 11 diena* 
4649 So. Ashland Avenue* 

Kampas 47 St.
J'clephone Yards 4317

Andrew Markowitz 
IMI N. Homan 
gt) n b 111 y j nuo 
dienu a 

L 

niakuru

išmokinant piešimo, kirpimo formų, 
siūti naminius daiktus arba aprėda- 
lus. Diplomas kiekvienam, kurs išsi
mokins. Valandos dieną arba vaka
rais del jūsų parankumo. Už $10 iš
mokinau! jus sint visokius drabužius.

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

SARA PATEK, MOKYTOJA.
1850 Wells gat.

Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prakti
kavusi Pennsylvanijos Hospitalese ir Phi- 
ladelphijoj. Pasekmingai patarnauju prie 
gimdymo. Uždyką duodu rodą visokiose 
ligose moterims ir merginoms. Kalbu lie
tuviškai, angliškai, rusiškai, lenkiškai ir 
slavokiškai.

Pajieškau savo brolio Kazimiero 
Baynoro. Paeina iš Kauno guber
nijos, Panevėžio pav., Pašvictenės 
parapijos, Stegvilių sodžiaus. Apie 
2 melai atgal gyveno Montanoj. Jis 
pats, ar kas j j 
atsišaukti.

Ignatz.
83 W. 33rd st.,

Negras
ve turtuoli Bussell Dak 
vadinimą Eugencso 
Žmogžudis pabėgo.

HALSTED STREET, CHICAGO, 
Ant antrų lubų.

čio 14 d. nuo jo 
iš Ironton, Minn. — 
bet nurašius tuo 
adresu, gromata sugrįžo atgal. Vie
nas vaikutis labai serga. Jis pats ar 
kas kitas malonėkite duoti žinią šiuo 
adresu:- Elzbieta Sinkevičiene, 
Box 204 Cidar Point, HI.

UŽDIRBSI PINIGU 
atliekamu Ii uosti laiku daugiau negu 
savo darbe. Malonus, pelningas už
siėmimas, ypatingai draugijų rašti
ninkams. Atsišaukite laišku tuojau. 

“Naujienos” No. 143.
1840 So. Ilalsled St., Dept 1 Chicago

JAUNA PORA turi parduoti tuo
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, cabinet, phono
graph, upright pianą ir tt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai, už 
grynus pinigus.
2910 North Ave., 1-nias Datas. Prieš 
Humboldt Park. Chicago.

mu negu Amerikoj
duodama i diena IiiC- 
giau, negu šaukštui

Pajieškau savo pačiiis Marcelės 
Zubrickienės, kuri prasišalino rugs. 
17 d. su kitu vyru, John Zinska. 
Marcele apie 28 melų amžiaus, Zin
ska apie 30 m. Abudu šviesių plau
kų, vidutinio ūgio; moteris nešioja 
akinius. Jeigu sugrįš į trumpą lai
ką, aš dovanosiu viską. Kitaip aš 
meldžiu pranešt kas patėmys tokią 
porą, už ką aš duosiu $10.00.

Antanas Zubrickas, 
1511 — 10th avė., Rockford, 111.

Brighton Parko oficialė laikraščių 
agentūra parduodama. Alga ii 
šimtis, j mėnesį virš $40. Visa 
gus ir užganėdinantis darbas, 
tyrimo nereikalinga. Mes pasiliksi
me su jumis vieną menesį pąkol ap- 
siprasite su darbu. Turite suprasti 
angliškai. $1500 liktai tiems, kurie 
supranta biznį. Atsišaukite del pa
tyrimo telefonu:

McKinley 1183.

-REIKALINGAS bučeris, kalbantis 
mgliškai ir lietuviškai. 
1781 Archer avi

EXTRA
Mainau mūrinį namą ant groscr- 

nės arba saliunoi. Namas gerame sto
vyje ir geroje vieloje. Kas turite virš 
minėtus išmainymui biznius, atsišau
kite pas savininką 
1649 Girard St.,

Pajieškau savo 
vyro Izidoriaus 
Sinkevičiaus, ku
ris mane paliko 
su 3 mažais vai
kučiais jau 5-ki 
mėnesiai. Jis va
dinasi J i m Si li
ke vič. Aplaikiau

REIKALINGAS bučeris. Turi kai 
heli šiek-tiek angliškai. Gera užmo-

I. LYON, 
Ave. , Chicago
Canal 2830.

RIJKALINGA mergina prie Jeng 
vo namų darbo. Mrs. Schwartz, 
3019 Jackson Blvd., Chicago 

