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Nori kontiskuot kasyklas 
ir geležinkelius

Pranašauja revoliuciją

Fredericku Banbury pryša- 
kyj. Jie betgi, kaip pasiro
dė po balsavimų, sudaro sta- 
čiog apgailėtiną mažumą.

Debatuose už suteikimą v 
moterims balsavimo teisiu 
dalyvavo ir žinomasai Ang
lijos socialistų vadas, d. Ra
msay McDonald. Jis kar
čiai išmetinėjo atžagareivių 
tūzams, kurie laike dabarti
nės karės naudojasi moterų 
darbu, bet nenori pripažinti 
joms lygių pilietinių teisių 
šalies reikalų tvarkyme.Anglijos moters gauna bal= 

savimo teises
REIKALANJA KONFIS

KUOTI KASYKLAS IR 
GELEŽINKELIUS.

Suv. Valstijų valdžia priva
lanti paimti juos savo ži
nion, idant išgelbėjus pub
liką nuo apiplėšimo.

WASHINGTON, birž. 21. 
— Federalė Vaizbos Komisi
ja vakar pasiūlė kongresui 
sumanymą — . konfiskuoti 
visas šios šalies anglių kasy
klas, geležinkelius ir laivų 
linijas. Vadinasi, valdžia pri
valanti atimti tai iš priva
čių asmenų rankų ir pati 
tvarkyti anglių pagaminimo 
bei pristatymo reikalus, kad 
išgelbėjus publiką nuo suži- 
naus apiplėšimo kasyklų bei 
susinėsimo įmonių viešpa- 
čiais-kapitalistais.

vaizbos Komisija savo 
pranešime kongresui, sako, 
kad kasyklų savininkai ir v v
geležinkelių kompanijos da
ro tam tikru suokalbių tikslu 
prisiplėšti daugiau pelnų. 
Pav., geležinkelių linijų ir 
vagonu šioje šalyje esą iva- 
les. Vis dėlto nuolat šaukia
ma, kad stoka vagonų. Ko
dėl? O gi kad geležinkelių 
kompanijos tyčia sulaiko 
tuos v a g o n u s, n e- 
siunčia jų į kasyk
lų distriktus — by tik palai
kius bado kainas. Ir tai da
roma pilniausiu kasyklų sa
vininkų pritarimu.

Toliau Vaizbos Komisija 
nurodo, kad valdžia privala
nti kuogreičiausia daryti rei
kiamų žingsnių. Atidėlio- 
jant iki rudens dalykų sto
vis gali pasidaryti visai ne
bepataisomu...

Jeigu valdžia konfiskuo
tų, t.y. paimtų savo žinion, 
kasyklas, geležinkelius ir lai
vų linijas, kuras (anglįs, ko
ksai ir tt.) galėtų būti par
davinėjama nepalyginamai 
mažesnėmis kainomis nei ke- 
Ji metai atkal. Ir tai liktų 
(W kuo atlyginti jų (anglių, 
geležinkelių ir laivų) sąvini- 
kams. Taip tvirtina Vaiz
bos Komisija.

Jeigu toks konfiskavimas 
įvyktų, tai jis turėtų galios 
tik bėgiu dabartinės karės. 
Po karės valdžia turėtų su
grąžinti kasyklas, geležinke
lius ir laivus atgal jų savini
nkams.

PRANAŠAUJA REVO
LIUCIJĄ.

Maisto spekuliantų siauti
mas prives šalį prie revo
liucijos — sako kogresma- 
nas Lever.

WASHINGTON. — Apgi
ndamas valdžios pasiūlytąjį 
maisto kontrolės Kilių kong- 
resmanas Lever tarp kita už- 
reiškė, kad neapribotas mai
sto spekuliantų siautimas 
pagalios gali išsemti žmonių 
kantrybę, nuvesti juos prie 
ginkluoto sukilimo, revoliu
cijos.

Leve r is sako, kad kongre
so uždavinys daryti visa, id
ant išvengus tokios katas
trofos. Jis privaląs kuovei- 
kiausia padaryti galą besą- 
žinių, paplėšailų viešpatavi
mui. “Dvidešimt du centai 
už paprasčiausią karvieną 
mėsą, sako Lever, gali atsie
kti tai, kad taikiausieji šios 
šalies piliečiai bus padaryti 
pavojingais jai žmonėmis, 
besistveriančiais pastarosios 
kraštutinės priemonės,” va
dinasi revoliucijos.

Kova už pravedimą mais
to kontrolės biliaus eina ir 
senate. Pav., vakarvkščiuo- 
se debatuose, senatorius 
Weeks ve kaip apibudino 
maisto spekuliantus: “Tie ' 
žmonės, kur visuomet paga
rbiai atsistoja griežiant mu
sų tautiilt himną, kurie už- 
karia po vieną extra flagą 
prie ‘savo automobiliaus ir 
vėliaus negirdėtai kelia mai
sto reikmenų kainas, turėtų 
taipgi suprasti, kad šalis ne
gali pakęsti tokio dalykų 
stovio. Ir mes, kuriems ap
eina laimėjimas dabartinės 
karės, skaitome savo užduo
timi sustabdyti juos. — Sto
vintis ant m.usų vieškelių 
plėšikai yra perdaug man
dagus, palyginus juos su ka
rės spekuliantais.”

ANGLIJOS MOTERS GA
UNA BALSAVIMO

TEISES.

Tam priešinosi tik kraštuti
niai reakcionieriai.

LONDONAS, birž. 21. — 
Vakar Anglijos atstovų bu
tas milžiniška didžiuma bal
sų priėmė įstatymų suma
nymą, suteikiantį Anglijos 
moterims balsavimo teisių. 
Tai yra priedas prie bendro 
elektoralių reformų biliaus, 
kuris turėsiąs būti galutinai* 
priimtas pradžioje sekamos 
savaitės.

Laukiama, kad prie priim
tojo priedo bus pasiūlyta ir 
pataisa, reikalaujanti, kad 
moterų teisės butų pilnai su
lyginta su > vyrų-balsuotojų 
teisėmi.s

Atvirais ir nepermaldau
jamais moterų teisių prieši
ninkais pasirodė esą tik kra
štutiniai reakcionieriai su

DIDELI ANGLŲ NUOS
TOLIAI.

Paskandino 32 pirklybiniu 
laivu — viso 140,000 tonų 
įtalpos.

LONDON, birž. 21. — O- 
ficialis anglų admiraltijos 
pranešimas sako, kad bėgiu 
pereitosios savaitės vokiečių 
submarines paskandinę tri- 
dešimts du Anglijos pirkly
biniu laivu — 27 virš 1,600 
tonų įtalpos, o 5 žemiau 1,- 
600 tonų įtalpos.

Apskaitliuojama, kad pa
skandintųjų laivų įtalpa sie
kianti net šimto keturiasde- 
šimts tūkstančių tonų. Tai 
didžiausi nuostoliai, kokius 
Anglija turėjo nuo balandžio 
20 d. š.m., kuomet tapo pas
kandinta 55 jos pirklybiniai 
laivai.

VEJA LAUK GRAIKIJOS 
GYVENTOJUS.

Talkininkai išvys arba įka-
- lins 103 graikus, 
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ATĖNAI, Graikija, birž. 

21. — Talkininkų valdžių įsa
kymu bus išvyta arba įkali
nta 103 Graikijos piliečiai 
užtai, kad jie pasirodo esą 
neištikimi talkininkų reika
lui. Tremtinių tarpe randa
si keturi buvę Graikijos mi- 
nisterių kabineto pirminin
kai, vienas generalio štabo 
narys,>daug oficierių ir šiaip 
civilių gyventojų.'

NUSTATYS KAINAS.

Kad apsigynus nuo didžiųjų 
patriotų.

įWASHINGTON, birž. 21 
— Laivyno ministeris Dani
els įsakė Vaizbos Komisijai 
urnai susirinkti nepaprastan 
posėdin, kur turėsią būti nu
statyta “žmoniškos kainos” 
ant visų valdžiai reikalingų 
dalykų: anglies, aliejaus, 
plieno, šovinių ir tt.

“Kol tatai nebus atlikta, 
aš atsisakau by ką pirkti”— 
sako laivyno ministeris.

EELGŲ DEPORTAVIMAS 
NESILIAUJA.

Varu spiriami dirbti priešo 
naudai.

HAVRE, birž. 21. — Bel- 
giios valdžia ir .vėl aplaikė 
žinių, kurios sako, kad belgų 
deportavimas nesiliauja. Be 
to„ vokiečiai pradėję versti 
užimtosios Belgijos gyvento
jus — vyrus ir moteris — di- 
rbtin&udingą priešo kariuo
menei darbą ir pačioj Belgi
joje, kuns'patarnauja vokie
čiams kovoje su talkininkais.

AMERIKOS; “LAISVĖS.” 
i 
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Ką apie jas sįko šios šalies 
moters. /

WASHINGTON, birž. 21. 
— Būrys pakvaišusių patrio
tų vakar užpuolė sergstin- 
čias Baltąjį Namą sufragis- 
tes. Sufragistes ten susiri
nko tikslu pasitikti atvyku
sią Washingtdnan Rusų ka
rės komisiją ir ši-tą pasaky
ti jai apie šios šalies laisves. 
Atėjusios prie vyriausios į- 
eigos į Baltąjį Namą sufra- 
gistės iškėlė drobulę sekamu 
parašu:

“Prezidentas Wilsonas 
ir pasiuntinis Rootas apga 
ridinėja Rusiją. Jie sako: 
‘Mes esame demokratija. 
Padėkite tad mums laimė
ti pasaulinę karę, idant iš
laikius demokratiją.’

“Mes, Amerikos moters, 
pranešame jums, kad A- 
merika nėta demokratija, 
dvidešimčiai milionų šios 
šalies moterų neduodamą 
lygių balsavimo teisių. 
Prezidentai Wilsonas yra 
vyriausias jų pilietybės te
isių priešininkas. — Pade
kite mums padaryti šią ša
lį ištiesų ląisva. Pasaky- 

z kite musų valdžiai, jogei ji 
privalo paliuosuoti savo 
žmones pirma negu drįs 
atsišaukti | laisvąją Rusi
ją kaįn^'šsvo talkininkę.” 
Motevhns^eįaus...nebuvo 

lemta atsišaukti tais stip
riais ir teisingais žodžiais į 
Rusų komisiją. Vos prieš 
atvyksiant Rusų komisijai, 
ant tvarkiai stovinčių mote
rų užpuolė gauja pakvaišu
sių patriotų, šaukdama: 
“Maištininkės! Išdavikės! 
Pieškite žemėn tą skudurą!” 
Ir išplėšę iš moterų rankų 
drobulę sudraskė ją į smul
kius šmotelius.

o

Kažin prie ko butų priėju
si ta pakvaišėlių gauja, jei 
nebūtų įsimaišiusi poliicija, 
kuri, sakoma, areštavusi vy- 
riausįjį jos vadą — tūlą Wal
ter S. Timminsą.

REIKALAUJA DAR 
70,000 VYRŲ.

Prez. Wilsonas išleido prok
lamaciją, kviesdamas vi
sus tarpe 18 ir 40 m. am
žiaus vyrus stoti Svv. Va
lstijų kariuomenėn.

WASHINGTON, birž. 21. 
— Vakar prez. Wilsonas pa
skelbė proklamaciją, kuria 
jisai reikalauja dar 70,000 
vyrų federalėn šios šalies ka
riuomenėn. Tiek turi būti 
suverbuota nuo birželio 23 
iki 30 d., vadinasi bėgiu se
kamos savaitės. Prez. Wil
sonas taigi kviečia sveikus 
vyrusn — uo 18 iki 40 metų 
amžiaus — išpildyti savo pa
triotinę pareigą, stoti ka
riuomenėn.

BOSTON, birž. 21. — At
vykęs į čia anglų komisijos 
pirmininkas, lordas North- 
cliffe Raud. Kryžiaus globė
jų susirinkime tarp kita už- 
reiškė, kad Europinė karė 
dar tik prasidėjusji. Kol ji 
užsibaigs, imsią nemaža lai
ko. y

REIKALAUJA PASPOR- 
TŲ SOCIALISTŲ DE

LEGATAMS.

