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Kornilov atstatytas

rugs.

su laivynu, ir ramiai ir išti-
' kimai pildyti savo pareigas

sas savo pareigas gen. Klem- 
bovskiui, vyriausiam koma
nduoto jui armijų šiaurinia
me fronte, ginančių kelią j

Kornilov atsisakė 
rezigunoti.

gen. Klembovskiui laikinai 
priimti pildymui vyriausio

“Aš atsišaukiu j visus pi- 
čius pasilikti ramiais ir

apgynime šalies nuo svetimų 
priešų.“

Manoma tečiaus, kad gen.
nepakla usys

;ove.
•i, aš paskelbiu ka-

PETROGRADAS

kurrs komitetą—direktoriją i

Prenuero

kad gen. Kornilovas, remia

mas Miliukovo-Lvovo parti-

KONTRREVOLIUCI.JA
RUSIJOJ.

tytas nuo pareigų pildymo n5&terių kabinetas 
vyriausis rusų armijos va-' 
das, gen. Kornilov, I 
kėsinosi pagrobti į savo ran-

KORNILOV ATSTATY- 
T A Ci

nepaklausys laikinosios val

džios įsakymų.

Tos pačios žinios sako,

zignuoti. Vadinasi, atvirai 

pasipriešino premierui Ke- 
renskiui ir jo kabinetui. Da

bar taigi turės nuspręsti

kokių priemonių ji 
nuslopinimui “Kor- 
kontrrevoliucijos.“

Kaina 2c.
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Kontrevoliuciia Rusijoj?
"TCvynė” (exel>) • *

307 XV30th si

Priėmė karės mokesčių bilių
visų pasikėsinimų prieš aug- 
ščiausiąją valdžią ir piliečių 
teises, revoliucijos laimėtas. 

' “Aš šiuo palaikymui šaly
je laisvės ir viešosios tvar
kos, griebiuos visų priemo
nių, kurias aš paskelbsiu 
žmonėms tinkamu laiku. 
Tuo pačiu laiku aš paliepiu
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HADU MARINS ŠVEDIJĄ

kaipo Vokietijos talkiinn-

kad jos vis dar

trales valstybes, iki sekamo

RUSHING RIFLES FOR. THE f)RM Y

Photon by American Press Association.

Ginklų dirbtuvė, kur dienų

vienytųjų Valstijų armijai.
į:

KODĖL NEĮVYKO 
STOCKHOLM!) KON

FERENCIJA.

vyriausiam talkininkų prie
šui Vok i(‘/Lij;ii.

Manoma, kad jeigu Suvie
nytosios Valstijos griežtai

-----.....

Price 2c. Na 216.

LAUKIAMA M1NISTERIŲ 
KABINETO KRIZIO
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valdžios įplaukos turės pasi
didini $2,400,000 metams.

Pataisa, kur reikalauta 
uždėti nepaprastų mokesčių 
ant antrosios klesos siunti-

mesta 40 balsų prieš 34. .
Senatoriaus La Follette 

pataisos reikale apkrovimo

kėsinosi pagrobti į savo ran- 
šalies valdymo vade- 

v

VISUOTINAS GELEŽIN
KELIŲ DARBININKŲ 

STREIKAS ARGENTINOJ

Ir* gi
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I • AINI, E V E i — FRA NO I 
JOS MINISTERIU PIR

MININKAS.
i ' 'I --- 1——
Ribot pastangos nuėjo nie

kais; sociajistai atsisako 
dalyvaut ministerijoj.

Kaltina Suv. Valstijas.

STOCKHOLM

neša, kad Francijos minis- 
terių pirmininku, tur but,

M. Painleve. Buvusio mini- 
sterių pirmininko, Ribot’o, 
pastangos nuėjo niekais.

w 
iš 

Stockholm© korespondenci
ją, kurios autorius, J. Reed, 
sako, kad ŠtockKolmo kon
ferencija neįvyko ačiū Suv. 
Valstijų atsisakymui suteik
ti pasportus šios šalies soc. 
delegatams.

Talkininkų diplomatų ko
nferencijoj, Paryžiuje, pir
moji, pasipriešinusi Stock-

Gal but bus paskelbtas dar | atstovaf 
šią savaitę.

bandymų sudaryti r---- :
kabinetą, kurin įeitų ir soc

nepasekmingų holmo konferencijai 
- J naują puvo Italija.

WASHINGTON, rugs. 11 
—. Suvienytosios Valstijos 
žada nesiųsti nei vieno s va- c.

reikmenų į neu-

bėse turės būti įvesta mais
to korčiukes. Vadinasi, jos 
netik kad nebegalės gelbėti 
Vokietijai, bet dar turėsią 
žiūrėti, kad išmaitinus savo 
gyventojus.

Dalykai galį susidėti dar 
nelemčiau. Jeigu neutralės 
valstybės nesutiks su Suv. 
Valstijų reikalavimais, jos 
netik kad nebegaus maisto, 
bet dargi busią konfiskuoti 
visi jų pirklybiniai laivai, e- 
santis Suv. Valstijų ir kito-

Visa to pasekmė, kaip sa- 
I ko atsiųstos iš Washingtono 
telegramos, gali but tokia: 
neutralės valstybės, ypačiai

Suvienytųjų Valstijų reika
lavimus, arba prisidėt prie 
centralių valsytbių, vadinas

kams.

PERSERGSTI KYNIJĄ.

Ji privalanti labiau daboti 
Vokietijos valdinius.

Konst, demokratai priešina- 
si socialistų m’misterių SU- 

rezignavo ‘ 
maisto ii' ištekliaus minis-

si s
manymams;

PETROGRADAS, rugs.
11. — Laukiama naujo mi- 
nisterių krizio Rusijoje. 
Bourse Gazette praneša, kad 
vakar rezignavo' maisto^ fr 
ištekliaus ministeris, M. Pie- 
ščechonov. Tai pasekmė ka
detų priešinimosi jo patiek- 
atm maisto pristatymo ir pa
skirstymo projektui. Pro
jektą rėmė visi socialistai 
ministerial, tečiaus kadetai

chonovo pateiktam projek
tui ir, kuomet pastarasis at
sisakė išpildyti kadetų rei
kalavimus, pastarieji pagrū
mojo išstosią iš ministerijos. 
Tuomet Pieščechonovas, kad 
išvengus didesnių nesusipra
timų ministerijoj, įteikė 
premierui rezignaciją ir ap
leido posėdį.

. . v. . •sipriesino ir sumanymui pa
tvirtinti Ukrainos kabineto 
pirmininku Vinichenką, ku
ris yra žinomas kaipo Ukrai
nos neprigulmybės šaliniu-, 
kas. Prieita net prie to, kad 
reikėjo uždaryti posėdį.

Sakoma," jeigu kadetams 
nepavyks pravestiantBfl 
mįnisterių kabineto krizis e- 
s£ neišvengiamas.
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uždarinėja finlan
dijos laikraščius.
LONDONAS, rugs. 11.

M
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5 
asmenų, suteikiant jiems re- 

, kurią, sulig 
nusimanymo, jie 

turėtų panaudot, idant ne- 
daleidus kontrrevoliucijos

kas sanes valdymo vadeles— ikiamOs galios 
nuverčiant laikinąją valdžią. reįkalo ir 
Kornilovo pareigas laikinai 
pildys gen. Klembovskis, vy
riausis komanduotojas šiau
riniame fronte.

Tuo klausimu premier as 
Kerenskis vakar paskelbė 
sekamą proklamaciją.

“Rugsėjo 8 d. Durnos na
rys M. Lvov atvyko į Petro
gradą ir pareikalavo iš ma
nęs vardu Kornilovo atiduo
ti visą karišką ir civilę val-

c i jos laimėjimus.

rimtai nemano, kad
(konst, demokratų)
dė Kornilovas turėtu dide- A-
lio pasisekimo. Užsienio re-

tečiaus 
kadetu

gė tam tikrą komisiją kovai 
prieš kontrrevoliucijos gai-

WASHINGTON, ugs. 11. 
— 69 balsais pirieš 4 senatas 
šiąnakt priėmė t.v. karės 
mokesčių bilių, sulig kuriuo

PRIeMe KARĖS MOKES
ČIŲ BILIŲ.

Laikraščiai nebus apkrauta 
mokesčiais;. La Follettes 
pataisos atmesta.

ikalų ministeris, M. Tereš- 
čenko, pasikalbėjime su As
sociated Press koresponden
tu, tarp kita užreiškė, jogei 
kilusieji “nesusipratimai“ su

nių.
Be to,

11ELSINGFORS, rugs. 11. 
— Večemeje Vremia prane-

ATSKIRS NEGRUS 
KAREIVIUS.

vakar priėmė bilių, kur rei
kalaujama pilnos nepriklau
somybės Finlandijai. Bilius 
esą įteikta laikinąja! val
džiai.

FINLANDIJA REIKA
LAUJA NEPRIGUL- 

MYBĖS.
savo norų sudarys naująją 
valdžią. Autentiškumą to 
reikalavimo vėliaus patvir
tino pats Kornilov, kuris tu
rėjo pasikalbėjimą su ma
nim specialiu telegrafu tar
pe Petrogrado ir vyriausios

“Skaitydama tą reikala
vimą, adresuotą per mane 
laikinąja! valdžiai, kaipo 
bandymą tūlų asmenų pasi
naudoti iš sunkaus šalies pa- 

valstijojedėjimo ir įvesti 
tvarką, priešingą revoliuci
jos laimėjimams, laikinoji 
valdžia rado reikalingu įga
lioti mane, išgelbėjimui res
publikoniškos tvarkos, grie- 
bties greity, būtinai reika
lingų priemonių išrovimui

BUENOS AIRES, Argen
tina, rugs. 11. — Telegrafas 
praneša, kad Argentinos ge
ležinkelių darbininkai ren
giasi prie visuotino streiko. 
Unijų valdybos jau išleido 
specialį atsišaukimą į dar
bininkus, kviečiant juos būti 
prisirengusiais prie kovos 
su samdytojais. Ir viena ir 
antra pusė skubiai rengiasi 
prie kovos.

Streikas bus paskelbta, 
gal but, dar šią savaitę.

savo rezignaciją preziden- 
I tui Poincar’ui. Socialistai 
griežtai atsisakę dalyvauti 
m i n ister i j o j. (V akar tilpu
si žinia apie socialistų suti
kimą dalyvauti Riboto mini
sterijoj, pasirodo buvo ne
teisinga).

HINDENBURG IR LU
DENDORFF SERGA.

nelaimėje.
ROMA, rugs. 11. — Čia 

gauta patikėtinų pranešimų, 
kad vyriausias vokiečių ar
mijų vadas, gen. Hindenb|r- 
gas, ir artymaiusias jo pa- 
gelbininkas, Ludendorf, pa- 
voingai serga. Jiedu tapo 
sužeisti nesenai įvykusioje 
geležinkelio nelaimėje, Bel
gijoje.

WASHINGTON, rugs. 11 
Iš Washingtono pranešama, 
kad karės departamentas 
nutaręs visiškai atskirti ne
arus kareivius nuo baltųjų. 
Tam busią organizuojama 
atskiri negrų-kareivių pul- Į 
kai.

i

ŠIANDIE
Įvyks didelės prakalbos 
p. A. Vasiliausko svetai
nėje, 8102 Vincennes 
a ve., Engle woode. Kal
bės L a i s v e s redak
torius, d. L. PRUSEI- 
KA. Pradžia 7:30 vai. 
vakaro. Įžanga dykai. 
Kiekvienas privalo atsi
lankyti ir išgirsti d. L. 
Pruseikos kalbą.