Tel. Kedzie 1197

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

Nedėlios ryte tics (aingress st. 
ir Wabash avė., ant Adoljih 
Beck, 602 Oakwood blvd., už
puolė gražiai pasirėdęs plėšikas 
ir atėmė deimantinį žiedą ir laik
rodėlį. Paskui tas plėšikas ta
po pagautas Congress viešbu
ty}. Juo pasirodė esąs Joe Bey- 
nolds, 56 W. Ohio st. Jis sako
si bijojęs,akad ant Becko neuž
pultų plėšikai ir jo nesumuštų, 
tad jis pats pasigelbėjęs ir apsi
ėjęs tikrai “džentelmeniškai.” 
Ne, jis nėra

Pereitą nedėldienį prokuro 
ras Hoync susipešė su inetodis 
tų kunigu Elmer L. Williams 
Susipešė jie (žodžiais, ne kum
štimis) per pastarojo pamokslu 
ir ligšiol kasdien pešasi. Hoy 
ne, norėdamas Williams’a su- c 
jungti su B(‘ck(‘riu, padarė Wil 
liamso namuose kratą ir rad( 
kompromituojančių kunigą po 
pierų. I ž tą per pamokslą ku 
nigas visaip išvadino Iloyne ii 
priimdė jam dangstymą krimi 
nalistų. Iloyne nepasiliko sko

Bobert Youn
Halsted st., pasišaukė savo pa- 

A ' 

čia į maudynę ir laikydamas 
rankoje revolverį pasakė:

— Mirkime kariu!
Bet ji nusigandusi su vaikais 

išbėgo lauk į kiemą. Tečiau bė
gant jai kiemu pasigirdo šūvis 
ir ji krito negyva.

REIKALAUJAME prityrusių dra
bužių pardavėjų lietuvių ir lenkų. 
Turi tureli gerus paliudijimus. Ge
ra mokestis 'ir nuolatinis darbas.

ATKINS & FREUND, 
4805—1813 S. Ashland avė., Chicago

Panedėlyje 
mokyklos, 
jas įstojo lik 
daug mažiau, negu 
Priežasti to ašknam

—Parsiduoda—
PIRMAM ŽMOGUI—PIRMĄ PROGA 
B u č c r n ė ir G r o s c r n ė par
siduoda pigiai. Turiu greitu laiku 
išvažiuoti ant ūkių. Biznis yra se
nas, gerai išplatintas, ir geroj vietoj. 
Krautuvė nemaža, pilna naujai su
pirktų “šlakų”. Atsilankykite kad 
persilikrintumel.
4330 So. Wood SI. Market, Chicago.

Pirmoji Repeticija. — Seredoj, ru
gsėjo 26 d., įvyks Ch. Liet. Soc. Vy
rų C.horo pirmoji, po vakacijų, re
peticija; visi senieji ir naujieji dai
nininkai malonėkite atsilankyti į 
Li uosy bes svet., 1822 Wabansia ir 
Gerard gal. Pradžia 8 vai. vak. Nau
jieji dainininkai malonėkite kiek ga- 

pasiskyrimo

LSS. 137 kp. me- 
yks seredoj, 
1. vakare, 9 
11009 Michi- 

pasislengkite at- 
turime daug svar- 

Taipgi tie 
prisirašyti 

susirin-

choro repeticija po 
p. Gugicnės, įvyks 

seredoj, rugsėjo 26 d., LYGIAI 8 vai. 
vakaro, Mark While Square svetai
nėje, Ilalsled ir 30 gal. Visas choro 
nares ir naujas, norinčias prisidėti 
prie šio moterų ir mergaičių choro, 
kviečiame atsilankyti ne vėliau kaip 
pažymėtu laiku. Komitetas.

zuini.
.Jokių paaiškinimų mergaitė 

negali duoti. Manoma, kad tai 
yra grasinimas jos tėvams-sa- 
liunininkams, ir policija stro
piai j ieško lo “gražaus vyro ir

. Ją rado prie 19 ir I lai 
įtvių. Bet jos jirapuoli 
itsiradime kas tai slepia 
sako, kad koks tai “gra 
•as ir moteris” su pagel 

nusivedė ia ir iš

Pajieškau Au
gusto Jozapa- 
viČiaus, kuris 
gyveno Raci- 

' ne, Wis., ir. 
apleido mane 
15 d, rugsėjo 
1917. palikda
mas mane di
deliam varge. 
Jeigu kas jį ži 
not, malonė
kite pranešti. 