Socialistų ir šiaip progre
syvių veikėjų kuopa Suvien. 
Valstijose paskelbė užreiš- 
kirrią, kuriuo reikalauja, kad 
valdžia duotų pasportus iš
rinktiems Socialistų partijos 
delegatams į Stockholmo ta
rptautinę socialistų konfere
nciją, dd. Hillquitui, Berge- 
riui ir Lee. Po tuo reikala
vimu pasirašė taipjau ir pa- 
skilbusiojo social-patrioto 
Wfh. Wallingo žmona.

UKRAINIEČIŲ KON
GRESAS.

PETROGRADAS. — Kie > 
ve laikomasai ukrainiečių 
kongresas priėmė rezoliuci
ją, kuria reikalauja, kad U- 
krainai butų duota autono
mija ir kad pavergtųjų tau
tų atstovai turėtų teisės da
lyvauti taikos konferencijoj.

Laikinoji Rusų Valdžia 
betgi atsakė, kad apie atski
rų sričių autonomiją dabar 
negalį but nei kalbos, kol to 
.klausimo neišriš Steigiama- 
sai Susirinkimas.

HOLANDIJA ŠELPIA
VOKIEČIUS.

Siunčia jiems taukų, 
lo ir daug kitokios 
rabandos.

mui-
kont-

ROTERDAM, Holandijaj, 
birž. 21. — čia randasi apie 
keturiolika Vokietijos pirk
lybiniu laivų, kurie užsiima 
gabenimu kontrabandos į 
Bremeną, Hamburgą ir ke
lis kitus Vokietijos pajūri
nius miestus. Gabenama e- 
są visokie riebalai, gumas, 
muilas ir daug kitų dalykų, 
kurių Vokietijoje mirtinai 
reikalaujjama.

Anglai jau pagavę kelia- 
tą tų laivų. Tatai, sakoma, 
gali atnešti blogų Holandi- 
jaji pasekmių: Anglijaj gali 
visai uždraust maisto reik
menų įgabenimą Holandi- 
jon.

ITALAI ATNAUJINO 
OFENSIVĄ.

ROMA, birž. 21. — Ofici
aliai pranešama, kad italai 
ir vėl pradėjo j užpuldinėti 
austrus. Vakar jie užėmė 
kelias austrų pozieijajs Mo
nte Ortigara augštumose. Į 
jųj rankas taipgi pateko 936 
austrų kareiviai.

LIETUVIAI REIKALAU
JA AUTONOMIJOS.

PETROGRADAS. — Lie
tuviu Suvažiavimas stato v
reikalavimą, kad Lietuvai 
butų suteikta autonomija.

ROMA, birž. 21. — Prane
šama, kad popiežius Bene
diktas rengiasi pasiųst pro
testą vokiečių valdžiai delei 
verstino gabenimo užimto
sios Belgijos gyventojų į Vo
kietiją.

Chicagoje irapielinkėj — 
oras nepastovus; po pietų 
Raičiau; gal but lis.

Iš Darbo Lauko
—*

PADIDINO ALGAS.

Kuomet nematė kitokio 
išėjimo.

SPOKANE, Wash. — Su
sivienijusieji šio miestelio e- 
lektrotechnikai šiomis die
nomis pareikalavo didesnio 
užmokesčio. Pradžioje sa
mdytojai spyrėsi kiek drūti, 
tvirtindami, kad toks darbi
ninkų reikalavimas jpriver- 
siąs juos uždaryti savo dir- 
tuves, vadinas — subankru- 
tyti. Darbininkai betgi ne
pasigailėjo “nelaimingųjų” 
samdytojų, ir spyrė juos pa
sirašyti po naująja sutar
čia. • Matydami negausią 
streiklaužių samdytojai pa
galios nusileido.

Padidinta algos po 25c. j 
diena.

GELEINKELIEČIŲ
LAIMĖJIMAS.

Privertė geležįnkelių baro- 
nūs padidinti darbinin
kams algas.

-DETROIT, Mich. — Vie
tinis Internacionalės Geleži- 

skyrius privertė Duluth, So
uth Shore and Atlantic ge
ležinkelio kompaniją padidi
nti “svičmanams” algas — 
po 5 dol. mėnesiui.

TŪKSTANTIS SUŽEIDI
MŲ I DIENĄ.

Tik vienoje New Yorko 
valstijoje.

ALBANY, N. Y. — Oficia- 
Jės New Yorko valstijos Vai
zbos Komisijos skaitlinės ro
do, kad tos valstijos dirbtu
vėse kas diena įvyksta po 
vieną tūkstantį didesnių ar 
mažesnių susižeidimų, nes
kaitant tų susižeidimų, de
lei kurių neprisieina nuken
tėti nei “darbdaviui,” neigi 
darbininkui — pirmam atly
ginimu sužeistam, pastarą- 
jam darbo pertraukimu.

Kadangi New Yorko val
stijos prakaitinėse dirba a- 
pie 2,000,000 darbininkų, tai 
proporcionaliai imant bėgiu 
vienų metų ten susižeidžia 
veik kas penktas darbinin
kas, arba viso 365 tūkstan
čiai.

KIEK IR KUR LAIMĖJO 
ORGANIZUOTIEJI 

MALIORIAI.

INDIANAPOLIS. — Ge- 
neralis maliorių brolijos se
kretorius, Dufy, paduoda 
palyginamąją lentelę, bū
tent, kiek ir kur laimėjo su
siorganizavusieji ton broli- 
jon malioriai. Štai toji len
telė: Hastinge, Nebr. malio- 
rių algos padidinta nuo 40 
iki 50 centų į valandą* Clin
ton, N. .Y. — nuo 44 iki 50, 
New Britain, Conn. — nuo 
45 iki 55, Jackson — po 10

— nuo $3.40 iki $3.75 j dieną, 
Portsmuth, Ohio —; nuo $3. 
50 iki $4.50 į dieną, Wood
land, Cal., — nuo $4.00 iki 
$4.50 į dieną.

.......

Užvis didžiausiu laimėji
mu, kaip tatai rodo paduo
toji lentelė, gali pasigirti 
Porthsmutho malioriai.

SULAUŽĖ SUTARTI.

Kad darbininkai atsisakė iš
pildyti begėdiškas samdy
tojų užgaidas.

DANBURY, Conn. — Tū
li skrybėlių fabrikininkai ve
lijo geriau uždaryti’savo di
rbtuves, nei atsisakyti nuo 
įvykinimo savo begėdingę 
užgaidų — be galo ir kraštą 
išnaudoti savo alginius ver-

Mat pora metų atgal šau
dytojai sugalvojo, kad jiems 
busią geriau, jei darbininkig 
algos bus nustatyta sulig 
parduodafnąja (iš dirbtu
vės) skrybėlių kaina. Dar
bininkai nusileido. šiomis 
dienomis jie ir pasiulėfsava 
naująsias sąlygas. Bet kai- 
kurie samdytojų jau nebe
nori pasirašyt po tuo sutari
mu. Jie reikalauja, kad bu
tų įvesta laipsninė mokestis. 
Darbininkai atsisakė šokti, 
sulig' jų dūdos — ir krauti' 
jiems dar didesnių pelmj. 
Delei to ve ir tapo uždaryta 
keliatas dirbtuvių. Kitose 
dirbtuvėse, kurių savininkai 
pasirašė po naująja unijos’ 
sutarčia, darbininkai dirba

REIKALAUJA ĮVESTI 
MĖSOS PORCIJAS.

Toledo mėsinių savininkai 
bijosi, kad nepristygtų mė
sos.

TOLEDO, Ohio, birž: 21. 
— Vietinių mėsos krautuvių ■ 
savininkai vakar laikytame 
sus.rinkime kaip .vienu balsu 
nutarė reikalauti, kad butę 
įvesta t.v. mėsos porcijos. . 
Mėsininkai mat bijosi, kad . 
kartais neužeitų mėsos ba
das...

Šitų savininkų sumanymu 
remiu ir “tūli darbininkai 
sluogsniai.”

NAUJAS STREIKAS

Western Shad’s Cloth kont* 
manijos darbininkai reiks?- 
Jauja geresnių darbo 
lygu-

CHICAGO, birželio 2L —. 
Vakar 12-tą valandą dienos 
išėjo į streiką Western Shar
d’s Cloth kompanijos darbi
ninkai. Reikalauja geres
nių darbo sąlygų. Samdyto
jai mat žiauriai pasielgė SU 
darbininkais, nenorėdami išr- 
klausyti darbininkų reikalai- 
vimu.

Dirbtuvėje dirba daug le
nku ir lietuviu.

Persergstime darbininku^ 
kad neitute skebauti ir pra
šome visų atsilankyti į strei- 
kierių susirinkimą, kuria 
įvyks šiandie, 1 vai. po pfefi^ ' 
2643 Hillock Ave., Z. Zielin- 
skio svetainėje.

Streikierim.
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Kapitalistų karė ir 
darbininkų karė.

Amerikos komisijos nuvy
kimas į Petrogradą duoda 
progos šios šalies kapitalis
tų spaudai atviriau pakalbėt 
apie santykius tarpe talkini
nkų valdžių, iš vienos pusės, 
ir Rusijos — iš antros.

Ypatingai atvirai tuo kla
usimu prabilo New Yorko 
<4Times”.

Tas laikraštis pastebi, kad 
vadovaujamajai Root’o ko
misijai nėra vilties susikal
bėt su Darbininkų ir Karei
vių Atstovų Taryba. Butų, 
girdi, bereikalingas laiko 
gaišinimas argumentuoti su 
ja arba daryt kompromisus, 
kadangi jos tikslai yra visai 
ne tokie, kaip talkininkų va
ldžių. Toliaus seka įdomi 
tos revoliucinės įstaigos cha
rakteristika.

“Darbininkų ir Kareivių 
Taryba — sako “Times” — 
stato sau už tikslą ne sumuš
ti Vokietiją, o naują karę, 
kurią turi visų šalių liaudįs 
pradėti prieš savo valdžias. 
Taryba susideda ne iš paci
fistų, o iš kovotojų, nors jie, 
žinoma, nori paskelbti kito-

dabar. Jiems rupi, kad kiek
vienoje šalyje prasidėtų pi
lietinė karė; jie geidžia, kad 
vokiečiai stotų prieš kaizerį, 
anglai prieš lordų butą, fran-

d e n t ą ir parlamentą, ame
rikiečiai prieš prezidentą, 
idant galėjus pagalios visur

klikas. Šitokiame milžiniš
kame pasaulio perversme 
karė tarp Vokietijos ir talki-1 
ninku, žinoma, išnyktų.”

Tas stambiojo kapitalo or
ganas pasakė tiesą. Rusi
jos revoliucionieriai yra ne 
pacifistai. į>et karė, kurios 
šalininkais jie yra, skiriasi, 
kaip dangus nuo žemės, nuo 
dabartinės kapitalistų ka

Rusijos Darbininkų ir Ka
reivių Atstovų Taryba nori 
sukelti visų šalių darbinin
kus prieš jų valdžias ir vieš
pataujančiąsias klesas. Ji 
stoja už socialę revoliuciją.

Telegrama iš Rusijos pra
neša, kad ukrainiečių suva
žiavimas Kieve išsireiškė už 
Ukrainos (Malorosijos) au
tonomiją. Lietuvių suvažia
vimas priėmęs reikalavimą 
Lietuvos autonomijos.

Kaipgi dabar bus su musų 
tautininkais, kurie “reikala
uja” Lietuvai nepriklauso
mybės? Mes sakėme, kad 
jiems dar priseis mainyti sa
vo “reikalavųnus.”

v
r Illinois valstijos legislato
rs atmetė įstatymo sumany
mą, suteikiantį moterims 
astuonių valandų darbo die
ną. Tą legislaturą valdo re- 
publikonai, kurių platformo
je yra astuonių valandų dar
bo dienos reikalavimas.

Kapitalistinės partijos 
platforma tai kaip gatveka- 
rio platforma: ne tam, kad 
ant jos stovėti, bet — kad 
per ją įeiti (į pelningą vie-

Chicagos lietuviai labai už- 
suBtereaavo Darbininkų Ta
rybai idėja. Daugelis jai 
karičiausiai pritaria.