(J Ct L J JI ILCtl 11 OI 
Francijos valdžia. Anglijos 
valdžia gi išsireiškusi už su
teikimą pasportų. Visa 
tuomet turėjo priklausyti 
nuo Suv. Valstijų. Kuomet 
ir šios šalies valdžia nutarė 
neišduoti pasportų soc. de
legatams, tada ir Anglija pa
sekė ją.

ITALAI STUMIA ATGAL 
AUSTRUS.

Baisus ranka-rankon mūšiai 
ties Gorizia.

ROMA, rugs. 11. — Italų 
karės ofiso pranešimas sa
ko, kad j šiaurryčius nuo Go- 
rizija gen. Cadorno pulkai 
stumia atgal austrų armiją. 
Vakar, po ilgo artilerijos 
veikimo, ten ištiko atkakli 
ranka rankon kova, po ku
rios austrai buvo priversti 
apleisti dalį pirmųjų apsigy
nimo linijų.

Nuo pradžios dabartinio 
italų ofensivo ties Gorizia, 
italai suėmė 145 austru ka-

pabūklų.

PRITARIA KAREI.

Nusižudė, kad paėmė 
kariuomenėn sūnų.

ST. LOUIS, rugs. 11. — 
Selma Haenel nusitarė atim
ti sau gyvastį, kuomet tapo 
paimtas kariuomenėn jos sū
nūs Walteris. Ji pasikorė.

PEKING, rugs. 11. — An
glų ir Rusų ambasados dar 
kartą persergėjo Kynų val
džią, būtent, kad ji labiau 
pridabotų Vokietijos ir Au
strijos valdinius, kurie nie
kieno netrukdomi varo savo 

i darbą. Nurodyta, kad Vo
kietijos ir Austrijos valdi

kliai padeda ištrūkt iš Rusi
jos tų dviejų ‘šalių karei
viams, paimtiems rusų belai
svėm Be to jie esą galį

ša, kad rusų valdžia pradėjo 
persekioti Finlandijos laik
raščius. Keli laikraščiai 
jau esą uždaryti. Finlandi- 
jos laikraščiams nuo dabar 
busią leidžiama rašyti apift. 
karę tik tai, ką ras tinkamu 
militaris Finlandijos cenzo
rius.

a f
S Es

geležinkeli, jungiantį pasta
rąją su Serbija.

1 Bet užvis svarbiausia, tai 
kad vokiečiai varą,, pragaiš
tingą agitaciją tarpe Kyni- 
jos muzulmanų, kursto juos 
sukilti prieš Pekingo valdžią

TARPTAUTINĖ SOC. t
KONFERENCIJA 
ŠVEICARIJOJ.

Laikas dar nepaskirta.
GENEVA, Šveicarija* 

rugs. 11. — Iš Šveicarijos 
pranešama, kad tarptautinė 
socialistų konferencija, kuri 
turėjo įvykti Stockholme, 
Švedijoje, tur but, įvyks 
Šveicarijoje. Vieta ir laikas 
tuo tarpu dar nepaskirta.
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Patariama internuoti ar
ba ir visai išguiti iš Kynijos 
tulus nužiūrimus vokiečius.

BOMBARDAVO TRIE- 
STE’Ą.

Italų orlaivininkai mete bo
mbas ant Austrijos kariš
kų laivų.

ROMA, rugs. 11. — Per
eitą subatą didelė orlaivių 
eskadra bombardavo Austro 
-Vengrijos prieplauką Trie- 
ste’ą palei Adriatiko jurą. 
Numesta daug bombų ant 
priešo kariškų laivų ir ke- 
rosino rezervuarų.

Vienas kariškas laivas esą 
gerokai pagadintas.

( VOKIEČIAI TRAUKIASI 
MAKEDONIJOJ.

BERLINAS, rugs. 11.— 
Oficialis vokiečių karės 
ofiso pranešimas sako, kad 
vokiečių armija, veikianti 
ties Malik ežeru, Makedoni
joj, vakar pasitraukusi 
“prieš nepalyginamai stip
resnes franeuzų spėkas.”

VARŽĖSI Už POLITIŠ
KUS DžIABUS.

— Vakar čia tapo mirtinai 
pašautas demokratų kandi
datas į šerifus, M. Smith 
Baughman. Sąryšyj su tuo 
areštuota republikonų kan
didatas i ta pati “amatą” — 
Ed. Hubbard’as. 1
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Telephone Canal 1506

jauvienas

Apžvalga

GUDRESNI Už SALIAMONĄ

SUGGESTIJOS

Skaitytoju Balsai

LAISVE

tikrais

“MARKSISTIŠKI
ARGUMENTAI.”

nu 
žino

Konstitucijos 
priėmimo 
sukaktuves.

Vieni dirba del Romos 
kiti del Markso.

“klesinio 
mas!

MM» CMtowt

lU'"------- ••Jliiwii r~

rase
kiška m
Nearing įstojo į Socialistų P;

avo orga- 
o kuomet

galiu-

“Šitas kontraktas tebėra 
galėję iki dabartinio laiko...”

žmonėms
vaduojasi 
niais, o “
anarcho-sindikalizmo

TAUTIŠKA “PILOLOGIJA

kaip žinia, ilgoką. 
Kovų” ir jos šalinin- 

Bet šitų “Sąjungos

išaiškini
m a
yra numiręs apie trįs dešimlįs 
metų atgal, tai nė pats gudrusis 
Saliamonas neišaiškintų.

jo pralieta, daug į kalėjimus su 
sodinta ir
kauta
ir susirinkimų, Suvienytų Vals
tijų konstitucija, pirmas patai
symas prie S. V. konstitucijos, 
aiškiai ir suprantamai sako, kad

Kas ne myli ir ne brangina 
laisvės? Gal tik tas, kuris jos 
reikšmės nesupranta arba neno
ri suprasti.

K*ar, ne Chicago], metams $5.00; pu- 
Mft metų $3.00; trims mėnesiams 
4L7B, Kanadoje metams $7.00. Vi- 
MUT kitur užsieniuose $8.00 metams.

laikraš- 
redak

torėje prižiurė-

pirnu 
savo ka 

Vakarykš

1) Įvest bent vienų skyrių, 
kuris butų pašvęstas- išimtinai 
socializmo ir darbininkiško ju
dėjimo klausimams;

2) < Visus rašymus apie musų 
dienraštį ir jo redaktorių dėti į 
vieną

nepamiršti, kad tais
Amerikoj, bažnyčios 

kokio tikėjimo jį

mėnesyj.
Savo kalboj atstovas Cal

loway tada užreiškė:
“Kovo mėnesyj, 1415 m., 

J. P. Morgano kompanija, 
plieno, laivų statymo ir pa
rako kompanijos ir jų pagel- 
binės organizacijos, surinko 
dvyliką įtekmingų laikrašti
joj vyrų ir nusamdė juos, 
kad išrinktų užtektiną skai- Ką reiškia “dirbti del Romos”, 

ir šiaip bei taip galėtum 
Bet kokiu budu gali- 

dirbti del Markso,” kuris

tylėt, kuomet

atskirą skyrių, užvardy 
Naujienų’ ir Grigaičio pei 

zojimo skyrius” (litarą d ge
naus butų išleisti).

Ką apie tai mano L.S.S. Lite 
raturos Komitetas ir Pildoma 
sis Komitetas, saugojantis “in 
ternaconalistišką” “Kovos” pa 
kreipą?

jeigu joj 
užtvirtin 

Žmonių “į 
žmo

sąžinės laisvę,
žodžio ir spaudos laisvę, 
peticiųjų laisvę,
teisę nebūti areštuojamu

organo numerių

už
nori 
warns, buk antru Emersonu 
buk draugu tų žmonių, kurie iš 
kovojo laisvę 
prasmėj nuo
Ir tu nepralaimėsi, nes tavo pu
sėje teisybė. Tik brangus skai
tytojau, nemanyk, kad aš rašau 
šiuos žodžius ir kviečiu 
kovą (protišką) su tam

,į

Žmonių priešai Amerikoj 
šiandien įsigalėjo. Jie kėsi
nasi suspenduoti konstituci
jos gvarantuotas žmonių tei
ses. Tad žmonėms dar sykį 
reikia užtvirtinti savo teises 
konstitucijoj. Reikia stoti 
konstitucijos apgynime, y- 
pač tų teisių, kurias konsti
tucija gvarantuoja:

ne, jis mat dabar jau 
ha gotas, lodei nenori 

jis tik kalba 
mažai žmonių, tai tik 
generolais ir kitais ofi-

Kazimieras Gugi
A DVOKATA8

Veda vuoihu rtikahu, AcrMteaMik* 
taip ir cMiiiaMu Mnhmm.

persekiojimo 
nulos ir susi- 

norisi 
žodžius,

“Didysis biznis 
ir “didieji laik
raščiai”.

. Rugsėjo 17 dieną sueina 
lygiai 130 metų nuo to laiko 
kaip buvo priimta Suvieny
tųjų Valstijų konstitucija.

Per tiek laiko geroka kon
stitucijos dalis spėjo gerokai 
pasenti.

; Net ir šimtas metų atgal 
Amerikos konstitucija buvo 
kritikuotina. Svarbiausia 
jos yda buvo tame jau ir ta
da, kad, pagal ją, ministe
rial buvo, kaip ir iki šiol te
bėra, tik prezidento sekreto
riais, o ne atsakomais prieš 
žmonių atstovus ministe- 
riais. Atsakomą prieš par- 
liamentą ministeriją Angli
ja turėjo jau tada, kada bu
vo priimama Amerikos kon
stitucija.

Su laiku paseno ir pasida
rė blėdinga žmonėms ta tei
sė, kurią konstitucija davė 
teismams,—teisė vienu plun
ksnos pabraukimu mesti į 
šalį žmonių atstovų priim
tus įstatymus, jeigu vyriau
sias teismas tų įstatymų 
nenori.

šia įstaiga leidime įstatymų, ne
turi teisės leisti tokių įstatymų, 
kurie remtų ir steigtų kokias 
nors
draustų joms, jeigu jos gyvuo 
ja; sykiu, kongresas neturi tei
sės varžyti laisvės žodžio, susi 
rinkimų, laisvės spaudos. Lci

jos ir parako kompanijos. 
Taip pat kaip Vokietijoj per 
“didžiuosius laikraščius” ka
lba Kruppas, plieno ir kasy
klų kompanijos ir laivų kom
panijos. Morganas ir Krup
pas turi vienodą tikslą: ir 
vienam ir kitam karėje yra 
neregėti grobio šaltiniai, ir 
vienas ir kitas nori ir veikia 
ir gali veikti, kad karė tęs
tųsi kuoilgiausi’a.

Toks yra “didysis biznis”.
Tokie yra to biznio papir

kti “didieji laikraščiai.”
Ir toks yra tas “patriotiz

mas,” kuriuo tie “didieji lai
kraščiai” yra pripildyti.

skonoini- 
pamatais 

dolerinis ar- 
Laisvė” rišanti 

iską “marksizmu.” Mat, 
Laisvė” marksizmu vadina 
ii, kati prirašyt labai daug 
odžių ir nepasakyl nieko.