Kas pirmas a- 
pic jį praneš, gaus $5.00 dovanų. Ar-

4/-IOS gatves gatvekaris už
vakar ryte ties Robey st. užva
žiavo ant autoinobiliaus ir du 
jame buvusius žmones sužeidė.

Sužeisti Joseph Szoboda, 24 
m„ 1826 String st., ir May 
Brown, 20 m., 2948 Wallace st. 
Trečias buvęs automobiliuje pa
bėgo ir jo dabar policija įieško. 
Išsiaiškino, kad automobilius y- 
ra vogtas. Jis apie savatę at
gal pavogta nuo lietuvio Jurgio 
^emausko, 1901 S. Union avi*.

Mergina dabar sėdi policijos 
stotvi. o ios draugas mili Bride-

maųo didele ii’ visuomet didėjančia praktika, 
žmonių, kurie atsilankė pas mane, yra atsiųsti nuo 

nuo panašių ligų. JUS GALITE IN-

Ti.eins, kurie norite pirkti farmas 
šį rudenį arba ateinantį pavasarį, 
tai aš rodiju nelaukti iki pat vėlumo 
rudens ir nelaukti iki kito pavasario, 
nes vėlai rudenį oras bus neprijim- 
nus ir šaltas. Pavasarį ne laikas 
jieškoli farmų; reikia prisirengti del 
pradėjimo; antra, kitą?pavasarį far- 
mos bus brangesnės. Dabar yra pui
kiausias laikas del apsirinkimo far
mų. Dar gali pamatyt kokie javai 
yra užaugę, ypatingai bulvės. Delio 
pasirūpinkit atvažiuoti tuojaus.

NORIU PIRKTI vieną ar du bar- 
beriškus krėslus, atverčiamus ir pa
keliamus. Pirksiu kad ir visus fix
tures. Tuojaus atsišaukite ypališ- 
kai ai’ per telefoną: Drover 840.

Kaz. Skrodenis.
4400 So. Hermitage avė., Chicago

organizncijų 
tapo išrink- 

komitetas vary- 
arp ateivių. Ko- 
X) vieną atstovą

e., mirė Il
gimo. Pora 

ii bežaidžiant lies ug-

PA.I IEŠKAU darbo kur prie biz- 
laip kur; aš galiu kalbėli šiose 

lietuviškai, lenkiškai, rusiš- 
ingliškai. Esu dirbęs Confee- 

lioncry Store, shoe store. Esu ga
bus ir moku apsiėjimo su žmonė
mis. Bučiau dėkingas, kad atsišau
ktumėte iš drapaninių krautuvių.

James Druklein,
551 W. Monroe avė., Chicago

i, Wis. — Lietuvos Sūnų 
metinis susirinkimas į- 
5 dieną 1917 m. Eagle 
30 vai. vak. —Draugai, 
kiekvienas atvykti.
■G. J. Mikelaitis, Sekr.

Aš vartoju vėliausią gydymą del aisti iv ir chro
niškų privatinių ligų. The Gonorrheal Vaccine ir 
Bacterin jčir&kimaa gydymui. Jie gydo greitai. 
Nuo Užnuodijimo Kraujo ir Odos Ligų. Ai var
toju Prof. Ehrlich>o “914” Neo-Salvarsan, page
rintą “GOe” tikra vokiška įgabenta gyduolė; vie
nas j čirškimas jums pagelbės. AH vartoju Animal 
Serums Silpniems Vyrams. Jie sugrąžins jums 
gyvyl>ę ir stiprumą. Pasitarimas ir Egzamina
vimas dykai.

Gydau Tiktai

Pajieškau (laibo kur nors prie 
garage’iaus, aš valdyti automobilių 
galiu ir turiu supratimą apie maši
neriją, bet noriu gauti praktiką jųjų 
taisyme; aš sutiksiu dirbti už ma
žiausi;) kainą, lik padengimui gyve
nimo lesų. Atsišaukite šiub adresu.