Jau susitvėrė Organizuo- 
jamasai Komitetas, kuris 
dirba pieną Amerikos Lietu
vių Darbininkų Tarybai ste
igti. Tikimės, kad šiomis 
dienomis galėsime apie tai 
pranešti plačiau.

Anglijos parlamentas di
dele didžiuma balsų priėmė 
principe moterų balsavimą. 
Neužilgo gal pereis nuo prin
cipo pripažinimo prie įsta
tymo išleidimo, suteikiančio 
moteįims teises.

Bet argi tai reikėjo trijų 
metų karės, kad pripažinus 
moterims teisę balsuoti?

šveicarijos valdžios atsto
vai labai iškilmingai pasiti
ko ant rubežiaus buvusįjį 
Graikijos karalių Konstan
tiną ir pasveikino visos ša
lies vardu. Ką bendra turi 
tos respublikos gyventojai 
su netekusiu “džiabo” kara
lium?

Apžvalga
TARP RUSIJOS LIETUVIŲ

Petrograde pradėjo eiti 
nauji lietuvių laikraščiai: “Tie
sa“, kurią leidžia soical-demo- 
kratai, ir “Santara”, kurią lei
džia tautininkai. Pirmosios 
mums kažin kodėl dar iki šiol 
neprisiuntė parodyt. O “Santa
ros” atėjo du numeriai, septin
tas ir aštuntas. Juose nieko y- 
patinga. Labai reklamuojama 
Jautos Taryba, daug kalbama

du

uos žinios ir žinutes.
“S a n t a r a“ y ra o f i c i- 

a 1 i s o r g a n a s naujos 
partijos, kuri vadinasi “Denio-

ra.“ Jos tikslus p. Leonas vie
noje vietoje šitaip išdėsto:

mus būti svetimų tautų teisių 
Bet Santara ne 
pamato stovi. — 

jos jausmų ir 
kitų tautų regų

vien ant šito

veiksmo del
lia torius tai štai koks: Santa
ra gerbia žmogaus asmenį ir 
jo teises (koks prakilnumas! 
“N.” Red.), o tuo pačiu ji ger
bia žmonių grupių, taigi ir 

tautų teises.

tai Santaros darbų reikalai, o 
tautų bendro gyvenimo forma 
- tai jų susitarimas, federa

cija, — prie kurios žmonija, 
Santaros nuomone, privalo

menį ir teises.” Caras yra 
žmogus; Prolopopovas, Štiur- 
meris yra žmonės. Prie seno
sios tvarkos caras su biurokra
tais, augštaisiais bajorais ir po
pais turėjo “teisę“ smaugti dar
bininkus ir ūkininkus. O ka
dangi Santara “gerbia“ žmonių

tų miglų, kurio-

lijos “principus“, galima viską

Del Lietuvių Tautos Tarybos, 
apie kurią “Naujienose” jau bu
vo keletą kartų rašyta, reikia 
pasakyti, kad ji dar tebegyvuoja 
senuoju sąstatu. “Laisvė” buvo 
neteisingai pranešus iš “Lietu
vos Balso“, buk soc.-dem. ir so
cialistai liaudininkai pasitraukę 
“iš visų įstaigų.” O išliesų jie 
pasitraukė tik iš Laikinojo Lie
tuvos Valdymo Komiteto ir iš 
visų komisijų ir atšaukė savo 
kandidatus į Lietuvos adminis
traciją. Kaip tatai įvyko, paro
dys sekamas L. Tautos Tarybos 
posėdžio aprašymas (cituojame
pagal “Ateitį”):

Daug kalbų ir ginčų sukelia si suprasti dalykus, kurie tenai 
dedasi, o “Laisvė” spėliojimus 
d/aro ir ant pirštų buria: “Išsi
pildys — Neišsipildys.” Ir ka
da jai ima rody ties, kad taip pil
dosi, kaip ji nuburė, tai ji šau
kia: “Naujienos’ vėl suklupo! 
Musų tiesa!” Argi tai ne juo
kingas toks užsiėmimas?

junga. Soc. demokratai ir 
socialistai liaudininkai ka
talikų partijos nepripažįsta ir 
nurodo, jog jeigu bus ji pri
pažinta, tai jie turėsią pasi
traukti iš Valdomojo Komite
to ir iš kitų veikiamųjų ko
misijų. Klausimą balsuoja 
srovėmis. Už katalikų są
jungos pripažinimą balsuoja 
trys partijos: Tautos Pažan
ga, Dem. Tautos Laisvės San
tara ir krikščionys demokra
tai; prieš balsuoja socijalistai 
liaudininkai. Tokiu 
katalikų partija buvo 
žinia. Kitos partijos 
buvo pripžintos be
Tik del soc. demokratų buvo 
iškeltas klausimas. Prieš jų 
pripažinimą balsavo Liet. Ka

lieka neblogesnė už mažumos 
režoliuciją.

Bet dabar, kada mes žinome, 
kaip patįs lietuvių kairieji Pet
rograde žiuri į valdžios rėmimo 
klausimą, ar ne laikas butų per
žiūrėt savo idėjinį bagažą tiems 
musų rašytojams, kurie taip pi
ktai kabinėjosi prie “Naujie
nų”?

Pagarsėjusiam “bendradar
biavimo klausimui” nušviesti T “Laisv paduoda įdomios me- Revoliucijos Dvasia

būdu 
pripa- 
visos

Del balsavimų rezultatų 
soc. dem. ir soc. liaudininkai 
pranešė, kad jie tuojau išeina, 
iš Liet Vald. Komiteto, iŠ vi
sų komisijų ir nuima savųjų 
kandidatūras į Lietuvos admi
nistraciją, bet Tautos Tary-
boję kol kas pasilieka. Mo
tyvuotą apie lai deklaraciją 
jie pristatysią kitam Tautos 
Tarybos posėdžiui.
Ta “Lietuvių Katalikų Tautos 

Sąjunga” tai kraštutinių klerika
lų partija. Kaipo atskira orga
nizacija tečiaus ji iki šiol negy
vavo, todėl soc.-dem. ir liaudi
ninkai nenorėjo sutikt, kad jai 
butų duota lygus balsas su kito
mis partijomis. Be to, jie buvo 
priešingi tos Sąjungos pripažini
mui da ir dėlto, kad ji padidina 
jau ir šiaip perdidelį nedemokra
tinių partijų skaičių Tautos Ta
ryboje. Kuomet Komitete visos

skaičių, tai atžagareiviai, prisis-

jį į savo rankas.
Soc.-dem. ir liaudininkai, va

dinasi, pasitraukė iš tūlų bendrų 
įstaigų ne dėlto, kad jie butų 
principe atmetę “vienybę” su ki
tomis partijomis, o dėlto, kad 
jiems buvo netinkamos sąlygos, 
kuriomis dešinieji norėjo tą 
“vienybę” sudaryti. Taigi, pa
našiai, kaip pas Amerikos lie
tuvius, Lietuvių Dienos klausi
me, kuomet socialistai 
įeit į bendrą komitetą, 
lams ir tautininkams 
žirnis jiems trečdalio,
tečiaus atsimint, kad pas ame
rikiečius ėjo kalba tik apie šel
pimą, o Petrograde eina dalykas

atsisakė 
klcrika- 
nepripa- 
(Reikia

L. Tautos Taryboje kairieji 
dar kolkas paliko. Ar jie gerai 
daro, dėdamiesi tokiose įstaigo
se kartu su atžagareiviais, tai 
mes neapsiimame spręsti. Mes 
manome, kad tokius klausimus 
galima išrišt, liktai žinant ge
rai sąlygas, kuriose jiems pri- 
seina veikti. O apie jas mes

ir tuomet, kada “Laisvė” pasa
kė, kad Petrapilio draugai “ei
na pertoli.” Nesuprantame te
čiaus, iš ko ji dabar išveda 
“Naujienų” ‘suklupimą.” Argi 
ji parode, kad toje valandoje,

ra piliečiam s, jau buvo žinomos 
sąlygos, kuriose jie veikia? Ji 
neparodė, kad4 tos sąlygos but 
žinomos bent dabar. Ir ji dar 
pati neapsiimu tikrai tvirtint, ką 
djarys muši] draugai su Tautos

tie šukavimai 
mus”?

Tai prie ko čia 
apie “sukhipi-

Ir kas čia per nonsensas sa
kyt, kad “Naujienų” persergė
jimas nuo pergreitų kaltinimų 
tai esąs “autoritetingas užreiški- 
mas”? Mes kaip tik ir esame 
priešingi tam, kad žmonės, sė
dėdami Amerikoje ir beveik nie
ko nežinodami apie santykius 
Rusijos lietuvių visuomenėje, ra
šytų nuosprendžius apie veikian
čius tenai draugus.

“Naujienos”, pasiremdamos 
tomis šykščiomis žiniomis, ku
rios pasiekia Ameriką, stengia-

Gyvename dienomis, kur so- 
cialės revoliucijos dvasia kįla vi-

vo.

žinomė, socialistų spauda labai 
užsiinteresavo po kairiųjų orga
nizacijų konferencijos Brookly- 
ne, kur buvo priimta didžiumos 
(t.y. Kapsuko) rezoliucija, pa
smerkianti socialistus už bend
radarbiavimą su buržuazijos pa
rtijomis. Šitą pasmerkimą 
“Naujienos” savu laiku kritika- 

Paklausykite dabar, ką apie
tai pasakoja “Laisvė”:

Kaps. rezoliucija nieko sau, 
bet joje yra begalo stambi 
klaida ir V. K., išdalies, pats 
pripažino, kad vienas jos pu
nktas būtinai reikėjo kitaip 
suredaguoti. Žinote koks pu
nktas?

Ogi apie tą bendradarbiavi
mą su kitomis sriovėmis. Re
zoliucija sykį ant visados at
meta bendradarbiavimą su 
visomis buržuazijos partijo
mis.

Tai yra begalo neteisinga 
mintis.
Gaila, kad “Laisvė” neprane

šė anksčiau apie tai 
rezoliucijos autorius! buvo 
patenkintas tuo rezoliuęįjos pu
nktu, kuris taip nevykusiabiHU 
šneka apie bendradarbiavimą. 
Ir labai keista, tasai autorius 
pats apie tai tylėjo. Išeina, kąd- 
ką aš padariau, tai kitų akyse 
turi but gera, nors ir aš pats ži
nau, kad tai yra ne visai gera. 
Je, pigu yra savo oponentams 
prikaišioti “darbininkų klaidini
mą”, bet atsižvelgt į save—daug 
sunkiau.

Laikinosios Rusijos valdžios 
rėmimas irgi pasidarė pas mus 
opiu klausimu nuo to laiko, kaip 
buvo paskelbta “didžiumos re
zoliucija.” Tenai randasi seka
mi žodžiai’ ’:Mes pasmerkiame 
tuos socialistus, kurie remia bu
ržuazijos valdžią...” “Naujie
nos,” kritikuodamos tuos žo
džius, nurodė, kad laikinosios 
valdžios rėmimui soicalistai ne- 
gali but absoliučiai priešingi; 
vietoje to, jie privalo remt lai
kinąją vadžią, neatsižvelgdami 
į jos buržuaziškumą, toliai, ke
liai ta valdžia pildys revoliuci
nės demokratijos reikalavimus.

Už šitą musų nuomonę “Kq- 
va” aštriausiai užsipuolė ant 
“Naujienų” ir prikaišiojo jai 
“oportunizmą” ir visokius ga
lus. Bet pažiūrėkite dabar, ko
kį dalyką praneša “Laisvė”. Ji 
sako, kad žinomasai kairysis Z. 
A., kairesnis ir už Kapsuką (ką

rašo Petrogrado “Tiesoje”:

džią, ligi ji dirba revoliucinės 
demokratijos naudai.” 
Laisvė”/delei šitų Z. A. žodžių

n
pastebi:

Na, mat! Jis nekalba apie 
griovimą, bet apie rėmimą 
tam tikromis sąlygomis. O 
reikia atsimint, kad tuomet 
valdžioj buvo dar Gučkovas 
su Miliukovu!