[Už išreikštas šiame skyriuje nuo 
mones Redakcija neatsako.]

esi laisvės
brangini laisvę
gai atsėjo pirmiems kovotojam 

ją, ir tu matai priešus, kurt 
pakenkti tavo persitikrini 

buk antru

Kaip žinoma, Chicagos 
majoras Thompsonas pa
traukė tieson tris didžiuo
sius Chicagos laikraščius už 
nuolatinį jo šmeižimą.

Majoro kontroliuojamas 
laikraštis “The Republican”, 
aiškindamas delko majoras 
turėjo traukti tuos laikraš
čius ir kaikuriuos “patrio
tus” tieson, tarp kitko nuro
do, kad tie didieji laikraščiai 
ne tik žmeižia majorą, bet 
kartu išsijuosę giną “didįjį 
biznį”, o tie “patriotai”, jei
gu juos sušauktum vienon 
krūvon, pasirodytų ne kas 
kitas, kaip tik vieni šėrinin- 
kai tų korporacijų, kurios 
pereitais metais turėjo $591- 
666,151.00 gryno extra pelno 
iš karės.

Sąryšyje su Thompsono 
byla “The Republican"’ pri
mena, kad ne mažiau kaip 25 
didžiųjų Amerikos laikraš
čių yra tiesioginiai Morgano 
ir kitų didžiųjų kapitalistų 
papirkti. Tą faktą iškėlė 
aikštėn Texas valstijos kon- 
gresmanas Calloway atsto
vu bute šių metu vasario

“Tėvynėje” vienas gausus ra 
šytojas “atverčia” graikų m u 
zikos dievaitį Orpheų “atgal pri< 
lietuviško varpininko—skambiu 
tojo” ir sako:

MINISTERIŲ KRIZIS 
FRANCI JOJE.

Senatas paseno.
Trūksta teisių moterims.
Tečiaus Amerikos konsti

tucijoj yra ir gerų dalykų. 
Geriausias dalykas yra jos 
priedai, kuriais užtikrinta 
žmonių teisės. Tos teisės 
kadaise buvo išgautos žmo
nių kovoj su karaliais. An
glijoj žmonės, apgalėję ka
ralių, užtvirtino tas teises 
kontraktu su karalium. A- 
merikoj po revoliucinės ka
rės žmonės tas teises skaitė 
savaimi suprantamomis, “į- 
gimtomis,” ir išpradžiu to
dėl net neįdėjo į konstituci
ją. Paskui susizgribo ir “į- 
gimtas” žmonių teises pridė
jo prie konstitucijos pavida
le priedų. Gerai padarė. Tos 
“įgimtos”. teisės neilgai te
būtų gyvavusios, 
nebūtų buvusios 
.tos konstitucija, 
gimtos” teisės iki šięl 
nėms yra įgimtos, kol jie už 
jas stovi, užtvirtina ir palai
ko užtvirtintomis. Savo tei
ses žmonėms reikia užtvir
tinti ne tik kontraktai ar 
paktais (sutartimis) su ka
raliais, bet ir su kitais savo 
priešais, šiandien ypač su 
itais kitais.

vra
Kada “Tėvynės’ 

duos užpatentuot 
giją 
sai neužmiršta pridurti ir šik 
musų “skramną” pridėčką’ 
(žinoma, su nurodymu jo auto 
riaus).

Toliaus tas pats Emersonas 
daro ištrauką savo knygoje se
kantį sakinį: “Daryk ką tu bi
jaisi daryti.”

Tai žodžiai garsaus Amerikos 
rašytojaus Emersono. Jis gimė 
1803 m. Mieste Boston, Mass; 
Jojo tėvas buvo kunigas Histo
rical 1st Church; taigi jojo tė
vas norėjo, kad ir jo sūnūs bu
tų kunigu, kuomet šis pabaigė 
Harvardo kolegiją. R. W. 
Emersonas taip ir padarė, likęs 
protest o n ų bažnyčios kunigu ar 
pastorium, kaip mes 
pavadinsi m, 
vo tėvo valią 
ką sav 
v • CIO

Peržiurėjus kelioliką paskuti 
nių 
atrandi, kad visi skyriai juose 
— abelnų straipsnių skyrius, re
dakcijos straipsnių skyrius, pas
tabos, skaitytojų balsai, kores
pondencijų skyrius. Sąjungos 
reikalų skyrius --- yra pripildyti 
rašymais apie “Naujienas” ir 
“d. Grigaitį.”

Mums ateina 
“Kovos” redakci

Tai yra didelės svarbos daly
kas. Nuo karės pradžios iki pat 
paskutinio laiko Francijos soci
alistų partija rėmė valdžią ir net 
dalyvavo ministerijoje. Tūlą 
laiką ministerių kabineto nariu 
buvo net senasis radikalės socia
listų srovės vadas, 72 m. am
žiaus sulaukusis kovoje už mar
ksizmo idėjas, J. Guesde (ištark: 
Ged).

Dabar ta partija permainė 
savo politiką. Partijos viršūnių 
žingsniai rodo, kas dedasi orga
nizuotose Francijos darbininkų 
miniose.

Orpheus naudojo (kitaip 
sakant “išnaudojo” (“N.” 
Red.) lyrą, visai artimą mu
zikai} instrumentą arpai (ar
fa), todėl jis ir tegalėjo būti 
tikras lietuvis — Arpius.

Biznio paslaptis sunklt yra 
patirti. Nors daug jau biznių 
turėjau aš pats ir daug esu ant 
savo kailio patiręs, bet kiek aŠ 
dabar suprantu, tai da toli visų 
biznių paslapčių nežinau.

Man vienas žmogus atėjęs pa*

Bet nusiminti ir del šitų 
“Laisvės” šūvių visai nėra rei
kalo, nes nėra to blogo, kas 
neišeitų ant gero.

Aš manau, kad dabartinės 
jos daromos “Kovai” atakos 
nepasiliks be atbalsio. Aš 
manau, kad tie draugai, ku- 

t savo sunkiai uždirbtus cen
tus dėjo, kad palaikius įstai
gą, kuri sustiprėjus mėgina 
sėsli socialistų organizacijoj 
demoralizaciją, bent dabar 
susipras, kad jų vieta S-goj

Taigi, pagal to “Kovos” re
daktoriaus pagelbininko išva
džiojimą, prikaišiot laikraščių 
redaktoriams, su kurių nuomo
nėmis “Kova” nesutinka, doleri
nius išrokavimus, tai esąs “riši
mas klausimo ekonominiais gy
venimo pamatais” ir tikras 
Markso mokslo sekimas.

Tokius marksizmo “aiškini
mus” mes iki šiol rasdavome 
tiktai socializmo priešų raštuo
se. Dabar-gi juos rašo ir deda 
į laikraščio špaltas “oficialio 
L. S. S. organo” redaktoriai. 
Puikus “progresas”!

Bet tas žmogus, L. S. S. Pild. 
K-o valia įstatytas į “Kovos” re
daktoriaus vietą, leidžia sau ne 
tiktai degraduot (pažemint) so
cializmo filosofiją ligi “doleri
nių argumentų”, o ir vartoja 
grasinimus ir boykotą prieš ne
patikusį jam laikraštį. Už tai, 
kad “Laisvė” atsisako pritart 
“Kovos” pasekėjų taktikai, tai 
jisai grūmoja jam patenkinimu 
“Kovos” leidimo ir ragina są- 
jungiečius neremt “Laisvės” ir 
net, kitoje vietoje savo straips
nio, kalba apie serų atsiėmimą 
iš “Laisvės” bendrovės.

“Kovos”-gi redakcija prie vi
so to rašymo neprideda nė žo
džio pastabos.

Tai, vadinasi, “apšvietus” ir 
susipratimo” skleidi-

Dabar, kuomet tarp sąjun- 
giečių, vis smarkiau kįla 
mintis “Kovą” leist du ar net 
Iris kartus savaitėj, — ar ne
būtų geriau, kad tūli draugai 
ir kuopos, vietoj rėmus, šimts 
žino, kokiais tikslais susior
ganizavusias įstaigas, jungtų 
savo spėkas apie 
nūs, platintų juos 
mes išauklėsime didelę 
gą savo organizacijos spaudą

— tuomet mums nereiks gal 
vas nuleidus
kiti, musų pinigais palaiko
mi, bando aiškinti marksiz
mą taip, kad Marksas, išgir-

Kokie “švarus” papročiai įsi 
gyveno “Kovos” redakcijoje, pa 
rodo sekamas dalykėlis.

“Laisvė’’ 
laika rėmė c

kų poziciją
patriotų” (kaip jie save išdidžiai 
tituluoja) tolyn vis labiau aštrė- 
jantįs užsipuldinėjimai ant kitų 
laikraščių ir nepatinkamų jiems 
asmenų ir, pagalios, jų keistas 
elgimąsi Brooklyno konferenci
joje 26 d. rugp. privertė “Lais
vę” užreikšti, kad ji nebepritars 

kurie savo taktikoje 
ne marksizmo dės- 

mišiniu socializmo ir

Reikia žinoti, kad Emersonas 
ką pasakė arba parašė, tai jis tą 
padarė iš persitikrinimo, o ne 
dėlto, kad jam taip atrodė ar
ba norėjosi rašyti. Jis brangi
no laisvę žodžio, susirinkimų ir 
laisvę spaudos, nes jis pats ir jo
jo raštai turėdavo nemažai 
kentėti, kaipo tų laikų 
gaus, kuris skelbė laisvą prot 
vimą tikėjimo dalykuose. Tai 
gi reikia 
laikais čia 
organizacija 
nebūtų, vedė labai atkaklią kovą 
su šio krašto laisvos minties 
skelbėjais, per ką, žinoma, kliu
vo ir Emersonui.

nuo kurio jis visada perka 
derins. Jis sako:

—Tas bučeminkas, tai 
taip dabar mandrus, kad 
nori nė kalbėtis su žmonėms.

—Kode! jis nekalba su žmo
nėms, a 
da nėra 
jam.

Socialistai, kurie iššaukė 
ministerinį krizisą, atsisakė 
bendradarbiauti.

Vidurnaktyje socialis 
dai patvirtino tą faktą, 
jie nesutinka imti ant savęs 
atsakomybę už kabineto su
organizavimą.