Jim Norton,
551 W. Monroe avė., Chicago

Del pasekmingo gydymo kokios nors li
gos turite žinoti būdą ir užsitęsimą joe, 
Žinoti jos vardą, būdą, ir jos vaikičloji- 
mą. AŠ negydau vien npsireikkimų; ai 
vartoju tokias moksliškas gydymo me
todas, kaip bandymą kraujo, mikroskopi 
n| ir chemišką kraujo bandymą, Šlapi
mo ,seilių ir tt. ir tokiu budu persitik
riname tikra priežasčia jųsų negalės. Ui 
apžiūrėjimą ir patarimą nieko neimu 
ir nieku toliau nebusite kaltas.

Maža Mokestis. Ateikite pas 
Užsiusimas pavojingas.

Kiekviena liga nemiega.

Nedarykit Bandymų, Negaišinkit Laiko ir Pinigų 
Ateikite šiandien! Apžiūrėjimas Dykai!

Gydymo Valandos; 1T*^ Y T T~Y įrrtNcdėldieniais ir
9 ryto iki 4 po piet I I l-Z Į’V Į |< I 1 Šventadieniais nuo
Vakarais nuo 6 iki 8 *->^ * * • l\\JL^kjKy jq ryto iki 2 po piet.

422 So. State Gatve, Chicago, 111. Prieš Siegel Cooper

legatų mėnesinis susirinkimas įvyks 
ketverge, rugsėjo 27 d., 8 vak vakare, 
M. Meldažio svetainėje, 2212 W. 23 
PI. Visi delegatai nepamirškite at
silankyti, nes turime daug svarbių 
reikalų aptarti.

Sekr. A. Ambrazevičius.

už antra vi- v
i dabar rcn- 
j daugiausia 
i organizaci

jos. Atstovai įvairių moterų or
ganizacijų ir kliubų išrinko savo 
komitetą, kuris tvarkys visą a- 
gitaciją. Moterįs nori, kad ma
žiausia 8,000,000 žmonių nusi
pirktų “laisvės bondsų.”

Aale moterų Shermano vieš- 
butyj laikė susirinkimą ir atsto
vai įvairių ateivių 
ir laikraščiu, c 
tas pagelbin

nugas ir čia pat atsake kunigui 
irgi lygiais žodžiais, primesda
mas Įvairius prasikaltimus.

Parėjęs namo Iloyne įteikė 
dienraščiams dar ilgą paaiškini
mą su naujais Williamso ap
kaltinimais. Williams gi atsa
kė dar ilgesniu užreiškimu ir 
net pradėjo tvirtinti, kad pats 
Iloyne su savo pagelbininkais 
pakišo jam popieras ir 
di rblom is popieromis 
bando jį diskredituoti.

.Jauja pirtį vanoja.

čiais. Derlius
200,(MX),000 bušelių 
negu t tire 
kams be i 
grudų, dai
bušelių kviečių. Cukraus irgi 

Dar mažiau jo yra 
kur cuk- 

suvarto ja
il a bar iš- 

biski dau- v 

ant kiek-

PARDUODU 2 krėslų barzdasku 
tykią iš didelės priežasties. Ali 
duosiu už pusę kainos. Ateikite i 
persi I i kriuki te. 
3117 S. Union a ve

Sekanti yra apsireiškimai chroniš
kų ir nervų lig\i. šie keblumai, jei 
gii į juos neatkreipsite ai ydos, tan
kiai baigiasi silpnumu, kartais be
protyste ir mirčiai

1. Nuvargimas? 2. Nuliūdimas? 3 
Apsvaigimas? 4. Greitas erzinimas?
5. Galvos skaudėjimas? 6. Be ambici
jos? 7. Prastas virškinimas? 8. Silp; 
na atmintis? 9. Trumpas alsavimas?
10. Bailumas? 11. Nusiminimas? 12 
Nemiegojimas? 13. Sustingimas? 14 
Drebėjimas*? 15. Aštrus diegliai? 16

Žaizdos, Skauduliai, Gelsvos spalvos denies, ir tL 
tvarkęs? 17. Užbliurkimas akių? 18. Taškai prieš v 
persimai mis j karštį*? 20. Drebėjimas? 21. Gurgejiinas žarnose. 22. 
Plakimas širdies? 23. Lėtas cirkuliavimas kraujo? 24. salios ir su
stingę rankos ir kojos? 25. Neganėtinas ir labai spalvuotas slapy- 
mas? 26. Skausmas apie kulšis ir nusidėvėjimas apatinių sąnarių ? 
27. Kataras? 28. Ištinę pasididinimai? 29. Inkstų i)’ pūslės keblu
mai*? 30. Vyriškų organų negalė?