Tasai pats Z. A sako, kad 
reikia remt ir valstiečių tary
bas... bet, kas bus dabar, ka
da tos tarybos balsuoja už 
karės tęsimą?

Atsargiau, draugai kritikai, 
su žodžiais ir smerkimais!
Keista betgi, kad “Laisvė”, 

pastebėdama tatai, užmiršta, jo- 
gei pasmerkimas socialistų, re
miančių buržuaaijos valdžią, yra 
antra “begalo stambi klaida” di
džiumos rezoliucijoje. Ir dar 
labiau keista, kad prie visų ši
tų stambių klaidų, didžiumos/vieną, ir žino, kas 
rezoliucija “Laisvės** akyse pa- mislija.

— jungiasi

ru pina visus žemės galinguo
sius. Kįla ta dvasia, ir auga, ir 
štai dagi tokia reakcinga Ispani
ja dabar pradeda drebėti nuo 
besiartinančios revoliucijos. Vi
si politikai — radikalai, socialis
tai, anti-monarchistai ir šiaip 
“kairiosios grupės
bendram veikimui, kurio tiks
las — kaip spauda
nuversti “reakcingą Vokiečiams 
užjaučiančią valdžią.”

Gal tatai dar ir neturėtų taip 
didelės reikšmės, jeigu tasai ju
dėjimas nesiremtų “darbininkų 
neramumu,” kurs visada tokiais 
laikais apsireiškia ir patampa ga

skelbia —

Ispanijos “raudonasai miestas” 
ir maištingoji Katalonijos sosti
nė, juda ir verda, o nuo seno
sios Montjūicho tvirtovės mūrų, 
kame prieš auštuonius metus ta
po sušaudytas anarchistas mo
kytojas Ferrer, kįla to užmuš
tojo vyro pavidalas ir karčiai 
šypsos. Kraujas to nukankinto 
Ispanijos mokytojo grūmoja vėl 
ęsavo užmušėjams—kunigų vei-

ustrijoj, prie Biskajos įju- 
Akasyklų, geležinkelių ir ki-rio, 

tų pAamonių darbininkai taria
si apie visuotiną streiką. Gyve
namųjų reikmenų brangumas 
taipjau didelis, kaip ir kitur, ir 
darbininkams sunku begyventi 
ir bepakęsti. Submarinų karė 
pakirto visą pirklybą, Vokiečių 
šnipą vi mai ir gązdinimai erzina 
žmones neapsakomai, ir štai se
noji Ispanija pradeda liepsnoti 
revoliucijos ugnim. Nueita jau 
taip toli, kad dagi savo rųšies 
politinis gaivalas “monarchistų 
reformininkų partija” taria, kad 
Ispanija turinti virst respublika.

Visa tai parodo, koks visur 
dabar politinis vėjas pučia. Nė 
viena Europos šalis neišvengs 
revoliucijos, dagi nė nusegusio
ji Ispanijos monarchija. Atėjo

dabar padarys savo darbą ir sa
vo uždavinius.

O mes, socialistai, akylai ser
gėsime ir dabosime musų sieki
nių ir musų vilčių išsipildymą. 
Mes žinome, ką tie dalykai, ką 
tie revoliucines gadynės ženklai 
reiškia. Ne mes, bet musų vieš
pataujančiosios klesos visame 
pasaulyj davė pirmutinę pašla
mą tiems dalykams, kurie dabar 
turės įvykti. Pradėdami šią Pe

Pabraižos

Garsumas.
Ak, kaip gražu, kas gal išsigar- 

sinti!
Jį garbina visi, kai šventą, 
Numiršta — stato monumentą, 
Kurin by kiaulė gali pasitrinti.

Rod-Roda.
Garbė didvyriui.

Mes galime tik didčiuotics, tu
rėdami tokį didį žmogų, kaip 
draugas llgavyžis.

Tai viršūnė išminties ir galy
bė revoliucionumo.

Jis, kai Cerberas, stovi ant 
sargybos darbininkų klesos rei
kalų, ir bėda tam, kas iš kelio 
išklysta! ,

Nuo jo akių nieko nebepa- 
kliauraikiek- 

kur velnią

Baisus jis priešams. Jis netik kaklo plaukuotą šalikėlį, pras- 
į dujas sumuša profesorių Scott kleidė viršutinį ploščių ir pasi- 
Nearingą ir socialistą kongres- matė pusė dailios krutinės, 
maną Londoną ir visus socialis-• 
tų laikraščių redaktorius, kurie 
tik veidmainiauja ir ragus au
gina, bet tarptautinio socializmo 
klausimu jis įveikia dagi buk- 
kyperkas, kurios kartais drįsta 
paprašyti jį, kad už laikraštį už
simokėtų.

Ant egzamino.
Padaryk tu jienfs-ką, kad no

ri, tiems Rusijos žmonėms!
Nuvažiavo Amerikos delega

cija jiems dėmokratybes lekcijų 
duoti, o čia mokytojams atker
ta:

■—Pagadi, galubčik! Mes dar 
pažiūrėsime, ką jus patįs žinote 
apie demok ra lybę.

Ir bematant nuvedė ponus 
mokytojus — Rootą, Russellį, 
milionierių Crane’ą ir k. — ho- 
telin ir pristatė bulvių skusti, di-

Kas vandenį pavaduoja.

Sveikatos inspektorius:—Kad 
vanduo netyras, nereikia jo ger
ti. Nesveika.

Šeimyninkas: — šiur, kad ne
sveika.

Sveik, insp.: — Ką jus darote, 
kad toks vanduo butų tinkamas 
gerti ?

Šeini.: — Nieko. Mes geria
me alų.

Tinkamas žmogus.
—Jonai, tu turi gerą atmintį?
-—Well, ne labai.
—Tai gerai. Žinai ką? — pas

kolink man penkinę.

Pastabelės
Musų Socialistų Sąjungos “tė

vas” matyt gerokai senstelėjęs, 
kad jis pradeda šian ir ten užsi
miršti. Pavyzdžiui, jis visai už
miršo tarimą, kad Pildomojo 
Komiteto nariu negali but tas, 
kur užima Sąjungoj apmokamą

Kas ten sako, kad dg. Kurku- 
lis neprileistas būti antruoju re
daktorium todėl, kad jis tik lie
tuvių ir rusų kalbas tepažįstus. 
Bet kažin ar neblogiau, kada tū
las antrasai redaktorius nei lie
tuvių kalbos nepažįsta? —J.P.R.

Reikalavimai.

Reikia Biblijos. Duosiu tūk
stantį dolerių, kurių neturiu, 
tam, kas ^pristatys man Bibliją.

kinu tikėjimą, bet dar Bibilijos 
nesu matęs. Kam turi visi iš ma
nęs j nakties, kad aš pats galiu 
patyrinėti Bibliją ir visa ką at- 
sižinoti. Mano adresas: Mr. A. 
Suktus, Maliauskynė, 111., U. S. 
of A.

Senas Vincas.

ABLAVAS
(Tąsa iš 145 nr.).

Vieną nedėlios rytą prisarti- 
nau prie langelio, išpasakojau 
visas savo nuodėmes ir apie 
tai... Kunigas buvo labai iškal-

mas:
“Tu neturėsi doro gyvenimo 

su bedieviu. Jis paleistuvis, va
gis, nedorėlis ir girtuoklis. Jei
gu, sako jis, rand'asi pas tave 
nors kibirkštėlė katalikiško tikė
jimo ir bent lašelis Jėzaus 
kraujo — bėgk nuo jo, kad ta

dėtų. Jo kalba velniška, nes 
jis velnio pristotas. Sodom iš
kas griekas pamislyti apie lokius 
žmones. Eidama imli šliubą 
ant korto, stačiai eini į peklą. 
Parsiduodi velniui su kimu ir 

darbo ir
niekas tavęs nepriglaudžia, tai 
ateik vakare į kleboniją, o aš ta
ve išgelbėsiu iŠ nelaimės.”

Čia vėl nutruko moteriškės 
kalba ir ji sunkiai atsiduso. 
Truputį atsilošė, atskleidė nou

dusia.

is t Y- "i į A ' C'A

į akis, bet jų akjs susidūrė ir 
valandėlę laikosi, tarsi norėda
mos pergalėti vienos antras.

Vyriškis prisislinko artyn jos, 
pavertė pirštais augštyn nudri
busius ant kaktos plaukus ir pa
rode kortuotą savo kaktą. Vy
riškio akįs apsistojo ant jos lu
pų, paskui ant krutinės ir nus
krido kur tai ant sienos. Po 
trumpos pauzos jis vėl tarė jai:

—Meldžiu, kaip toliaus?
—Aš taip ir padariau. Vaka

re nuėjau į kleboniją. Kunigas 
pasisodino mane prie stalo, 
paklausinėjo: ar aš neturiu gi
minių Amerikoj, kaip senai at
važiavau, kiek turiu metų, pa
siskundė, kad jo senoji gaspa- 
dinė-pusseserė sukvailiojo ir 
dabar esanti beprotnamyj ir pa
kalbino mane už gaspadinę. 
Aš mielu noru sutikau ir pabu
čiavau jam ranką, o jis pabučia
vo mano plaukus.

Paskui atsinešė keturis bute
lius degtines: viena buvo saldb 
kita macui, trečia dar saldesnė 
ir taip mane nugirdė, kad veik 
nieko neatsimenu. Atsiminiau 
liek, kad sėdėjau ant kunigo ke
lių ir dainavau...

timoj minkštoj lovoj; skaudė
jo galvą ir jaučiausi ką tai ne
paprasto... Vėliaus atėjo kuni
gas. Pasakė, kad mudu vakar 
sugriešijova. Suramino, pabu
čiavo, davė išrišimą ir prisaikdi
no, kad niekam o niekam nepa
sakočiau iki grabo lentos.

Aš nenorėjau sutikti, kuomet 
jis pasakė, kad mudu gyvensiva, 
kaip vyras su pačia. Bėt jis pa
aiškino, kad gal but aš esanti 
jau ne viena, tai kur dingsian- 
ti?... Jis prižadėjo tą bėdą pa
šalinti...

Aš, žinoma, sutikau.
Gyvenau su juo trejus metus. 

Kas nedėlios rytas jis man duo
davo išrišimą. Bėdai atsitikus, 
išveždavo mane automobiliu ir, 
kuomet likdavau visai sveika — 
parveždavo. Kur vešdAvo ir 
kaip ta vieta vadinasi — negali
ma sužinoti, nes laiko, kaip ka- . 
Įėjime. Tokių bėdų praleidau 
net dvi. Tos bėdos taip man 
įkyrėjo, kad su trečiu atsisa
kiau eiti ant operacijos.

Taip-pat ir klebonijos gyveni
mas pasidarė labai nuobodus. 
Nors ten visko pilna, viskuo pa
tenkinta buvau, vienok tos kur
čios sienos, tas kunigas ir įnir
ki mas svaiginamuose gėrimuo
se — pasidarė šalti ir pasibiau- 
rėjami.

nim rodos, nutarė suženyti su 
savo kolektorium, kurio aš ne
tik nemylėjau, bet ir biaurėjau- 
si juo.

Per ilgą kunigo įkalbėjimą, 
prižadėjimą ešlpti mane ir pas
tatyti tą mulkį tik, kaipo vaikų 
tėvą, nepaisant, kam tie vaikai 
priklausys — nutariau tekėt už

imta šliubo laiku. Mano pirma
sis vyras — kunigas, duoda 
mums ši i ubą. Prisižiūrėk, tam
sta, į lą fotogrofiją ir pasakyk 

ar aš galėjau mylėti tokį su
sivėlusį, toki žioplą sudribelj ?...

“Ar aš galėjau mylėt lokį sudribėlį?”

Vyras paėmė fotografiją, a- 
lydžiai apžvalgė ją, pažiurėjo 
jai tiesiai į akis ir mandagiai 
tarė:

(Bus daugiau).



Daktaras
Specialistas iš

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

Specialiai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kraujo, 
odos, ligas, ka. iždas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
Čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir 
išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėlioms iki 12 dieną. 
IMO BLUE ISLAND AVE., kampas l»-tos gaL, viršuj Rankos. Tel. Canal 3263.