Albert Thomas, amunicijos 
ministeris ir socialistas, jau 
prieš tai paliovė rėmęs Ribot, 
vadovaudamasis partijos nu
tarimu.

džiama be, to daryti viešą papei
kimą kongresui per tam tikras 
peticijas, — jeigu kongresas bu
tų to vertas-užsitarnavęs ir pa
daręs kokią skrandą savo žmo
nėms. čia rodos galėtu but 
kiekvienam
ką tie žmonės troško savo kraš
tui rašydami šį priedą prie Su v. 
Valst. konstitucijos. Jiems ne 
vien rūpėjo, kad valstija butų 
atskirta nuo bažnyčios, o bažny
čia nuo valstijos, kas iki tam 
laikui buvo nepadaryta; bet 
jiems rūpėjo ir politiška laisvė, 
laisvė atvirai išreikšti kritika c 
kongresui, jeigu jis ką tokio ne
tinkamo nutartų ir padarytų ar
ba paskelbtų, kaipo įstatymą, 
nuo kurio šio krašto žmonės-

Garsusis Amerikos rašėjas R. 
W. Emersonas štai ką rašo apie 
žodžio laisvė savo knygoje 
Essays (1st series) p. 262: “Ke
letas dienų tam 
laisvę mylintis ir drąsus kovo
tojas už laisvę, kuomet jį už
puolė laisves priešai, jis drąsiai 
atkreipė savo krutinę į priešų 
kulkas, ir vien tik už laisvę žo
džio ir jojo persitikrinimą. Ir 
jis mirė, kuomet buvo geriaus 
mirti, negu gyventi.” Toliaus 
tas pats rašytojas sako: “Aš ne
matau kito kelio pastoviai taikai 
šitaip (lalykams stovint, jeigu 
ypata negali eiti tuo keliu, kokį 
jojo sąžinė jai diktuoja.”

Bet ne vienam išrodys keisti 
šie Emersono išsireiškimai, ku
riuos jis pavadina “heroism”, 
lai yra neatiaidi kova už laisvę, 
žodžio ir kitas privilegijas, ku
rias kiekvienas pilietis privalo

Užsisakomoji kaina: 
flMcacefe, neSiotojams kasdien pri- 
Mtant i namus, moka:

Savaitei .................... 12 centų
Mėnesiui .................... 50 centų

Stato dalyse, kur nešiotojai nepa- 
SMtfau dienraštis siunčiamas pačtn 
Btgfsriii išanksto užsimokėjus: Me-

, Y. Volkszeitung” nesenai 
kad pagarsėjusis darbinin- 

judejime prof

sau vienas kaina, ka
žin onių? —• patėmijau

s tas, anot ‘ 
nio būdas?
kiekvieną gyvenimo klausi 
mą, taip ir privatinių laikraš 
čių klausimą riša 
niais gyvenimo 
(“Laisvė” sako 
gu men tas”)

Dabar “New York Call 
neša, kad į Socialistų Partiją įs
tojo ir Liaudies Tarybos sekre
torius, Louis P. Lochner. Už
klaustas, kodėl jisai patapo so- 
cialstų organizacijos nariu, drg 
Lochner atsakė, kad jo pasiel
gimo priežastis buvo

tokia-pat, kaip kiekvieno, ku
ris padarė panašų žingsnį —

Ir štai kokiais “argumentais’ 
atšauna į tą “Laisvės” užreiški 
mą “Kovos” redaktoriaus pa 
gelbininkas, J. V. Stalioraitis:

Kode! tų koviečių toks kei 
‘Laisvės”, pro tavi 

Mat, j j 
gyvenimo

Taigi iki šiol “didžiųjų lai
kraščių” špaltose kalba ne 
kas kitas, kaip J. P. Morga
nas, taipgi prieno kompani
jos, laivų statymo kompani- ar kratomu, be teisoto “war

ranto”, 
, teisę būti teisiamu prisai- 
(kintųjų vyrų (jury trial) su 
advokatu ir liudytojais ir be 
ilgų atidėliojimų,

teisę būti apsaugotu nuo 
perdidelių, neteisingų ir ne
paprastų bausmių,

teisę būti apsaugotu nuo 
vergijos arba priverstino ta
rnavimo;

teisę visų piliečių lygybės 
be skirtumo tautos, spalvos 
iar buvusio prigulėjimo prie 
vergų klesos;

teisę, gvarantuojančią, 
ikad be nuskirto teismo pro
ceso nei vienam piliečiui ne
gali būti atimta gyvastis, 
laisvė ar nuosavybė.

Todėl patariama yra ap
vaikščioti Amerikos konsti
tucijos priėmimo dienų, ren
gti tą dieną viešus mitingus, 
ir reikalauti, kad konstitu
cijos gvarantuotos teisės bu- 

i tų užlaikytos ir karės metu.

vienytose Valstijose apskri
tam kontroliavimui kasdie
nės spaudos politikos Suvie
nytose Valstijose.

“Šitie dvylika vyrų išpra- 
džių išrinko 179 laikraščių, 
o paskui, atmetinėdami ma
žiau reikalingus, paliko tik 
tuos, kurie buvo reikalin
giausi kasdienės spaudos po
litikos kontroliavimui visoj 
šalyj. Jie rado reįkalingu 
esant nusipirkti tik 25-kių 
didžiųjų laikraščių politikos 
kontrolę. Ant tų 25-kių lai
kraščių buvo sutikta. Buvo 
išsiųsti pasiuntiniai, kad nu
pirktų tų laikraščių politiką, 
kaip vietinę, taip tarptauti
nę; sutartis buvo padaryta; 
laikraščių politika buvo nu
pirkta; mokestis nuo mėne
sio; prie kiekvieno 
čio buvo pristatytas 
torius, kur
ti ir redaguoti žinias ir strai
psnius apie karišką prisiren- 
girną, militarizmą, finansų 
politiką ir apie kitokius vie- 
tinio ir tarptautinio pobū
džio dalykus, kokie tik galė
jo būti svarbus pirkėjų rei
kalams.

Brangus skaitytojau, jeigu tu 
alininku, jeigu tu 

kuri taip bran-

poiitisKais
ne. Aš kaipo pilietis šios šalie? 
jaučiuos turįs pareigą ir prie 
dermę sekti senesniųjų šios Ša
lies kovotoją už laisvę ir palai 
kymą šalies į slatymų-konslitu 
cijos, kurią aš prižadėjau laiky
ti, kaipo svarbų dokumentą.

Manau, kad ir tu neatsisaky 
si nuo kovos už laisvę.

— Mokinys, f

mo principus.
Spurgos ir Russcliai išeina 
earingai ir Lochneriai ateina

Šiandie šioje 
lai pakįlo vilr 
lasvės žodžio, 
rinkimo, bet man ir vėl 
pakartoti Emersono 
kuriuos jis pasakė, jog virvė tu 
ri du galų: jeigu prispaudėjai 
neria vieną galą virvės savo au 
kai, tai antrasai galas ir tuo pa 
ču laiku tenka jam pačiam.

Dapildynnii “pilologiškų” to 
rašytojo tyrinėjimų, reikia pri
durti, kad “arpu” (kitur sako: 
“arba”) turi da ir kitą reikšmę 
lietuvių kalboje. “Arpą” yra 
toks (nemuzikalis) instrumen
tas, kurį Lietuvos ūkininkai nau
doja” atskyrimui pelų nuo gru
dų, kitai}) sakant, “arpavimui” 
(“atbuvimui”).

Toliaus, prirodymą, kad “ar
pu” yra lietuviškas žodis, gali 
paremi ir sekamas neužginčina- 
mas faktas: jeii 
“arpu” pridėt iš 
k, lai bus “karp 
rį “naudoja” visi lietuviai 1 
skirtumo lyties, tikėjimo, pai 
tijų ir amžiaus.

Vadinasi, “Arpius” (lygi?
Karpius, Varpius ir tl 

tikras lietuvis.” 
bendradarb 
savo “pilok

Washingtone, tai tegul j

jaučiasi 
su visais kalbėlis 
labai su 
su vyčių 
cieriais, kurie priklauso prie 
vyčių.

— Tai kode) jis tik su vyčiais 
vien kalbasi, ar jis pats priklau
so prie vyčių? — užklausiau jo.

—Tai ne; jis apart bučem^s 
dar užlaiko slaptą saliūną, kai
riame vyčiai tik vien jo kos- 
tumieriais yra, todėl, tai jis su 
jais tik ir kalbasi. Bet socialis
tų labai jis neapkenčia. Kadai
se buvo skaitęs “Naujienas”, 
bet dabar jau nenori skaitytį 
nors tiesa pasakius, jis ir jokio 
kito laikraščio neskaito.

Kodėl jis nenori skaityti jo
kių laikraščių?

—Mat jis sako, kad socialistų 
laikraščiai išmokina visokių gu
drybių tas bobas; jis sako, kad 
ne tik jis nenorįs skaityti, bet 
ir savo koštumicriams nepata
riąs skaityti. Jeigu ateina ka
da kokia socialiste pirkti mėsos, 
tai jau 
dešimtuko viršaus, net ir nike
lio, tuojaus, girdi, sukelia di
džia usį leriną, kad net kitos bo
bos pradeda abejoti apie mano 
teisingumą, o tas man labai 
kenkia bizniui. Bet su vyčių 
moterims tai jau kas kita, joms 
ant knygučių galima kitą sykį 
užrašyti, net visą kvoterį dau
giau ir, lai jos nieko nesako. 
Mat jos neskaito “Naujienų”, 
tai ne taip daug žino apie biz
nierių visokius triksus. O jei
gu vyčiai skaito “Draugą”, tai 
mat nėra jokio pavojaus, nes 
“Draugas”, tai musų tikras

Francijos ministerių 
įlinkas, Ribot, su visu 
bi n e t u a t sis hityd in o 
čia telegrama iš Paryžiaus

Mano pažįstamas bijosi ei
ti jau pas tą bučerį pirkti šol- 
derio, bijosi, kad jo ir neapgau
tų, taip kaip apgaudinėja vyčių 
moteris..

-Bet aš jam daviau gerą ro
dą, kad jis nusipirktų geras 
svarstykles ir visada parsinešęs 
namo pasvertų šolderį, tada jis 
galės tikrai žinoti, ar jį apgau
dinėja ant vogos, ar ne.

—Tai, taip yra sunku žmogui 
ištirti visa, kas dedasi tarpe 
žmonių.

—Vienok jau daug daugiau 
žinau, negu nuo pradžios, kada 
tapau biznierium. žvalgas.

kaip mes jį ten ne- 
> idant išpildžius sa- 

Bet į trumpą lai- 
o gaspadoriavimo bažny- 

j Emersonas pamatė, kad jis 
tam tikęs ir jis pametė buvęs 

kunigu, o likosi garsus rašyto
jas ir amerikoniškas laisvama
nis.
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!/2 iki 7 pėdų augščio, nėra geso ne vandens, nė uolij. Ateikite į Bysville, Ohio, via the B. & O. R. R
Ateiki

2121 N. WESTERN AV
CHICAGO, ILL.

Skoliname pagal įstMy- 
mišką, mokestį 

$25_85%c į mėnesį

Apsvarstykit 
Gerai.

BARZI>ASKUČIAI kuriuo 
menėje uždirba daug pinigu 
Mokykitės ši amatą dabar; 
ima vos keletą savaičių lai
ko išmokti; visas kursas $1* 
ir jie sugris, jei jus eisit į 
karę—iki pasibaigs.

pirmos tokios pasekmingos 
calbos buvo iš visu, kokias 
Grand Rnpidse kas nors tu-

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina: 
Pancdėlyj, Ketverge ir Sukatoj 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir 32-ra GATVfl

geriausia Krautuve 
del pirkimo ir ta i symo> visokių 
tų, kaip tai: laikrodžių, žiedą, 1 e vir
velių ir kitokių. Kas ką pinuti* p$i 
mane, tai aš viską gvaran tuoju 
kad auksą pirksit c, auksą ir gausit. 
Jei nebus auksas; tai $50 nagPOdft* 
gausite nuo šio laiko.