Vyrai įvairaus amžiaus kenčia nuo silpnų nervų, kiti silpnu
mai ir kraujo keblumai, taipgi jus neturite bijoties arba vėluoties 
atsišaukti į šį expertą vyrų specialistą. Atminkite:—mano Bactc- 
riologiškas ir Flouroscopiškas X-Ray egzaminavimas atras tikrą 
stovį vidurinių organų. Ne spėliojimo darbas.

KocĮel mano ofisas visuomet prisigrūdęs? Jeigu mano meto- 
dos nebūtų sąžinigos, tyros, tiesiai vartojamos ir vėliausios mados, 
aš negalėčiau šiandien naudolies pilnu užsitikėjimu (JiicagosJĮmo- 
nių, kaip parodyta 
Ir dauguma 
žmonių, kuriuos aš išg 
(iYTl MANO GYDYMĄ

Vedę vyrai:—Dr. Hodgens patarimas bus svarbus del jųsų. Jus 
galit grįžti namo į savo seną 
Ateikite ir turėkite draugišl 
teisingą kelią—IR JUMS NIEKO NEKAINUOS 
nių keliauja tolimas keliones del mano specialiu gydymo.

Dr. I. W. Hodgens
35 South Dearborn St., Kampas Monroe St. Chicago, III

Crilly Building, 2-ras augštas, Room 268 ir 209.

REIKALAUJUJNAM1U 
vieno arba dviejų vaikinų. Kamba
rys šviesus, garu šildomas, elektra, 
maudynė ir nebrangiai (be valgio). 
Labai tinkama viela laisvų pažvalgų 
žmonėms. Reikalaujant lokio kam
bario ki’eipkilčs šiuo adresu:

A. Yakšlas,
1681 Milwaukee avo., ant 3-čiu lubų

North Sides Draugijų 
nesinis susirinkimas įvyks pėtnyčioj 
rugsėjo 28 d., 7:30 vai. vakare, 
gyno kambariuose, 1617 N. R 
si. Delegatai, malonėkite būti 
skiriu laiku, nes 1uiJiinc daug svar 
bių reikalų aptart.

J. Kalainė, Rašl

Kad išpurdavus 
dsų, reikalingi 
nes jau pirma 
kad nelengva 
items bondsus 
gu surinkta 
miliardai dolerių pirmos 
kolos.

Prie

T. Ruirecu

Vyrus
VAGELBA Tll UŽGANĖDINIMAS ANT VISO GYVENIMO, KURIUOS AŠ SU

TEIKIU TIEMS, KUR JAKO IŠGYDYTI ŽEMTAUS MINIMOSE LIGOSE SU PA- 
GELBA MANO METODŲ, PRIVALO BUT ŽVAIGŽDE, RODANČIA VISIEMS 
VYRAMS, JIEŠKANT1EMS GYDYMOSI

Mano Nebūtas Osmotiškas Gydymas Gydo
Osmoti&ka spėka seniausių ir apart to mažiausiai suprantamų metodų gydymui 

ligų. Ji sulaiko mokytus per amžius. Ji yra tokia paslaptis kaip gyvybė ir mirti*.
Mano stebinantis gydymas veikia kaipo magika 

Jo, konstrukcijos, Varicoces, Hydrocele, 
šlapinimosi ir Prostatiškų ligų, Pūslės, ) 
matizmo, ir Kataro.

Užnuodijimas Kraujo ir 
Skuros Ligos Išgydoma
AS vartoju naujausią, gydymą pagelba 

tčirftkimo importuotų vokiSkų vaistų: 
Prof. Ehrlich’o “914” Neo-Salvarsan, pa
gerintas “60G’J arba Salvarsan del spe
cialių Kraujo ligų ir skuros vyry ir mo
terų. Tai yra geriausias ir stebuklin
giausias gydymas panagiose ligose. Jie 
išgydė tuose atsitikimuose kuomet kiti 
vaistai negelbėjo.

Jeigu turite skuros iSbėrimus, spuogus, 
votis, plaukai slenka, išbėrimai ant lupų, 
gerklėje arba ant liežuvio, pasinaudokite 
tuo gydymu. Vienas gydymas suteikia 
jums naudą.

Greita pageiba. Tikras Išgydymas
mane tuojaus, jeigu reikalaujate gydymosi

M. J. Augulis
Eagle River, Wis.
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