Korespondencijos O A Al if BAUKĖS TURĖKITEWEST FRANKFORT, ILL

COFFEE
SVIESTAS

Tel. Yards 6789 Redakcijos Atsakymai

AKINIŲ

SHEBOYGAN, WIS

Kazimieras Gugis

OR. W. YUSZKIEWICZmu

mus

gydyti

no re*

CARNEGIE, PA

1878 
2054 
1045
1510 
2830

Garas 
atalavaa 
sviestas

The;
Best

WEST SIDE 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
W. Madison St, 

1 W. Madison St,

a-CMJHsd

AV*. SkM 
iki xnakw 
po plati®.

Miesto Ofisas:
827 I. Dearborn St 

1111-13 Unity Bldg.
Tel. Central 4411

RYŽIAI
Geriausios 

rųšies 12c. g 
vertės par-jj 
siduoda užw

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

A. Montvido prakalbos. — 
kos Rusijos revoliucijai

Žinutės apie 
. Nepasa- 
imeninos”

P. S. Kurie turite nusipirkę dova
nom tikietus, jie bus geri įeit daržan

nu ji neatimti

Račkus dreba prieš socialistus 
-- Baltrušaičio prakalbos.

Dovanos: 1) $10 auksu; 2)/Laikro 
dėlis gvarant. 20 metų vertas $10; 3) 
Branzalietas, gvarant. 20 metų, ver
tas $5; 4) Rašoma plunksna verta $5.

1644 W. Chicago Av.
1836 Blue Island Av.
2612 W. North Av.
1217 So. Halsted St.

1882 So. Halsted St.
1818 W. 12th ŠL

8102 W. 22nd Street.

SOUTH SIDE 
3032 Wentworth 
3427 So. Halsted 
4729 S. Ashland

ir 37 kp. Kalbėjo A. Mon tvidas 
iš Chicago, Pirmoj savo kalboj 
nurodinėjo, kas nuvertė Rusijos 
carizmų. Pasak jo, ne ūkinin
kai, kurie apart skurdo ir mel
dimosi prie Dievo ir caro dau
ginus nieko negalėjo veikti, nors

Panaitės atsilieka nuo 
progreso.

Kalviui, Chgo 
“imeninas” nedėsime 
kote nei kieno tos ‘ 
buvo.

Nepaimamam Verdunui. 
Patalpinome pirmiau gautų

NORTH STDK
406 W. Division 
720 W. North Av. 
2640 Lincoln A v.
8244 Lincoln Av. 
8413 N. Oiark.

Birželio 15 d. LSS. 108 kp. 
buvo kvietus p. Bačkų į diskusi
jas, bet jis atsisakė nepasitikė
damas savo jiegoinis. Apseita ir 
be jo. Užkviestas drg. J. Bal
trušaitis, kuris kalbėjo apie 
draugijų reikalus, gana plačiai 
aiškindamas, apie draugijų svar
bų ir darodinėdamas, kad mes 
daug ko galime atsiekti per drau 
gijas lavindamiesi ir šviesda- 
miesi; Atsakydamas į Račkaus 
šmeižtus nurodė, kaip dvasiški

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliam Permaina:
PaMedčlyj, Ketverge ir Subateį 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 6c.

Subatos vakarais ir ned&Homlu ptr« 
mas floras 15c, Balkonas 115a.
HALSTED ir 13-ra GATV&

LIBERTY HĄLL 
Didžiausia Svetaine 
BRIGHTON PARKE 

Mitingams, vestuvėms, baliams 
Kedzie avė., kampas 39 Pi 

> Tel. McKinley 2878 
B. J. WAWZINSKI 

Kedzie avė., kampas 39 pi.

I LIETUVIŠKAS KRIAUČIUS Ž
I N. LIDŽIUS J
a Valo, dažo ir prosina . 4 
J visokius drabužius
X 3231 S. Halsted St., Chicago J 

Tel. Drover 4899 9

! FIRMA NDilJ PIRKSI GAUK MUŠI.) KAINAS Į 
■ Ant Durų, Lentų Ramų ir Stoginio Popleroe į 
Į : ■ ž CARR BROS. WRECKING CO.
i 3003-3039 S. Halsted St<, Chicago, III. s

DENTISTAI
Ateikite pas mus del susitaisymo 

dantų. Mes vartojame geriausia 
auksą ir padarysime jums darbą ui 
mažą kainą.

TWIN CITY DENTISTS 
virš E. and W. Clothing Store, 

SIOUX CITY, IA.I
RAY E. RIEKE Ž 
Ądvdkatas 1 

619 Fourth St., (viršuj Saper g 
1 vaistinyčios). 8

SIOUX CITY, IA. |

Pasekmingai vedu visokius S 
reikalus, kaip kriminališkuose 9 
taip ir civiliškuose teismuose. x 
Išdirbu visokius dokumentus g 
ir popieras. Užlaikau patar- J 
navimo ofisą. ,4

Visos progresyvės tautiškos 
draugijos remia musų draugys
tės parengimus, tat, reikia tike- 
ties, kad ir šį kartų neatsisakys 
dalyvauti drauge puikiame mu
sų piknike, kur visiems dalyvau
jantiems valgiai ir gėrymai 
bus duodami veltui. T. M. D.

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

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

9 ryto iki 1 po piet-

Prirenka visiems tinkamus akinius, 
nuoja ir patarimus duoda dykai. 
786-88 Milwaukee Ave., arti Chicago 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 i&ryto 
rui. Nedeliomis nuo 9 išryto iki 2 

\ Tel. Haymarket 2484.

PIRMAS PIKNIKAS 
Su Keturiomis dovanomis 

Rengia
Lietuvių Tautiška Dr-stė 

“Vienybė”
Nedėlioj, Birž.-June 24,1917 

Geo. Chernaucko Darže, 
LYONS, ILL.

Pradžia 9 v. ryto. Tikietas 25c porai.

i
 TELEPHONE iYARDS 2721 J

B R,.. J. JI O N IH ALI t S f
Medikas Chirurgas f

h 3315 S. Halsted St., Chicago I

Ar norite mokėti už siutą 
$18.50, $20, $22.50, $25, $35, $40.
arba augščiaus. Už tas kainas galite gauti siutus, 
padarytus pagal jųsų mierą ir per expertus kriau- 
čius. Todėl reikale nepamirškite mus.

BRIDGEPORT© KRIAUCIAI
3310 So. Halsted St. Chicago, IR.

A. J. ŽUKAUSKAS ir W. VALANTINE 
Savininkai.

I JOSEPH C.. WOLOHI f 
5 LIETUVIS ADVOKATAS 1 
fa Ruimas 902-904 National Life Bldg., W y 29 So. La Salle St., Chicago, Ill.
T Tel. Central 6390-6391. Atdara: Utar- ® 

ninko, ketverga ir subatoa vakarais nuo V 
y 6 iki 8 vai. vakare, po numeriu: T
T 1.S66 MII.WAUKEE AVE.., Chknun, III. A
i Tel. Humboldt 97. f

X PIRK SAU visas Plumbavojimui reik- A 
n| monis tiesiai už “wholesale” kainas. ■ 
X Mes parduosimo visiems. \ X
f Uvinthal Plumbing Supply i 
4" 1637 W. Division St., Chicago, Jr
ffiį Corner Marshfield Ave.
y Kalbama lietuviškai. V

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison St.* Chicago, Ill

MUSŲ būdas ATGAUNA NEAT- T 
GAUNAMAS SKOLAS VISOSE

DALYSE AMERIKOS. ¥
Mes išjieškome ir atgauname viso- X 

kias skolas visose dalyse Amerikos, be 
skirtumo kokia skola nebūtų ir kaip T, 
sena su palukiais. £

Musų budui atgavimo skolų nėra n| 
skirtumo“ kur jųsų skolininkas gyve- T 
na ir kaip toli nuo jųsų ar musų— A 
musų pasekmingas būdas pasiekia sko- ® 
lininkus visur, nes tam tikslui mes tu- X 
rim visose dalyse Amerikos korespon- A 
dentus, kolektorius ir advokatus prižiu- 9 
rinčius mus reikalus visose apielinkėse. X

Nedaro skirtumo kaip sena skola ne- A 
butų ir kiek vargo pridojote iffrie savo 9 
skolininko, nenusiminkite, bet paduo- 4 
kite savo skolininkų i musų rankas, A 
mes turim būdų iš kurio skolininkai 9 
neištrūksta iki neatlygina skolas. •y

OFISAS YRA ATDARAS DEL Y- A 
FATIfiK Al A.TSILANKANOŲ l’anede- J 
liais, Seredomis ir Pčtnyčiomis nuo 1 T 
po pietų iki 6 vakaro. 9

Utarninkais, Ketvergais jr Subato- y 
mis nuo 1 po pietų iki 9 vakaro.

Turėdami bile kokius reikalus atlikti, 9 
kreipkitės i musų ofisų ypatiškai ar Y 
laiškais ant žemiau nurodyto antrašo. A 
SECURITY MERCANTILE AGENCY 9 

8231 South Halsted Street, Chicago, III. T

Telephone Drover 9693

Or. A. A. Roll)
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialijita« Moteriškų, Vyriškų, Vaikų 
ir visų chroniškų lirų.

Valandos: 10—11 ryto, 4—5 po pietų. 7—8 va
kare. Nedeliomis 10—1 po pietų.
3354 S. HALSTED ST., arti 34 ST^ 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Canal 5335

DR. M. HERZMAN 
iŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams Žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18tk 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų. IT 
6 8 vakarais. Telephone Canal 8114. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Antroj kalboj nurodė klesų 
skirtingumą tarp darbininkų ir 
kapitalistų. Visų tautų arba ti
kybų darbininkai turi tik vieną 
priešą — kapitalizmą. O kapi
talistai, nors jie butų laisvama
niai arba geriausia tikintįs ka
talikai, pagonįs ar kiloki, jie vis- 
vien skriaus darbininką be su- 
simylėjimo.

Ant pabaigos Montvidas už
drožė ir dvasiškijai, kuri per 
metų eiles niekuomet nedarė ge
ro darbininkams ir nemanė da
ryti, bet visuomet tarnavo, tar
nauja ir da tarnaus yien kapita
listų tikslams.

Publikos buvo apie 250. Už
silaikė ramiai.

Pertraukoje deklamavo eiles 
p-lė K. Stanyniutė.

Aukų surinkta padengimui 
kai betoj aus kelionės lėšų ir su- 
šelpimui Rusijos revoliucijos

Partijai)
J. M. G.

Šeši mėnesiai tam atgal čia 
susitvėrė Lietuvos Seserų drau
gyste, ji yra progresyviską ir uo
liai darbuojasi nepaisydama 
šventakuprių ir davatkiškų lie
žuvių.

Nepaisydama daromų tam
suoliais klinčių ši draugija jau 
surengė du balius ir birželio 24 
dieną rengia išvažiavimą į gi
rias.

Labai yra smagu matyli, kad 
šio miesto lietuvių draugijos, o 
ypač pirmeiviškos, uoliai su
bruzdo darbuoties idant pasta
čius nuosavę svetainę su scena. 
Lig šiol tikra beda čionykštėm 
lietuvių organizacijom, neturint 
kur laikyti skahlingesnių susi
rinkimų, neturint scenos, netu
rint skaityklos, etc.

Labai ypatingas čionykštis 
jaunimas: vyrai myli apšvietą ir 
darbuojasi progresyviškose tau
tiškose draugi jose, he t merginos 
tai labai atsilikę nuo progreso, 
pilnos religijinių prietarų ir di
džiuojasi savo atžagareivišku-

State Bank of Chicago 
Kalbame lietuviškai.

Kviečiame atsilankyti lietuvius.
La Salle ir Washington gatvės, 

Prieš Citv Hali.

Northsides ir apielinkGs lietuviai ge 
rai žino

K. NURKAITĮ
1617 N. Robey Str., Chicago

Prie Milwaukee ir North Ave. 
Tel. Humboldt 4613.

Patrick Holden pabėgo iš Ch 
State Hospital. Ten jis buvo Jai 
komas, kaipo nepilno 
žmogus.

ARBATA
Priimniau- 

oU, gvaran- * 

%n.^40c oda čia po...