Nežinia 
lietaus,

žvlrblialogijos Studentas

Šis yra mano paveiks- 
■i Kuomet jus atfcisi- 
, jus mane pamatysite, 

nuosava 
jus aš

Dundulis laik 
Radips, Mich 
i is laikė nedėlios vakari

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.

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

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

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

VALANDOS: Kasdien 9 iki 4, Nedaliomis 10 iki 1, Tai

K. Nurkaitis
1617 N. Robey st. Chicago

Prie Milwaukee ir North Avės.

[įjos Kasyk tose, kur anglis yra nuo o
no sąlygos čia yra geriausios. Žmones uždirba daug pinigų ir ten yra bažnyčios 
ubą atsišaukite į Mr. Alfred Frank, 805 House Bldg., Pgh., Pit.

THE NATIONAL COAL CO

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

343-45 South Kedzie Avenue 
CHICAGO, ILL.

Aš turiu savo 
ofisų ir gydau 
pato, kuomet tik 
silaųkysite.

75 2.62% į mėnesį 
100........ 3.50 j itttMMii
Po valstijos priežiūra 

3%% j mėnesį
Skoliname ant rakandų, 
Pianų, Sankrovos įren
gimų ir kitų užtikri

nimų.

GERESNI UŽPELNĄ
Lengvesnį ir švaresnį darbą gauguh 
tik tuomet, Jalgv esi tinkamai itsUaviaj®.

LbVESKJO J’RIRl NK1AM0BIR PREKY
BOS MOKYKLA per iaiftJcns. naaįo bute, 
pagelbs ti išsilavinti lengvint h n t 
u i mokesni. Mckiiu Anglų kalbos iki atųpft- 
dAiimi, Aritmetikos, K'nyrvrilystM, IdMk 
kų raftymo, Lietav. kalb. Gramatikos ir tt 
lokiu pat būdu t: 3 U uvbaiatj GRAMMĮįt? 

SCHOOL, HIGH SCHOOL ir PREKYBOS KW 
SUS. Did lankančių Publk Schools dutettte 
Paribinis knrs.v Viskas rifiklnąma IM*> 
vi&kaL GMintifiiu atsilankyti duodama Mf*. 
ciįte atUJtts. Prishntne 2c. mark, prrshnftP 
mni gauni pilną APRAŠYMĄ reikalaujama 
dalyko arba kurso.
G.J.Leveskls, 3311 W.61 Pl.Chicap

Telephone* DrorerŽlTGi

Dilgsėjo v 
dienoj įvyki 
diena dideli C 
daužė gatv< 
ofis
Gatvekariai tapo sudaužyti taij 

paleisdavo bėgti vienus i 
užsisukimų tie karai ai

LOCAL LOAN
COMPANY

4647 So. Halsted Street,

Mano Troškimas
yra išgydyti kiekvieną sergančią 
ypatą, kuri atsilankys į mano ofi
są; jeigu negalima jūsų išgydyti, 
aš greitai taip pasakysiu jums ir 
nepriimsiu jus už ligonį. Pirma 
negu jus pradėsite pas mane gy
dyties, jus galite būti užtikrin
tas, kad aš tikrai žinau, kokia yra 
Jūsų liga ir kad jus galite but iš
gydytas j trumpiausią laiką, apart 
to jus atrasite, kad mano mokes
tis yra pigi.

Rugį). 30 d. įvyko prakalbos 
Rengė Naujosios Anglijos Ka
linių šelpimo Fondas. 
Naujienų redaktorius 
Grigaitis (iš Chicago,

Kalbėjo apie socializmų. Ga
na puikiai nupiešė dabartinį ne
tikusį surėdymų ir supuvimų 
tvarkos ir tt. Tiktai gaila, kad 
mažai publikos buvo.

Priežastis nebuvimo: 
lijo ir įžanga 1.0 centų I 

puhlil

3 dienų dgas 
)ra kalbas Grand 
Pirmų p ra kalbų 

Kal
bėjo temoje: “Ko socialistai no
ri?” Kalba buvo aiški ir visiems 
suprantama. Dg. Dundulis yra 
puikus agitatorius. Publikos

c toji d aryba 
joje vokiečių 
Ale tik žmo- 
iauškalais.

pavyzdžiu, 
biauriau- 

vienok kas al
ūno sosto nu-

niioMtrniMcn trriiiMM DVKVlEr wKKWEK IW!W»
612 W. Madison St., Chicag*. 8fik

įbėti, kad Indiana 
yra prisidėjusios 

raugijos švento Jono Krik- 
o ir Lietuvių Vyrų ir Mo- 
Apšvietos Draugija. Ma- 
matyt, kad tokiame ma
ni ies tėtyje žmonės prade-

JllOS 
prie 
virsdavo.

Kompanijos ofisų dabojo mi 
licija. Kuomet minia prisiarti 
no prie ofiso, tai keletas mill 
cionierių pakelė šautuvus augs

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

rai apmokamą vietą j trumpą laiką. Jus gau
sit privatiftkas instrukcijas ir praktišką paty
rimą mokindamies.

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

JOS. F. KASNICKA, viriininkaa 
Priešais City Hali

Kambariai 416-417. 118 N. La Salle Street.

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinoma* per 1$ kup
lu kaipo patyru gydytoja*, chirurgą* 
ir akušeris.

Gydė aštrias ir chroniškas Mg**/ vY* 
rų, moterų ir vaikų, pagal nanjuOBia* 
metodas X-Ray ir kitokius elektfto* 
teisus.

Ofisas ir Labaratorija: IftJB W. Ittli 
St. netoli Fisk 81.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone CahMi Mlt/- 
GYVENtMAS: 3412 S. Hahted Street

VALANDOS: 8-9 ryto, tikUh

DR. G. M. GLASEI
Praktikuoja 26 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St. kerti SS «U 
Chicago, Ill.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyrišku ir Vailtl' 

Taipgi Chroniškų Ligą 
OFISO VALANDOS:

iki 9 rjdo, nuo 12 iki 2 po jdM 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. NeėHHiO- 
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 617.

J tik užkenkus dgo 
įkalboms, bet, kaip 
triūsas nuėjo ve-

S. Naudžius.

vienam
turi

Aš stoviu atskiroje klesoje
Kaip jus galite laukti gydytojaus 

tik su koletą metų patyrimo, kad jis 
žinotų 'jūsų tikrą padėjimą? Jis ne
gali. Mano galinga X-Ray tankiai 
suranda padėjimą, kurio negalima 
butų pamatyti paprasta akia. Ar 
visi kiti gydytojai turi tokias maši
nas kaip ši? Ne. Aš turiu prietai
sus savo ofise, įrengtus Prof. Tes
la ir Prof. D’Arsenval, kuriuos aš 
radau labai reikalingais del to, kad 
suteikti mano ligoniams pasekmes, 
kurių jie pageidauja. Aš užtikrinu, 
kad visi gaus geriausią gydymą, ko
kį galima duoti.

minia žinomų is- 
;arių kompanijos 

sudaužė keletą karų.

O V. <) F F.
ta.ri.Ttu> ari
mBM 1*

Keičias vaiKiiCiu rėkavo, ra- €-
tartimi tėvams ateityj prilaikyti 
kūdikius, kad jie nekliudytų nė 
publikai, nė kalbėtojui.

šiaip viskas pavyko puikiau-

»pa lures apie 10 
<ų surinkta $15.08. 
) vardus paskelbs 
espondenlas.
rvčiai buvo parengi

Minia norėjo surasti vyriausį 
jį kompanijos perdetinį, bet vcl 
tui. Tas nežinia kur dingo.

šiuo laiku čia pilna karinome 
nes. Uždrausta net 
žmogui stovėti ant gatves, ; 
vaikščioti, o jeigu suranda 
tris, tai milicija tuoj skiria.

Gyventojai labai įširdę 
kompanijų. .Valdžia — gul 
natorius, majoras ir šerifas 
na išvien su kompanija.

Milicijos gana daug daboja 
gatvekarius ir dienos laiku da 
šiaip taip apseina, bet naktį tai 

šis-tas atsitinka.
A. Čekanauskas.

Ar galima kitur deimanto žiedus pi
giau pirkti?

Ar galima Elgino laikrodėlius pigiau 
gauti?

Ar galėtų kitas auksorius jumis dar
bu geriau užganėdinti?

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

Akinio.
Kas turit silpnas akis ar trumpu 
gėjirną, arba galvos skaudėjimu, ne
laukite ilgai, bet ateikite pas mape 
Aš duosiu jums rod$‘ ir prirfbksiir 
akinius^ ’ 
ju arba suf 

G. MILL
PETER A. MILLER, optician

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

AKIU SPECIALISTAS 
TEMYKIT MANO UŽRASA.

1801 SOUTH ASHLAND AVE.
is 13-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas, 
los: nuo i ryto iki 9 vak. Nedaliom nuo 9 ryto iki 12 dien< 

Tel. Canal 5335

4 TEL. Canal 2118 -J
i Dr. A.L.YUŠKA į

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS X
1749 So. Ilalsted St., Chicago, XII. Jį 

® Kampas 18-to3 gatv.

Drgo T. L. Dundulio 
prakalbas.

NENUSIMINKITE. — Aš lankiau daug specialių kursų klinikose, KURIOSE 
SERGA VYRAI. Per daug mėtų aš pašvenčiau visą savo laiką ir atydą studijavi
mui ir pasekmingam gydymui vyrų ligų. Mano pilnas medikalis mokslas ir spėria lis 
studijavimas ypatingai prirengė mane prie to darbo. Ai esrni specialiste* darodyto 
gabumo ir didelio patyrimo, kuris mielai suteiks jums geriausią patartną gydyme 
jūsų ligų, jeigu jų« ateisite pas mane. Jeigu jus kenčiate nuo bile ku 'ios ligvs, ko
kią jus turite patįs arba jūsų šeimyna, pasitarkite su manimi tuojaus

Dykai

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

Musų depozitoriai apsaugot 
jančiu $5,100,000.00.

Vyrišky Drapanų Bakenai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po 315 
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 kasdie»ą, nedaliomis ir va- 
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halsted St.. Chicago, M>

Lietuvių Vyrų ir Moterų Ap- 
švietos Draugija laikė mėnesinį 
susirinkimų rugsėjo 4 d. Buvo 
perskaitytas laiškas, kviečiąs 
draugija prisidėti prie A. L. D. 
Tarybos. Po trumpaus apsvar
stymo lapo vienbalsiai nutarta 
prisideti. Taigi pre ALDT. pri
sidėjo da viena draugija, turin
ti 71 narį. Matyt, kad jau liau
dis pradeda susipras!, organi- 
zuoties ir spiesties į tokias orga
nizacijas, kurios kovoja už lais
vę, už tikrų demokratijų, žino
ma. vra ir tokiu 

kurie
žmones nuo Darbininkų 
bos, sakydami, buk 
esanti vokiečių ir j 
šnipai veikianlįs. . 
nes nebetiki tais pli

Rusija yra geru 
Ten valdžia smaugi 
šiai gyventojus, o 
si liko — Maikis 
sirito. Amerikoje ir daDar var
žoma žmones, vienok Liaudies 
Taryba į trumpų palyginamai 
laika jau turi į 2.000.000 narių,

Ja ir nie
ki lančios

IŠK BOS
Visose Kalbose 

malcvoja ant vežimų, automobilių, 
langų, lentų, geležies, stiklo, drobės 
ir sienų.