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

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
3323 S. Halsted Si

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

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

I 3149 S. Morgan St. kerti 32 A 
Chicago, Ill.

SPECIALISTAS
|| Moteriškų, Vyrišku ir Valkti 

Taipgi Chronišku Ligų 
OFISO VALANDOS:

| iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
į ir nuo 8 iki 8:30 vak. NedSlio- 
I mis vakarais ofisas uždarytas.
I Telephone Yards 687.

Or. liamsęr
AKIŲ SPECIALISTAS

Del Patarnavimo Depozito- 
riams Bankas Atdaras

Panedelio Vakare.
Šio Banko viršininkai realizuoja, kad 

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

Del parankumo tokių depozitorių šio 
Banko taupomasis skyrius bus laikomas at
daras Panedelio vakarais iki 8 vai..

Musų depozitoriai apsaugoti musų ka
pitalu ir Perviršiu, viršijančiu $5,100,000.00.

Vyrišky Drapanų Bakenai 
daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertSs nuo 
$30 iki $50, dabai' parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Naitfj .
$35 siutai ir overkoidi
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertes nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnas nuo $1.50 iki 
$4,50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 Sg Halsted St., Chicago, III,

vadovai riša Dievą su savim? nes 
jeigu kas ką pasako ant niekši
škų kunigų darbų, tai jie rėkia, 
kad tai eina prieš Dievą. Ant
ras dalykas, dvasiški vadovai 
patįs daro vienaip, o žmones 
mokina kitaip. Abelnai drg. J. 
Baltrušaitis pasakė daug įdomių 
ir naudingų dalykų.

Naujienų Reporteris.

Ateikit IIVD Jį I Aš jus 
j>;i< V T Iim xmahe VII I, fili dysia

Jus galite juos turėti. Kiekvienas 
gali juos turėti, $5 $200.00.
Moters ar merginos, ar vedę ar 

pavienios, senos ar jaunos.
Mes skoliname del Stockyardų 

šapos ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola an 
minutes.

Paskola an 
landas.

Mes taipgi 
ant pianų, sankrovos ]rengimu 
arklių, vežimų, apdraudos pail
siu ir bile kitų užtikrinimų. Mes 
nepaisome ką jus turite arba ką 
jus uždedate, mes norim darodyt 
jums kad musų mokestis mažiau
sia mieste. Tas yra delko jus tu
rite veikti su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musų už
manymu patirti, kad mes patvir
tiname musų pranešimus.

LOCAL LOAN
COMPANY

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

Telephone Drover 2116.

DR. A. I. EPSTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Spiclallstss motirltkiį, vyrHkę, tr vaikę ligą.
Ofisas ir Gyvenimas:

3600 S. Halsted St., kampas 34 Str. 
Telephone Drover 4974.

Ofisas atdaras iki 10 vaL ryta. 1—3 
po pietų ir vakarais.

) H()V not TOH

Beturčiai taipg’ 
visų kr^Mų, delt'

REIKALAUJI
Jeigu kenti galvos skaudėjimą. 
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių, 
Jeigu Tau skauda akys, 
Jeigu skaitant raidės susibėga j krūvą, 
Jeigu spauda rodosi TAu dviguba, 
Jeigu turi uždegimą akių, 
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

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

JOHN J. SMETANA

REIKALAUKITE

EAGLEBRAND CONDENSED 
MILK 
tT t-1 IE ORIGINAL

Per šešiasdešimts mėty pasek 
mingas kūdikių maistas. Rei 
kniaukite laišku kūdikių mai 
tinimo nurodymų.

BOpDEN’S CONDENSED

GARSI SANTOS KAVA
Visur parduodama po 28c ir 
po 30c........ .
SVIESTAS

Geriausios
Smetonos ue- 
resnis, nesu A i 
kur jus «a- SJL | ] 
lite gauti .. ■ ■ ’

Ž TEL. Canal 2118 Z

I Br. A. I. YIJŠKA | 
’ GYDYTOJAS ir CHIRURGASX Ji,.. UahOJ (lt, Chi-ORO. III. Z

9 18-tos gatv. w

PAKLAUSKITE KITŲ
Ar teisingai K. 

Nurkaitis pardu- 
oda Elgin laik- 
podėlius ir kitus 

~auksinius išdir- 
kimus ?

jMm A’ užganėdinti 
Htiksoriaus bei 

laikrodininko 
darbais?

užganėdinti 
NSjVCTjKiy kuriems pririnko

gyventojų, ne aristokratija, ne 
valdininkai ir ne dvasiškija, ku
rie visuomet bičiuliavosi su ca
ru. Bet carą nuvertė susipratu- 
siųjų darbininkų klesa, vado
vaujant social-demokratams, 
kurių dauguma radosi kareivių 
tarpe, ir kariuomenei prisidėjus 
prie darbininkų tas buvo galima

Į AKIŲ SPECIALISTAS T 
| Akis egzaminuoja dykai I 
r ^2 Gyvenimas yra ■ 

\ tuščias, kuomet J
{ l)ranyksta regėji-| BP j mas.

^cs vartojam pa- > 
I krintą Ophthal- i

mometer. Ypati- T 
nga doma atkrei- ■ 

| pi am a į vaikus. J
r Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va- ■ 
I karo; nedeliomis nuo 10 iki 11 I 
| dieną. ■
I 4649 S. Ashland Avė. ♦ 
į kampas 47 St. |

COATJ» 
n Vein* p k* m*n« ii 
kad j k pMyrls, jc* 

n pec mhstMM J M
i X u galim* iig ydyti.

S<^»>i4u<>k ir tier 
rok, J ■.unhid ;ii.į.'‘U f ve i k st* ir •tlpr*- 
m>>H nykst»< kuomet jum torite »aw 
rimko",' Jeigu jų* iaUilank.ywH< |mm 

nmim I laiku A A g.idysiu jus tei*irųr»i. 
HuruHnirU, hij<i)nb|r»i ir mok*liAk»JL, fr 
punij >.i>-in .joj- j j tromptaMK
rj laikų, ir uf moke»t|

mn 11 nu *■ it k rniitųrci p*t*r rubTiMMk 
Ai vyru*, ir vyro* tiktai. Ir

ju<*» greitai Minorini ir
vii i* w * kimi, metodnroi* ir ui pifijMMl* 

de) m u rr>» n »u • p« tarIr 
p *.m r k nu i n r<> K T <i y w» <• •
FAHIK ALHFJ1M AM IR PATARIMUI 

DYKAI

PROF. DR. COATES
430 So. State St., 2-ras augiU% 

Prieš Siegel Cooper and Ca.

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ AI'Rl DALŲ

Musų sistema ir ypatiškas mokinimas pa 
darys jus žinovu j tnimpsj laikų.

Mes turime didiUausius ir geriausiu < V irpi 
mo-designiug ir siuvimo skyrius, ku> m« - >u 
teiksime praktiški) patyrinu; kuomet jus mo 
kysitčs.

i'.iekt i a varomos m&Sinoa mu*i| atRvttho sky 
riuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir painu 
tyli musų mokykla bile laiku dieni) u va 
karais ir gauti apecialiftkai pigių kainų.

PatrenoH daromos pagini Jūsų inieių |>)b 
stailės arba dydžio, bile madų knygos.

J. F. Ka.nirka,
118 N. La Hali* gatvė 

prieA City Bali 
Kambarys 416-417.

wissig,
Seno Krajaus

Nustebinančios Pasekmes
Daug ligonių patyrė palengvinimų jau laike dviejų 

iki keturių valandų.
Jeigu kas jūsų kenčia nuo kaspininės kirmėlai

tės, bet klaidingai gydosi nuo kitos ligos, paprastai 
be pasekmių — tegul ilgai nelaukia, bet atsišaukia į 
mane — nes ras sveikatų be sugaišimo nuo darbo ir 
už mažą atlyginimą.

Tūkstančiai žmonių turi vidu
riuose kaspininę kirmėlaitę, tečiaus 
neturi apie tai mažiausio suprati
mo ir klaidingai gydosi visai nuo 
kitos ligos — visai be mažiausio 
palengvinimo ligos.

Geriausiu prirodymu buvimo 
kaspininės kirmėlaitės žmogaus vi
duriuose yra glitingas mėšlas iš 

dalies kaspininės kirmėlaitės.
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 nosį 

! ir išeinamą lauk žarną, kenčia nuo stokos apetito, 
nemiegojimo, o taipgi nusilpnėjimo, didelio palei- 

i dimo arba užkietėjimo vidurių, galvos skaudėjimo, 
i triukšmo ausyse, o tapgi skausmo po krutinę.

Jeigu kas turi šiuos simptomus, tas ištikrųjų turi kaspininę 
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. Nedeliomis nuo 
9 vai. ryto iki 12 dieną.

Dr. Layton
14 S. HALSTED ST., ARTI MADISON, CHICAGO.

Jus Galima Išgydytie
Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Mane

Aš Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kožnos Ligos
X-RAY EXAMINACUOS

Aš jums pasakysiu ar jus galite 
but tikrai išgydytu,

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

Aš vartoju tiktai vėliausias mo
ksliškas metodas ir įrengimus,

Aš turiu mano paties vaistų de
partamentų ir laboratorijų,

Aš vartoju tiktai tikrų Neo-Sal- 
varsen, 914 ir 60G.

Aš išgydau, kuomet kiti atsisa
ko.

Jus nusistebėsite, kaip greitai jus galite būti išgydyti. AŠ esu specialistas 
•u daug metų patyrimo ir žinau tikrai ką jums daryti, kad pagytumėte.

.VISOS CHRONIŠKOS LIGOS VYRŲ IR MOTERŲ 
PASEKMINGAI GYDOMA

Pasikalbėjimas ir patarimas dykai
r." D O C T O R B O Y D ™ *«•

SŽM?“ SPECIALISTAS-
219 SOUTH DEARBORN STREET, CHICAGO, ILIL
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Prieš keletą dienų lipant 
įeinantį 11 gatvės galvekarį ties 
Michigan avė. liko užmuštas 
laiškanešis McDonald. Jam be
lipant užbėgo telefonų kompani
jos automobilius, nutraukė jį 
nuo laiptų ir sutrynė po savo 
ratais.

Automobilio šoferis areštuo
tas. *

—o—
Nesenai ties 114-ta ir 

Watt avė. gatvėmis (Pullmane) 
South (Hiicago-Pullman gatve- 
karis suvažinėjo nepažįstamą 
žomgų. Esą užmuštasis iššokęs 
į vidurį gatvės taip greitai, kad 
motormanas nebegalėjęs besp- 
stabdyti galvekarį.

Kadangi užmuštojo niekas ne
pažino ir nežino kur jis gyvena, 
tad lavonas išgabenta į pavieto 
lavoninę, kur laukia jo identifi
kacijos.

— o—
West Pūliniam* bežaidžiant 4 

metų vaikui (anglų) šaulėje, už
krito ant galvos kavos malūnė
lis ir užmušė vaikų ant vielos. 
Namie tuo laiku nieko nebuvo 
ir vaiko lavonas išgulėjo dau
giau valandos, kol jo sesuo ne
sugrįžo ir neužtiko kraujuose 
paplūdusį ir jau negyvą vaiką.

Povilas.

CICERO, ILL.

Kiauri klerikalų piršimai.

. Chicagos kunigų organo 111 
nunnryje L Šliogeris rašo zif- 
zuojančią korespondenci ją iš Ci
cero, apie ‘‘Dievo kūno apvaik- 
ščiojimą ir socialistus.” Kad tas 
ponas kelia i padanges ii’ perša 
darbininku visuomenei Dievo 

C

kimo apvaikščioj imą, tai visai 
-paprasta žinia, nes apie papras
tas \ir “eudaunas šventes” jau 
visi žino.

Ponas Šliogeris nesisarmalina 
meluot, buk jam pasirodė, koki 
tai septyni akmeninėmis širdi
mis socialistai ir jam nepadėjo 
melsties, todėl jis juos vadJna 

< “tautos išgamomis.” 'Poliau jis 
meluoja, kad grįžtant jam iš 
procesijos, vėl pasirodė septyni 
socialistai gatvėje, prie karčia- 
mos ir vėl šypsojosi iš jo. Iš 
to viso pasirodo, kad tas klerika- 

. ly bernas nė savo paprasčiausio 
tikėjimiško dalykėlio nežino. 
Nežino prasmės ‘‘Dievo kūno”, 
kuri jam išrodė, kaipo dideliau- 
sia baidyklė, arba c ūda i, kad
jos sulaukė. Na tai ką tas neiš
manėlis gali žinoti apie socialis
tus ir jų širdis, kokiomis jos 
yra?

Bernaudami kunigams tie 
klerikalų berneliai bergždžiai 
peršasi į blaivą darbininkų vi
suomenę. J. Aceris.

ROSELAND.

nai ateiviai. Ypač daug dirba 
italų, kuriems tokios “ceremo
nijos” labai patinka. Jie ir re
gistracijos dienoj pasisamdė mu 
ziką ir numaršavo gatvėmis, 
taip kad net amerikonai pasipik
tino tokiuo kvailu italų pasiel
gimu ir jų karišku upu.

—o—
Frank Wodal, 9907 State St., 

automobiliui serexlos naktį ties 
98 ir Halsted gat. užvažiavo ant 
telefonų kompanijos įrankių 
skrynios. Be jo automobilyje 
buvo dar 4 žmonės. Visi sun
kiau ar lengviau sužeisti; trįs 
ten buvę moterįs dabar guli li- 
gonbuty j.

Wodal traukia telefonų kom
paniją atsakomybėn, kadangi 

ant skrynios nebuvo iškabinta 
raudona šviesa. Povilas

to raštininkui p. M. šalčiui. Au
kavo sekančios ypatos Į)r, A. 
Ziniontas $5.00; po $2.00 X. ir 
M. Dudas; po $1.00 K,, šeškus, 
B. Kunupeikus, Z. Mick.eviče, A. 
I). Kaulakis, K. N. N. ir Kviet-

Ja torius, J. S. Vitkus, V. Y. ir

Vėliau paaukavo P. Sarpalius 
$3.00 ir Eskulapas $1.00.

Komiteto vardu
B. Lenkauskas.

Pini-

ATSIŠAUKIMAS Iš RUSIJOS.

ir “Liuo-

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI

MUKIA.

Drill core msilkore 
. vienu ’ tilk mwgtei

Mokam® buh© gabalo

3ILL1INOHS MALLEABLE 
IKON CO.

I SOI ©iveirsey Partway
Arli Chi. & N. W. Rail Road

. REIKALAUJA DARBININKŲ.
Valstijos nemokamas Darbo Biuras 

reikalauja daug darbininkų 
Chicagoje ir kitur.

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

8 kurpių
50 molderių

20 prie karų taisymo
3 prie siuvamųjų mašinų taisymo
2 prie automobilių taisymo
3 prie Gordon fyderio
12 dažų dirbtuvėj

NEPAPRASTA PROGA!
Parduodu mažai vartotą smuiką 

labai pigiai. Atsišaukite greitu lai
ku:

S. ^Žlibinąs,
733 N. 17111 Plaeč, 4 lubų, Raidė A.

PARDUODU už $200 gerai apmo
kamą duonkepyklą, kasdien įplau
kia $30. Rondos $30. Turi but pa
rduota pirm birželio 30 dienos. Lie
tuvių apgyventa apielinkė. Priežas
tis pardavimo — apleidžiu miestą. 
552 W. 37 st., Chicago, Ill.

PARDUODU bučernę. Geriausia 
vieta mažojoj pietų pusėj. Apgyven
ta vieta lietuviais ir lenkais.

LOUIS KACER
500 W. 32nd St., Chicago, Hl.

PARDUODU devynių kambarių 
murinę rezidenciją, akmeninis prie
kis. Pečiu šildomas. Lotas 53%x 
122%. Nebrangiai už grynus pini
gus. J. RITCHIE,
10632 Perry Ave

' Phone Pullman 1639.

Į ^KREIVOS AKYSI 
i ^^fržlSall t*11* išgydytos trumpu laiku j 
| be skausmo ir chloroformos. I

* Pereitos pėtnyčios naktį, plė
šikas įėjo į Fred Daloz saliuną, 
1. W. 115 st., sustatė 5 ten buvu
sius žmones prie sienos ir išėmė 
iš registerio $75. Policija da
bar jieško to plėšiko. Tai pir
mas šioje apielinkėje bėgyje ke
lių paskutinių metų apiplėšimas 
saliuno.

—o—
Pereitą subatą Pullmano va

rgonų dirbtuvėse buvo iškėlimas 
vėliavos. Jau nuo senai Bolling 
Mill ir Calumet dirbtuvės sky
rių bosai rinko iš darbininkų 
pinigus nupirkimui vėliavos. Bin 
ko kaip įmanydami, o tuos ką 
nenorėjo duoti net grąsino pa
darymu iš darbo.

Delei tos iškilmės buvo nusa
mdyta muzika, o kompanijos 
viršininkai lųikė prakalbas apie 
“old gjpry.’’

Paskui darbininkai n u marša- 
vo į Palmer Park, kur buvo žai
sta “base ball.”

Tose dirbtuvėse dirba išimti

Nieko nesigaili.
Žydai greitu laiku mano’,su

rinkti $10,000,000 del karės nu
keli tėjusiems tautiečiams.

Dvi chicagielės tam tikslui 
paaukavo net savo šliubinius 
žiedus.

Poni Brady nusiuntė žydų še
lpimo fondui $1,500 vertės bra- 
ngakemniu ir šliubini žiedą. Ji- 
nai parašė sekamo turinio laiš
kelį:

‘‘Aš persiskirsiu su savo šliu- 
biniu žiedu del mano žmonių 
labo. Aš (*su pasirengus atiduo
ti jiems visus savo pinigus.”

Poni Pollack prisiuntė šliubi
ni žiedą su sekamo turinio laiš- v C

ku:
“ l ai viskas, ka aš turiu. Bet 

lą turtą aš noriai sukraujll to
kiam prakilniam tikslui.”

Majoras išlošė.
Miesto taryba balsavo už ma- 

joro pastatytus kandidatus į 
mokvklu tarvba. • C *■ €

'l’iesa, ne leip jau lengvai bu
vo laimėta kova. Majorui pri
siėjo išgirsti daug nesmagių žo
džių.

Bet ką tai reiškia — juk vis
kas gerai, kas gerai užsibaigia...

C. K. Crane—bliudų 
plovėjas.

Iš Petrogrado pranešama, kad 
ten žinomam Chicagos milionie- 
riui C. B. Crane‘ui prisieina pa
čiam ir bliudus mazgoti, ir lo
vą taisyti, ir... gali būti, kamba
rį šluoti. €

Mat kotelių liokajai sustrei
kavo ir atsisakė tarnauti savo 
ponams.

Biednas tas Grane, kad bent 
nejpultų į ligą iš tos “altaraci- 
• M JOS ...

Loebas prašalintas.
Chicagos mokyklų tarybos 

prezidenlas Jacob Loebas neteko 
savo vietos. Majoras jį prašali
no iš ofiso su pagelba policijos. 
Jo vieton liko išrinktas E. S. 
Davis. 

■ m——* 4

Tai tau ir karė.•
Panedėlyj Julia Friel, 4 metų 

senumo, 1968 Berteau avė., liko 
suimta Joseph McDarmoth (8 
metų) kareiviais, kaipo “šni
pas.” McDermoth nusprendė 
sušaudyti Friel. Jisai paėmė sa
vo žaislinį šautuvą ir šovė į 
“šnipą.”

Friel suriko ne savu balsu ir 
krito ant žemės. Tėvas ją tuoj 
nugabeno į ligoninę. Gydytojai 
sako, kad mergaitė neteks kai
riosios akies.

Karingumo nuodai, vadinasi, 
įsibriovė ir į vaikų sielas.

Beikia manyti, kad tėvai ne 
labai džiaugiasi tokiais “žy
giais.”

Kas vėją sėja, tas audrą pjau
na...

Komitetas šeimyniško vakarė
lio, atsibuvusi(ysubato, Meldažio 
svet., taria širdingą ačiū pane
lėms K. šalučkaitei, O Petraus
kaitei, J. Pociunaitei ir N. Gata- 
veckaitei už prielankų pasidar
bavimą prie vakarienes.

Tame vakarėlyj surinktas au- 
'kas įdavėm Centralinio Komite-

šiuo m i k re

pagelbėt ule 
dvasiškai.

a įsidūręs ištrėmime, 
ipiuosi prie minėtu 
ir jų narių, idant 
man finansiškai ir
Kas prisius pinigų; tiems po ka
rės atiduosiu su nuošimčiu ir 
padėkavone. Kaipo dvasiškų

<>■

Moskva, Bol-

kobson peredat Ivanu Mažeiko.

Pranešimai '
PASARGA.—Draugijų pranešimus 
kelbiame be užmokesties. Praneši
mi betgi turi but priduodami iš va- 
aro, laiškeliu arba telefonu. Pri
joti tą pačią dieną, kada spausdi- 
vrnas dienraštis, nebegali but įdėti. 
“Naujienų” adm.)

? 2 mašinistų
2 prie saldainių dirbimo

? 2 dažų įdirbt u včj *
Taipjau daugelio darbininkų ne 

matininkų kitokiems darbams.
IŠVAŽIAVIMUI Iš CHICAGOS rei

kalinga daugelio darbininkų prie į- 
vairių-įvairiausių darbų į fabrikus 
ir dirbtuves. Taipjau ūkio darbams.

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

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

REIKALINGA ženota ifc, mote- 
ris neinanti į darbą, kad prižiūrėtų 
namus, šeimyna maža — as pati ir 
mergaitė 12 metų. Ąš esu akušerka 
ir man pri.^eina išeiti iš namų. Duo
du kambarį uždyką. Atsišaukite

Mrs. P. Urbonas,

a-

REIKALAUJAME patyrusio buče- 
rio kalbančio lietuviškai ir lenkiškai.

i’iaus susirinkimas įvyks nede- 
?, birželio 24 d., 10 vai. ryto, 1528 
Main st., Montague House. Drau-

.susirinkimą, nes turime

rast in.

dų susirinkimas įvyks pėtnyčioje,

e avė., Union svet. Visi delegatai 
šliaukykite, nes turime daug svar
ui reikalų. J. Kalnine, rašlin.

—o--
Cicero, 111. — ESJL. 2 kp. extra

kampas.
ii.

TMI).

7:30 v.v.

nariai

—o—
22 kp. men. susirinkimas

vet., 3001 So. 11 aisled st. 
nariai ir svečiai.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Pajieškau brolio Stasio Pučinsko, 
Pilviškių valsčiaus, iš Suvalkijos. 
Senyvas, mažo ūgio ir moka pa- 
griešt ant smuikus; 6 metai atgal gy
veno Blackburn, Pa., o dabar gir
dėjau, kad Mononagha, W. Va.; jis 
pats ar kas kitas prašomi pranąšti 
jo adresą — busiu labai dėkingas.

Anthony Pushinskas, 
Gen. Del., s Chicago, Ill.

Pajieškau sesers Zabelės Merkevi- 
čintės iš Suvalkų gub., Vilkaviškio 
pav., Pažeriu gmiho, Bebrininkų kai
mo; .keli menesiai atgal gyveno — 
1411 So. 49th St., Cicero, III, girdė
jau apsivedė su Padolckiu. Turiu 
į jį svarbų reikalą delei mirties bro
lio Miko. Ji pati ar kas ją žino ma
lonės pranešt šiuo adresu:

Stanely 
P O Box 463, Herrin, Ill.

PA.JIEŠKAU ' Veronikos Kidžnai- 
tčs, Kauno gob., Panevėžio pav., Pu- 
šalotos miestelio. Jeigu gyvenate 
Amerikoje atsišaukite. Turiu svar-

Justinas Klevečkas, 
Marshfield Ave., Chicago

* -v *

Pajieškau Antano Kuokšto, iš Ka- 
ono gob., 
par. Tu-
kas jį žino malonėkit,e atsiliepti. 

Wil imas Domarkas,
645 W. 14 Place, Chicago, Ill.