Šokių ir piknikų iškabas
L. t^VNGE and CO.

3153 S. Daisied St. Tel. Drover 8250.

nedžlm5’!, .«erčioms ir 
rals ir gu batonu mio 
lite fcreiprim pa.' mus

nflMB»®Y5TEH

-

i puiKi kaip ir pirmoji, 
os susirinko apie kokius 
risi rainiai klausėsi. Tik

kas jums yra skolingas ir nenori geruoju atriteut, 
kito, bet paduokite savo skolininką į musų ran- 
turim būdą, U kurio skolininkai neištrūksta iki 

neuLOlygina skolas M-isų budui atgavimo skolų nėra skir
tumo, kur jųsų skolininkas gyvena ir kaip toli nuo jųsų ar 
musų — mu.sų pasekmingas būdas pasiekia ir atgauna vi
sokias skolas visose dalyse Amerikos, nes tom tikslui mes 
turime korespondentus, kolektorius ir advokatus prižiūrin
čius musų reikalus visose apielinkėse.

Musų ofisas yra atdaras del ypatiškai atsilankančių pa- 
petnyčioms nuo t v. po piet iki 6 vakaro. L’tarninkais, ketver- 
1 vai. po pietų iki 9 vakaro. Gyvenantis kituose miestuose ga- 
laiškais įdedami 2c markę atsakymui ant žemiau padėto adreso 

URITY MERCANTILE AGENCY. 3231 So. Hahted Street, Chicago, Ill.

Dasižinokite Teisybę.
Per daug metų aš išmokau pasekmingų gydymą visų užsisencSjusių 

ligų, vyrų ir moterų, ir aš galiu didžiuoties savo pagyrimais; kiti turi 
pretenziją gydyti, bet aš parodysiu greitas pasekmes. Aš gydau šimtus 
sergančių žmonių kas savaitę, ir tūli jų, kuriuos aš išgydžiau galuti
nai iš jų ligų, pasakys Jums, kad jie buvo nustoję vilties prieš atsilan
kysiant pas mane.

šio Banko viršininkai realizuoja, kad daug yra depozitorių 
ems sunku atlikti savo bankus reikalus laike paprastųjų ban 
valandų.

Pasitraukiant iš biznio visas sandėlis vy
riškų aprėdalų, skrybėlių, kepurių, apatinių 
ir puikiausios, naujausios mados viršutinių 
vyriškų marškiniu ir 11, turi but parduota už 
50e. nuo $1.0b. Ateikite ir persitikrinkite 

girnai—nauji cigare- 
nos; 7, Flor (Case) 
iena ar visus kartu.

M tGLST’AVOTAS XUSAS APTTXirORrUS ANT BRIDGKPORTO 
ŽĄIV1S IR SUAUGIEMS

Akiniai a u ki»o ritamos* nao 11.00 tr a»- 
clėiaa. Sidabro rėmuo** nuo tr 
aug4člaa. Pritaikomo akiniu* uldykaą. 
Atminkit: Galvoa sopėjimą*, n«rvUkxi- 
maa, aktų skaudėjimas, uivilkitnaa tr 
tt. yra vaisiais Įvairių lirų, karia rali 
būti pralalinto* gerų akintų pritaiky
mu. [ityrimaa utdyką, j«t p*rtti ar

Į skauda akis. J«i jos raudonom,
I va sopa, jai blogai matai, j«i akįs sll- 
’ psta, netęsk ilgiau, o jleėkok pagalbos 

aptlekoj, kur kiekvienam pritaikoma •* 
kiniai uėdyką. Atmink kad m*s ko4- 
na m g va ran tuo Jam akiniu* ir ktenkio- 
nam gerai prir*nkam, 

jcka^wrto Optikas,
< 's;-i H. ateikit cnsfts. Ai 
natų. M duodu paterlmus DYKAL Gali* 

kotKMmduoja tik GERUS daktarus. Al
m kh r r o nr nu so. morgam ht,, Chicago, ill.

Pamąstykit sulig to.
Aš visiškai išgydau trūkį ir he- 

moroidus be peilio arba skaus
mo. Paslaptingos ligos gydoma 
moksliškai, be atsikartojimo. Vi
durių ligos, Reumatizmas, Kata
ras ir tt. gydoųia su paskučiau
siais įrengimais europejiškų mo
kslinčių. Jus negalite padaryti 
klaidos atsišaukdami j mane 
jaus, jeigu jus sergate.

kviečiame atsilankyti
Priėmimo valan- HACTAD DFIhVTl 219 S- Dearborn 
dos: kasdien 9 iki JLriJFIu a "UHL JOUr M JLr str., Chicago, Ill. 
8. Nedaliomis 10 • . cjnnrlvmm’oc? Priešais Pačto (>-iki 1 vai. ' 11 »anaidUgdb fisiJ

20 METU PATYRIMO

Mano Pranešimas Vyrams
As atitaisysiu jvs i kaip galima trumpiausią laiką už kaip galima pigiausią mo

kestį, už patarnavimą žinomi specialistui. Ah sutriksiu NETURTINGIAUHIAM žmo
gui taip pat kaip ir TURTINGAM įgyti gydymą nuo manęs už vidutinę mokestį. Nėra 
taip NETURTINGO, kuris negalėtą gauti mano patarimo DYKAI.

W Gydau Vyrus ir Vyrus Tiktai

Aš noriu pasikalbėti su kiekvienu kentan- 
čiu nuo kraujo ligos, nervų—-gyvumo stokos, 
šlapinimosi klinčių, ištinusių gyslių, hemo- 
roidų, inkstų, pūslės ir visų vyriškų ligų. 
Taktas, kad jus esate abejingas tai manęs 
negązdina: beveik visi mano ligoniai pasa
koja tą patį patyrimą. Aš gydau tuos žmo
nes kasdien ir jaučiu tikrai, kad aš galiu pa
daryti tą patį ir jums. Aš ypatingai rūpi
nuosi visais priešginiais, kurie turi įvairias 
ir užsisenėjusias ligas. Vyrai, kurie supran
ta svarbumą ir sunkumą savo stovio, pa
brangins suteiktą pagclbą, kulią aš duosiu. 
Ateikite pas mane del pasitarimo uždyką. 
Aš tuokart išaiškinsiu kaip įvairios, geresnės 
ir labinus geibstančios yra mano gydymo ine- 
lodos. Mano spccialis mokinimasis ir daug 
metų patyrimas gydyme priešginų, nervuo- 
tų, kraujo ir specialių vyrų ligų suteikė man 
daug naudos juos gydant ir užganėdinančias 
pasekmes kaipo užtikrinimą; Jeigu sergate, 
tai verta atvažiuoti nors ir už šimto mylių 
pasitarti ir Įgyti gydynuą nuo specialisto ką 
veikti. Mano prielankumas yra prie kiek
vieno ligonio. Atitaisymas ir subudavoji- 
inas visų suirusių vyrų dabar yra mano vi
sas darbas. Teikimas gero /ir atitaisymas 
mano ligonių yra vienintelė mano mintis. 
Visur .pirmiau pasiteiraukite prieš gydymą. 
Tas išgelbės ‘jus nuo daug kentėjimų ir per
mainys jus visą ateitį.

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

GYDO V H A3 LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.
RfNT K MF UŽSISKNtJUSTOS IK NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

dlvv, plaučių, lakštų ir pustės, užnuodij'mą kraujo, 
;n>ą. skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą,
ing-M Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikit*
jums guli pada 
fatartma.* dykai

REIKALAUJI AKINIŲ ' 
kenti galvos s kliudė j imt, I
nuolatos Tau ašaros krinta ii akiu, 
Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga | krvv^, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių, 
tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

reikalingas akinių.
kite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa
ne Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
Tai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

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

La Salle ir Washington gat. (Prieš City Hali).

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS į 
Ant Durą, Lentą NentųJr Stoginio Poplero* į 

CARR BROS. WRECKING CO.
1003 3039 S. Halsted SU, Chicag*, Iii. į

Telephone Humboldt 1273.

M. S AH U D M. D.
Senas Rusas Gydytojas ir ChirtirgaM. 

Specialistus Moteriškų, Vyri&Mį ir 
Vaikiškų, taipgi Chronilkų Lunį-
OFISAS: 1579 Milwaukee Ave.'

Kampas North Ave , Kambarys 59ft. 
VALANDOS: S:30 iki 10 iflryte

1 ;3ft iki 3 ir 7 :80 iki 9 vakare.
IR MOTERŲ

r pūslės, uėnuodij'mą 
skausmus nugaroje,

_ ■?;. r u i.
Praktikuoja per daugeli metų ir

vakar*. Nedalioms iki 12 dieną, 
r Iriu j Banko*. Tel. Canal 3203.

JteJkM
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SANTOY KASYKLOSRAKANDAIRASTA—PAMESTAPranešimai
CHICAGOS ŽINIOS

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVĖJAI

Dr. A. R. Blumenthal
MASSACHUSETTS VALSTIJOJ

NEW JERSEY VALSTIJOJ

NAMAI-ŽEMĖ

NEW YORK VALSTIJOJ

AUTOMOBILIAI
DR. W. YUSZKIEWICZ

MARYLAND VALSTIJOJ

Baltimore
MOKYKLOS Baltimore

Baltimore

IOWA VALSTIJOJ

OREGON VALSTIJOJ

NEBRASKA VALSTIJOJNAUJIENŲ AGENTŪROS

OHIO VALSTIJOJ
CHICAGO, ILL.

Cleveland, Ohio

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ
RANDAI

no

Pittsburgh

Pittsburgh

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PARDAVIMUI

MICHIGAN VALSTIJOJILLINOIS VALSTIJOJ

ĮIEŠKO darbo
WISCONSIN VALSTIJOJ

CONNECTICUT VALSTIJOJHarvey, Ill

ĮIEŠKO KAMBARIŲ Spring Valley

Kewanee, HI

Pana, III
WEST VIRGINIA VALSTIJOJ!

Chicagos mayoro William 
Hale Thompsono laiškas 
į Chicagos gyventojus.

Vieta paranki 
—išvažiuoju

PROPOZICIJOS 
utarninke į 
601 Harris Trust Bldg', Chicago

REIKALAUJAME VYRŲ prie Ivai 
kvmo skudurų 

Western ] 
2119 Wallace

mu minia

I TELEPHONE YARDS 2721
| DR. J. J ONI KAITIS
I Medikas ir Chirurgas
f 3315 S. Halsted St., Chicago

Portland, Ore.: Omara News Co

Aleknevicz, 
W. Lombard
Filipovicz, 
437 S. Paca

J. Lažauskas, 
637 Lombard

ncsanzmingesni

1 too So. 
I’i 11 more 
Kalbės <

DR. S. BIEZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 2359 S.' Leavitt St.
Valandos 4—6 ir 7—9.

Tel. Canal 3877.

PA.J IEŠKAU kambario apie Bose 
land, III. Geistina, kad šeimynin 
kė pagamintų ir valgyti. Kas turė

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
KUBUS

ATIDUODAMA RENDON 4 KAM
BARIAI, GAZU APŠVIESTI.
2029 RUBLE ST., CHICAGO

Januška, 
1411 E. 59 SI

Cleveland, O.: A. Valenton,

)tą prisuką uzi- 
vieta, kad tokis 
pažymėtas per-

MA1NAU 2 lotus ant Touring au 
lomobiliaus, nesenesnio vienų melų 
Lotai ant 46-tos ir Mozart st., ant iš

tikimą, mums praneša, kad iš 
viso sunkiau 
ta 7 žmones 
(iatveka riu

sta ir vargiai bepagis. Dar dau 
giau lengvai sužeistų. Neirti 
kus nelaimės vieton pasiskubi
no

So. Omaha, Nebr.: W. Waskel,
3223 O

So. Omaha, Nebr.: A. Zalpis, 
5418 So. 32 SI

$300 ĮMOKĖTI, nupirksi mūrinį ir 
medinį namelį po No 3639 Wallace 
str., moderniškai plombuotas. Tai 
yra pigumas už $2200. Pamatykite jį

WINTON and NARTEN,
6447 S. Halsted St., Chicago.

Grand Rapids, Mich.: J. Žilinskui,
452 W. Leonard At

Saginaw, Mich.: S. Joškeviče, 
2707 Washington Ave.

INDIANA VALSTIJOJ:

Bridgeville, Pa.: T. Gelchis,
P O Box 411 

Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box 262. 
Pittsburgh. Pa.: Fort Pitt News Co.

Liberty Ave and Grant It 
Kulpmont, Pa 
Pittsburgh, Pa

Kenosha Wis.: K. Paukštis, 
809 Park 

Racine, Wis.: Tony Vegcla, 
237 Lafayette av« 

Racine, Wis.: John Margis.
1005 Gideon Cl

Traka I bos 
m., įvyks 
Gruss sv 
a ve. (kerti

EXTRA PARDAVIMAS!
Turi hull greitai parduota bučei 

ne ir groserne. Priežastis 
ninku paima kariuomenėn 
plačiai išdirbtas; puikiai 
'Tarp lietuvių ir kitataučių apgyven 
toj vieloj; švariame miestelyj. Ku
riems nereikia stoti kariuomenėn 
atsišaukite tuoj, parduosiu pigiai 
Del platesnių žinių kreipkitės į “N? 
administracijų laišku 
No. 112, arba asmeniškai

Cedar Rapids, Iowa.: F. T. Martin, 
1209 S. 3rd Si

Sioux City, Ja.: Jos. M. Budrakas, 
2510 Correctionville Rd

menesių si 
j $100,000. 
buk liudi- 

kad šiuo laiku I.W.W. 
90,000 narių. Polici

ja sakosi žinanti vardus visų tos 
unijos rėmėjų, liet niekam jų ne- 
išduodanti.

Vakarine mokykla Westsidej. 
— Pėtnyčioj, rugs. 7 d., atsidaro 
mokykla p. M. Meldažio svetai
nėj, tarpe Leavitt ir Oakley avė,

REIKALAUJAME moterų (arba 
merginų) rankomis siūti prie mote
riškų suknių. Pastovus darbas. At
sišaukite į PHILIP KASPER and CO 
134 So. Market, arti Adams Si. 6-tas 
aiiMŠIas, Chicago.

didžiųjų ežerų laivų darbininkų 
ar išeiti streikai), ar ne. Jei tap 
tų nutarta streikotui, tai strei
kas palies apie 10,000 žmonių 
Balsavimas pasibaigs apie 21 d

Dr. Povilas Žilviti*
Lietuvi* Gydytoja*, Chirurgo
B203 S Halsted St., Chicago.

Tel. Drover 7171.

Agentai, užžiurintįs platinimų “N- 
iy” savo miestuose arba distriktuo- 
e. Pas juos galima gauti pirkti 
Naujienas” pavieniais numeriais.

REIKALAUJAM LIETUVIU JAU
NU VYRU. KURIE NORI MOKY
TIES ČEVERYKŲ BIZNIO. TAIP
GI TOKIŲ, KURIE TURI PATYRI
MĄ. ATSIŠAUKITE TUOJAUS.

ATKINS & FREUND, 
4805-13 S. Ashland avė., Chicago

(Jncagos 
dabar lo- 
apdiim Ii

Montello, Mass.: B. P. Miškinis,
35 Arthur SI 

Worcester, Mass.: M, Paltanavičius,
15 Millbury Si

Montello, Mass.: P. Kurpius, 
175 Ames St

Montello, Mass.: A. Puodžiūnas,
135 Ames St 

Lowell, Mass.: J. Bound],
50 Charles St

Lawrence, Mass.: A. Ramanauskas,
101 Oak s't 

Montello, Mass.: P. Stiga,
5 Arthur St

DIDELIS BARGENAS. Parduodu 
pigiai restoranų ir rakandus. Kas 
nori gali pirkti pavieniai. Pardavi
mo priežastis—savininkas apleidžia 
Chicagų. Atsišaukite šiuo adresu: 
1619 S. Halsted St., Chicago. Ill.

šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltįs tai geriausia 
priemonė tiek biznio tiek dar
bo žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie jieš- 
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir kų turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
kų noi's parduoti; kas nori kų 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas 
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir lt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o paraitysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

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

NAUJAS 2-jų fialų namas. 5—6 
dideli kambariai, ųžuolo grindys ir 
papuošimai, mcdikalč spinta, meta
line garada, augštas beizementas,— 
allika, $3850, arti Crane. Didelis 
bargenas.

Springfield, III.: K. Stočkus, 
1530 Sangamon Ava

E. St. Louis, Ill.: K. ŽuKauski, 
123 St. Clair Ava

PARDUODU Eord’ų. Galite pasi 
matyli su manimi po 6 vai. vak.

Frank Babilius, 
4554 S. Western Ave., Chicago, H

ir pihcija. r rtuiejo rinklios mi 
nios žmonių, kurių betgi polici 
ja neleido prisiartinti katastro 
fos vieton.

sėjo u
didelės prakalbos

Central Park
si.). Rengia

EXTRA
Jauna pora priversta paauk aut sa

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

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasiskelbimams kainos:"

1 colis, syki, 50 centų; dedant 
tų pati skelbimų ilgiau, už kiek
vienų kartų colis vietos 25 centai.

nio
Darnell, kur jis išsėdėjo not tre 
jus metus už daugpatystę. ](la

PAMEČIAU Pocket book 
gaiš

Antrasis pėstininl 
apleido Cbicagą
I loustono stovvkl

sakosi pa t y 
Kurias ji užgrie 
iiiėi, kad j vie

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dykai
\ Gyvenimas yra tuB-
\ . ė i as, kada pranyksta

■ At regėjimas.
* 1 vartojam page-
J rintę Ophthalmomet- 

c r. Ypatinga dona* 
atkreipiama į vaikus.

A* Valandos: nuo 9 ryto 
iki 9 vakaro; nedėlA.

f ~ g, nuo 10 iki 11 dien*.
4649 So. Ashland Avenue^ 

Kampas 47 St.
Telephone Yards 4317

REIKALINGAS tvirtas vyras dir
bti j likierių namų. Turi būti sųži 
ningas ir blaivus. Gera mokestis ii 
pastovus darbas geram žmogui.

II. B. SILVERMAN, 
3322 S. Ilalsled str., Chicago, III

REIKALINGA MERGINA arba naš
lė moteris prie namų darbo, gera 
užmokestis.

Atsišaukite laišku j “Naujienas” 
No. 141, 1840 So. Halsted st.,’Cbica-

18-tos gatvės Skyrius: F. J. Malley, 
633 W. 18th St. 

“Naujienose”, 1840 S. Halsted St. 
North Side Skyrius: A. Toplinski, 

2029 Greenwich St. 
Bridgeport Skyrius: J. Jakubauskas, 

3346 S. Halsted st. 
Englewood Skyrius: B. Masiunas, 

8127 S. Normai Avė.
Brighton Park:

Mr. Smith, 3813 S. Kedzie Ave., 
J. Minkevičia, 3848 S. Albany Ave. 
Gurauskas, 4053 S. Maplewood av 

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth av. 
V. Saudargas, 2418 Princenter av. 
J. Ridikauskas, 6033rd State Str. 

Kensingtono, Roselando ir Burnsi-

Pajieškau savo pusbrolio J. Kau
po. 2 nvetai atgal gyvenome sykiu 
DeKalb, III. Jis pats ar kas jį žino
te, malonėkite pranešti šiuo adresu: 
1600 Adams str., Gary, Ind.

TURI BŪTI PARDUOTA šių nedė- 
Jių kriaučių dirbtuve. Sykiu randas 
Cleaning ir dyeing Storas. Visas bi-’ 
zuis parsiduoda už pusę kainos. Bi-[ 
zuis išdirbtas gerai. 
Pardavimo priežastis

Utarninke, 11 <1. šio menesio, LSS. 
22 kuopa turės ,lavinimosi susirin
kimų. Vieta — Meldažio svetainėj. 
Pradžia 8 vai. vakare. Bus debatai 
temoje: “Kas prisilaiko geresnės do
ros — socialistai ar vyčiai?” Visus 
kuopos narius, taipgi ir pašalinius, 
kviečia atsilankyti. —Komitetas.

TURIU paaukaut $165 seklyčioi 
setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalų ir 6 krases ui 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankoa. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $225 victrola ir rekordai — 
nž $55.

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

Chicago, Ill.

Išmokinam piešimo, kirpimo formų 
sinti naminius daiktus arba aprėda- 
his. Diplomas kiekvienam, kurs išsi 
mokins. Valandos dienų arba vaka 
rais (let jųsų parankumo. Už $10 iš 
rnokinam jus sint visokius drabužius 

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

SARA PATEK, MOKYTOJA. 
1850 Wells gat.

Roseland.—šiandie, Rugsėjo It d 
įvyks susirinkimas Draugijų Dtdega 
lų palaikančių Aušros Knygynų, 
10900 Michigan avė. 7:30 vai. vak 
Delegatai, malonėsite atsilankyti 

—F. Brnškaitė, Rast.

ir jeigu turite gerą pažintį si 
lietuviais, mes turime sumany 
mą, kuris ištikiu jų jus nžinte 
resnos.

Laikas stoti į biznį tuokart 
kuomet esate JAUNAS.

Sąmyšis sankrovų šioje šaly 
je.yra busiantis biznis.

JAUNA PORA turi parduoti tuo 
jaus penkių f 
rakandus 
graph, ur 
visus syk 
grynus pinigus.
2910 North Ave., 1-mas fintas. Prieš 
Humboldt Park. Chicago

1 > A V OG Ė AUTOMOBILIŲ.
Naktį iš panedelio į utarnin- 

ką nežinomi piktadariai pavogė 
iš daržinės Kazimiero Lendrai- 
čio automobilių (Lendraitis gy
vena 1727 So. Union ave). 
Lendraičio aulomoblius Abbot 
Detroit firmos. Limousine for
mos. Laisnio numeris 1000069, 
i n žiu o numeris IŠB 655 K B.

l asai automobilius buvo skel
biamas pardavimui.

Kas apie tą automobilių pra
neš tikru žinių gaus dovanu.

K. Lendraitis.

11 (‘ | >a l raukia u 
tų laikrascią ir jųjų redaktorių 
teisman laiku, kuomet tos ir pa
našios joms neteisybes buvo

Skyrius: S. Misiūnas,
149 E. 107th St. 