Pajieškau senų laikų savo myli
miausių draugų, katrie dirbote pir
ma Stanhope, N. J. Tai da
bar vėl pradėjome dirbti. Jeigu ka
trie norite, tai prašau parašyti man

visi draugai, kurie mano pažįstami, 
prašau atsiliepti.

Tony Urbonovicb, 
Box 164. Stanhope, N. J.

JIEŠKO DĄRBO
PAJIEŠKAU darbo prie siuvimo 

moteriškų drapanų, dienomis ar va
karais. Paprastą darbą moku siūti 
gerai. Su mokesčiu susitaikysime 
padirbus.

K. Waisbnis,
3433 S. Lowe avė. Chicago, Ill.

...   .» . i....          

Jaunas vedęs vyras, kalbantis lie
tuviškai, angliškai, rusiškai ir len
kiškai, galintis vartot rašomąją ma
šinėlę, turintis 4 metų patyrimą vai- 
sbiškoje raštinėje, jieško pastovaus 
darbo vaisbiškojė įstaigoje. Meldžia
ma atsišaukti laišku, šiuo adresu: 
No. 124 “Naujienos,” 1840 S. Halsted

Paid Consencau 
avė., ' Cicero, 111.

RE1KALAUJAME patyrusių šepe
čių dirbėjų. Turi suprasti karpymą 
ir maišymą šerių del plaukų šepe
čių. Gera mokestis, pastovus dar
bas. SANITAX BRUSH CO.
2333 Wabash Ave., Chicago.

REIKALAUJAME tuojaus patyru
sių moterų prie tvarkymo skudurų. 
1-no patyrusio vyro prie virinimo

4501 So. Stale st. Chicago

REIKALAUJAME merginų prie ka
vos, prieskonių ir ekstraktų skyrių. 
Pastovus darbas. Vai. 8 ryto iki 5:30 
vai. po pietų. $7 į savaitę pradžiai. 

ARBUCKLE BROS.
365 E Illinois St. Section L. Pugh 
Terminal Warehouse.

REIKALINGAS gaspadorius į pir
mos klesos bučernę. Del informa
cijų kreipkitės ypatiškai ar per te-

The Lithuanian Commercial Co.
301 E. 115th St., Kensington-Chicago 

Tel. Pullman 1161

REIKALINGAS pastovus barberis. 
Mokestis gera. Atsišaukite kuogrei- 
čiausiai.

Louis Stropas,
1656 Wabansia Ave.,

REIKALAUJAMA patyrusių Mote
rų prie sort avimo skuduru.
1237 W. Lake Str., “ Chicago

REIKALINGAS BUČERIS. D 
bas ant visados. Mokestis gera.

Bruho Šimkus, 
627 W. 181 h st., Chici

REIKALINGAS atsakantis barbe
ris ant visados arba vakarais. Dar
bas nuolatinis. Gera mokestis. Nuo 
$15 iki $21 į savaitę už pilną laiką. 
Jeigu tik vakarais, $11.50. Atsišau
kite tuojaus.
4349 S. Hermitage avė., Chicago.

R EI K ALAU JAME DARBININKŲ 
DIRBTI VIDAUS PUSĖJ IR LAUKE 
PO VISA 
DARBAS. 
ALLS IR 
DARBAN.

THE BARRETT CO.,
2900 SO. SACRAMENTO AVE. .. 

CHICAGO.

DIRBTUVE. PASTOVUS
ATSINEŠKITE OVER- 

ATEIKITE PRISIRENGĖ

REIKALAUJAME MOLDERIŲ IR 
PAGELBININKU “BENCH IR AIR 
SQUEEZER”. SMILTYS PJAUSTO
MA DYKAI. KOMPANIJOS NAMAS. 
—UŽDYKA PERNAKVOTI. 
ŠČIAUSIA* MOKESTIS. VĖSI 
BTUVĖ

K MOKESTIS.
ARTI EŽERO.— 

MALLEABLE CO., 
HAMMOND. IND.

AUG-
DIR-

ATIDUODAMA randon kambarys 
2 ar 1 vyrui. Garu šildomas. Atsi
šauki t j Mrs. A. K.
755 W. 32 St., Chicago, Ill.

2nd floor.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA ,bučernes ir groser 

n&s rakandai (fixtures) už pigią ka 
ina. Atsišaukite šiuo adresu: 
3239 Halsted St Chicago

KAS TURITE parduoti “Cach Re
gister” tinkamą saliunui, nuo 5c iki 
$5.00 ir augščiau, malonėkite atsi
šaukti laišku ar vpatiškai.

GEO M. CHERNAUCKAS 
1900 So. Union Ave. Chicago 

Tel. Canal 1256.

RAKANDAI
TURIU paaukauti <16$ seklyčios 

seta vėliausios stailčs už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 kr&ses ui 
$20. Karpetas $10. Komodos, brs- 
sinfis lovos, paveikslai, firankos 

$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $225 vietrola ir rekordai 
— už $50.

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kediie Av< 

Chicago. Ill.

JAUNA PORA turi parduoti tuo
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, Player Piano, (ai
binei, Phonograph ir U. Parduosiu 
atskirai.

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

EXTRA
Iš priežasties į kariuomenę išėji

mo parduodu rakandus labai pigiai, 
vos mėnesį vartoti. Atsišaukite: 
3401 Auburn Ave. Chicago.

Tel. Drover 1071.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainą, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kių divonų, davenport, taipgi $525 
pianu su 25 m. gvarancija už $115 ir 
$225 Vietrola su brangiais rekordais 
už $60.00. Sis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenat. Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsiduos taipgi po vie
ną. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kedzie Avė., arti 22- 
ros gtv.» Chicago, Ill.

NAMAI-žEMĖ

FARMO.S! ' FARMOS!

300 akerių farina Wisconsine, 20 
galvijų, 4 arkliai, geri namai, visos 
mašinos, gera žemė, užsėta ir užso
dinta. Parduosim arba išmainysim 
ant mūrinio namo.

80 akerių Illinois valstijoj, gera 
žemė, nauji namai, 14 galvijų, 4 ar
kliai, vištos, kiaulės, mašinos. Iš
mainysiu! ant mūrinio namo.

200 akerių farma; daug galvijų; 
arkliai, vištos, kiaulės , mašinos ir 
viskas kas reikalinga ant fanuos. 
Puikus namai. Arli miesto. Išmai
nysim ant namo.

Taipgi turiu daug mažų farmų už 
pinigus arba ant išmainymo arti mie
sto Chicagos.

Rašyk arba atsilankyk pas 
B. Jasudės

2015 So. Robey st., Chicago

FARMOS, FARMOSF

ATYDAI TŲ LIETUVIŲ, KURIE

NORI P1RKTIES FARMAS.

SCOTVILLES APIELINKĖJ

Aš laikau restorantą ir kambarius 
del pernakvojimo; parenki! vietą 
apsistojimui ir ir susipažinimui su 
farmų gyvenimu, nes pas mane ap
sistoja labai daug farmerių. Taip
gi aš ir žinau daug farmų ant par
davimo, didelių ir mažų, ant leng
vi; išmokėjimų ir su mažu įinokėji- 
niu galima nusipirkti fanną. Todėl 
norintiems pirkti, aš galiu prirodyti 
visokio didumo fanną.

Kurie norite plačiau susižinoti a- 
pie farmas Scottvilles apielinkėje, 
kreipkitės ypatiškai ar laišku že
miau nurodytu adresu.

JOHN SHURM 
Restaurant and Bakery 

SCOTTVILLE, MICH.

IŠMAINAU gerą medini namą ant 
bučernės arba saliuno. Pasiskubin
kite. Norėčiau rasti Bridgeporto 
arba Town of Lake apielinkėje. At
sišaukite i

J» Grig,
4515 So. Union Ave., Chicago

vo 20 metinį praktikavimą ant State gatves, tuo laiku jis išgy
dė tūkstančius žmonių nuo įvairių akių ligų. ....

Jis praneša, kad jis išgydė virs 1000 žmonių kreivomis akimis. 
Jo gydymo metodą tokiam gydymui yra paprasta ir niekuomet jo 
nesuklaidino. . . ...

Jis taipgi gerai žinomas įžymiems Chicagos lietuviams, kurie 
Vekomenduoja jo darbą. z

P-nas
P-nas
P-nas
P-nas

Antanas rl ysl
Vlichner. 4907
Nieką,*4361 Wentworth Ave.
M. Golden, 4307 Wood st.

1341 Ashland Avė.

P-16 Geisch, 1243 Holt st.
. P-nas Wm. Dudkowsky. 5240 So. Paulina st.

P-nas Adam Janwicz, 2953 So. Zipp str.
P-lė Julia Musid, 2014 Robey st.
P-Das Arlhur.Zoha, 1411 Wicker Park Ave.

- Daktaras Carter gyvena ant State gatves per 20 melų ir jis 
turi sąryšį su Chicagos geriausiais ligonbučiais. Jis yra žmogus, 
turintis gerą vardą ii' atsakomumą ir kiekvienas, kuris serga bile 
kokia akiu liga,, gali pilnai jam užsitikėti, kad bus išgydytas kaip

£ Gydymo valandos: Kasdien .)—7 vakaro; nedėliomis 10—12. A

» Dr. Frank. O. Carter į
A Akių, ausų, nosies, gerklės specialistas X

| 120 So. State gatvė į
Linos durįs j žiemiuos nuo “The Fair” Deparlamentinės sankrovos. X

o

——I..,.—... . -..............................  I . ... . ...... ..........................

EIKITE TUOJAUS PAS

t'»| DAUTARA BOSS
CHICAGOS SPECIALISTAS 

Insteigta 25 metai
Jis suteikia mokslišką gydymą išgydymui chroniškų ligų, nervų 

ligų, širdies, vidurių, kepenų, pūslės, šlapinimosi, privatiškų ligų ir 
visų ligų 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 į Daktaro Ross’o 
priežiūrą. w

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

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

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

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

............................................... ■< H... ■» ■■■!»■■ .ml
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Telefonai Canal 1711 I

Akušerka
Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak
tikavusi Pennaylvanijos Hoapitalėse ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rodą 
visokiose ligose moterimi ir morgin 
noma.
•iškai.

Kalbu lietuviškai, anglilkal, ra-* 
lenkiškai ir alavokiŠkal.

1731 8. HALSTED ST^ CHICAGO, 
Ant antrą lub>.

SAUGESNĖ VIETA PINIGAMS 
NEGU BANKAS.

Indėkite pinigus į namus, gausite 
10-tą,l 2 ir 15-tą nuošimtį. Jųsų 
pinigai bus visados jųsų. Nė ugnis, 
ne vanduo nesunaikins jųsų turto. 
Pirkite šiuos namus. Neš didelę 
randą. $840 gausite raudos į metą. 
Geroje, lietuvių apgyventoje apielin
kėje. Atsišaukite greitai šiuo adre
su, gausite perils namus ir ant leng
vų išmokėjimų.

K. JAMONTAS, 
1840 So Halsted St.. Chicago.

PARDUODU 3 flaYų namą, 8 kam
bariai, 30 pėdų lotas. Caru šildomas 
ir karštas vanduo, 2134 Cleveland 
Avenue.

J. Retterer, Savininkas 
161 W. Lake st. Chicago, Ill.

AMATŲ MOKYKLOS

MOKYKIS. SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo for
mų, sinti naminius daiktus arba ap- 
rėdalus. Diplomas kiekvienam, kurs 
išsimokins. Valandos dieną arba 
vakarais del jųsų paraukumo. UI 
$10 išmokiname jus siut visokius 
drabužius.

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

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuviu Gydytojas, Chirurgą®
3203 S Halsted St., Chicago.

Tel. Drover 7179.

Telephone Yards 5032

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

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

’elephone Humboldt 127D.

M.SAHUD M. D.
Senas Rukbs Gydytojas Ir Chirvrfaa.

Specialistas MoteriŽkų, Vyrilkn ir 
Vaikiokų, taipgi ChroniMrų L>ura>

OFISAS: 1578 Milwaukee Ava. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 iiryto; 
Kampas North Ave., Kambarys 

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

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

Valandos 4—6 Ir 7—9
Te). Canal &877.