West Side Skyr.: A. Ambrozevičius, 
2337 S. Leavitt St 

Town of Lake Skyrius: J. Kaulinas, 
4601 Hermitage ave., Chicago.

E. Chicago, Ind.: A. Chiakniute,
5013 Tad ave 

Indiana Harbor, Ind.: Bol. Bolotov, 
3814 Dcoder St 

Garyi Ind.: V. Vaičilaitis,
Box 122 Tolleston Statt«> 

Clinton, Ind.: Jonas Mažuolis,
P. O. Box 514 

Gary, Ind.: D. Bassin,
1214 Broadway

Paskutinių dienų atsitikimai 
verčia mane ne tik 
bet ir

J. Leveskis. Mokys anglų kalbos, 
aritmetikos, knygvedystes clc. 
Taigi, Westsides vaikinai ir 
mergaites kvieeami imties už 
mokslo, nes dabar patogiausias 
laikas mokyties. A. K. R.

Prirenka visiems tinkamus akinius, egzami* 
nuojj i) iiatarimuf duoda dykai.

786-88 Milwaukee ave., arti Chicago ay. 2-oa 
)ubos. VALANDOS: Nuo 9 iftryto iki vaka
rui. Ncdėliomis nuo 9 išryto iki 2 po pietį).

Tel. Haymarket 2434.

ve kario, važiavusio per geležiu 
keli. Traukinis trenkė į gatve 
karį tokiu smarkumu, kad at

Pajieškau savo vaikino Jono Jo 
cians, paeinančio iš Kauno gub., Uk 
mergės parapijos. Jis yra apie 21 
melų, juodbruvas, 5 pėdų, 4 col. aug- 
ščio. Paskutiniu kartu gyveno Wau 
klega n, Ilk Kas apie jį žinote, niel 
tižiu man pranešti.

Miss Anna Dinapas, 
2712 Emerald Ave., ’ Chicago, III

Harrison, N.J.: A. Gavėnas, 
64 Cleveland Ave

Newark, N.J.: P. LukŠis,
314 Walnut Si

Bayonne, N. J.: A. Schwartzburg,
13 W. 23rd Si

Cliffside, N. J.: K. Steponaviče, 
Box 17

REJKALAUJAMA 2(10 UNION ANG1.1U KASI JŲ DEL DVIE- 
ju moderninių, perai įrengiu anglių kasyklų: idealčs gyvenimo 

sąlygos, kintamųjų paveikslų teatras, kasėju ligonlmtis ir sutei
kiama filtruotas (koštas) vanduo; 3% ped. grynų anglių. 54%c 

už prikrovimų kambario anglimis. Kitos kainos proporciona- 
liai. Kasyklos dirba kasdien. Atsišaukite . Superintendent

Buckeye*. Coal and Railway Co. SaiHOy, Perry Co., Ohio.
Tikietus pirkitės iki Sayre, Ohio.

Dr. Ramsęr
AKIŲ SPECIALISTAS

mm nedėlioję, spalių 
Club House, Indiana 

H-mos gal. Pažįstamos 
malonėkite nerengti tų 

ikarų.
Marė I )a m i jo nail iene, 

Prezidentė.

Tarrington, Conn.: V. Kelmelis.
62 Lewis S'

I. Pruselaitis,
775 Bank II 

New Haven. Conn.: J. Vaitkeviviws.
286 Wallace St

priedus pabusiąs 25,00(1 slock 
vardu darbininku. I metus ši 
tas priedas pasieks $2,000,000.

Kompanijos sakosi, kad jo: 
savanoriai, niekieno neverčia 
mos, duoda darbininkams prie

Cicero, Ilk — LSS. 138 kuopa yra 
paėmusi vakarams šias dienas: Spa
lių (Oct.) 6 d. P. Pakšto svel., Ci
cero, III., gruodžio (Dec.) 8 d. M. 
Meldažio svel., Chicago, HI. ii* va
sario (Feb.) 24 d., 1918 m. M. Mcl- 
dažio svel. Meldžiame visų rengėjų, 
kad sau pasiskirlumčte kitas dienas 
vakarams, nes nemalonu yra užsi- 
kenkli vieni kiliems. Su pagai’ba, 

A. Linge, LSS. 138 kp. org.

t i šiuo adresu:
K. J. Turu)is, 

Chicago,

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

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

Laisvos Jaunuomenės Mišraus 
Choro repeticija įvyks 11 dienų rug
sėjo; pradžia 8 vai. vak. Vieta •— 
Mark White Square svet:, prie 30-tos 
gatves. Kviečiame kuodaugiausia 
mergaites ir vaikinus prisirašyti prie 
Choro. Musų tikslas yra tas, kad 
tų chorų išauklėjus taip dideli ir 
gražų, kaip kad jis buvo nuo pat 
pradžios sutvėrimo.

M. M. Yuodis,
Choro pirmininkas.

ų kambarių veik naujus 
divonus, cabinet, phono- 
ight pianų ir tt. Parduodu 
i arba atskirai. Pigai už

vietą, k u- 
ną aš užimu, padaryti žingsnį, 
idant nubaudus ypatas, kaltas 
melagystėmis, kurios Įžeidžia 
mano ir paties miesto C.hicagos 
mayoro gerą vardą.

Mane apkaltino C.hicagos kas- 
kaikurie as-

J Chicagos gyventojus:
ligą laiką aš kantriai lenkiaus 

prieš neteisingus laikraščių 
straipsnius, kuriuose mane di
džią! šmeižta. Kuomet aš ta
pau išrinktas jūsų mayoru, aš 
maniau, kad laikraščiai, nors 
jie iš seniau jau daug buvo pa-

vinėjimui Laisvės BoihIsų mie
sto salėj. Abu šiuo užmetimu 
yra melagystė. Mano miomone, 
tik del to, kad

REIKALAUJAME JAUNŲ MERGI 
NŪ, KURIOS NORI MOKYTIES ČE 
VERYKŲ BIZNIO. TAIPGI TOKIŲ 
KURIOS TURI’PATYRIMĄ. A Į SI 
ŠAUKITE TUOJAUS.

ATKINS & FREUND, 
481)5-13 So. Ashland Ave., Chicago

REIKALINGAS baigęs publit 
school vaikas už pagelbininkų drei 
verio prie išvežiosimo duonos.

Antanas Balkaitis, 
1217 5lh Ave Chicago Heights, 111

Telephone Drove 9692.

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterisky, Vyrišky, Vaiky 
ir visų chroniškų ligų.

VALANDOS: 10 1! ryto, 4—5 po piety, 7—8 
vakare. Ncdėldieniais 1Q -1 po piety.

3354 S. HALSTėD ST., arti 34 ST., 
CHICAGO, ILL.

Elizabeth, N. J.: D. Bočkus, 
211 First SI

Paterson, N. J.: A. Atkind, 
273 River Si

asieke laipsnų
mane musu š c
ie spausdina i

Dr. H. R. KRASN0W
Chirurgija ir Veneriškos Ligos
Priėmimo valandos: 8 iki 10 dieną: 
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare; nedėldienials 

nuo JO ryto iki 1 valandai dieny. 
Rezidencijos Telef. Garfield 640.

1346 So. Halsted St.
Phone Canal 538

JOSEPH C. WOLON
IILII VIS .MIVOKATAS

Ruimas National Life
S<>. 1 « Salle St.. Chicago, 111.

'i'el Oentvid b390-6391. Atdara: 
Vtayninko, krtvcrjro ir KUbatoB Vaka
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu: 
1566 MILWAUKEE AVE., Chicago, JU.

J'el Humboldt 97.

SU pi 1)1- 
($77 ir kiek smulkių) rugsė 
I. Jeigu kas radote, sugrųžin- 
gausite atlyginimų.

Povilas Vilkas,
So. Fairfield ave., Chicago

ATIDUODAMA RANDON pigiai 
kambariai. . Kas nori sučedyli pini 
gus, pasirandavokite tuos kamba 
liūs.' 
1623 So. (’anai sli

mišraus c h o r o 
ims utarninke, rug- 
Tamuliuno ir Gud- 

galio svetainėje, I 117 So. 49lh ave. 
(prie 15 g.), Cicero, III. Pradžia 7: 
3(1 vai. vak. Malonėkite atsilankyti 
visi choristai ir atsiveskite naujų 
dainininkų. Org. A. K. Linge.

DR. A. I. EPSTEIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas moterišku, vyrliku, Ir
Ofisu* ir Gyvenimai: 

3600 S. Hnlsted St., kempafc 36 
Telephone Drover 4976.

Ofisas aidai zis iki 10 > •). ryto, 1—41 
po piety ir vakarais.

t PIRK SAU visas Plvnibavojimui reik* 
£ menia tiesiai už "wholesale” kaing®.

Mes parduosime visiems.

■ Lsvinthal Plumbing Supply C».,
T 1637 W. DiviMon Si., Chicago,
■ Corner Marshfield Ave.

K ulbama ) >et ifckai 
eimiei i —t roiot

Slaptoji policij 
rus iš popierų 
be LW.W. ra 
mioliką pušku 
organizacija išleidus 
Los pačios popieros 
jančios, 
turi apie

REI KALA UJU DARBO bučernėj 
Esu su tuo darbu apsipažįnęs. Su 
tinku dirbti ir kooperacijoj. Ra 
šaut laiškų pažymėkite darbo va 
landas ir mokestį, paduodami 
adresų arba telefono numerį 
vo lijerų vardų. Gausite kiekvienas 
atsakymų.

P. Kussas, 
1840 S. Halsted si

mti kaikurių dalykų, užgavus 
mano reputaciją, pradės bent 
išdalies prisilaikyti teisybės link 
manęs, kaipo miesto pildančio
sios valdžios viršininko. Aš per
sitikrinau lečiaus, kad visuome
nes atstovas, kurs nesilenkia 
prieš įsakymus kaikurių miesto 
dienraščių, nenorėdamas par
duoti žmonių reikalų ir prasi-

SLA. 208 moterų kuopa rengia ba 
Jin su prog 
I I d., Unity 
ave., arti 
draugvstč

Yonkers, N. Y. H L: Weiss,
102 Riverdale Ave 

Brooklyn, N. Y.: A. Struminski,
, 184 Grand Str

Albany, N.Y.: M. Lazarko,
196 N. Boulevari

Amsterdam, N.Y.: Mr. Males,
145 E. Main St 

Rochester, N.Y.: M. Zukaitis,
451 Hudson Ave 

Amsterdam, N.Y.: J. Mikėnas,
235 E. Main St

ir lengviau sužeis- 
užmuštų gi nėra.

gi važiavo apie 9 
žmonės, bet du spėjo iššokti pir
miau negu traukinis užgavo gat-

Jos. Burauskaa,
F. Krasowski, 

2809 Penn Ayl
J. Katkus, 

2204 Forben Vt
F. Tevlovich, 

2228 Tustjn BI 
Duquesne, Pa.: K. Lideka,

306 Hamilton avi 
Scranton, Pa.: J. Teleysh,

1726-28 Jackson »

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAU 
Kas turi bkitudamas arba silpnai akis, 
vaivos skaudėjimo, atsilankykite pas jnng

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

v>’w» 9 rvto iki 1 po piet.

PARDUODU, pigiai vežimų išve 
žiojimui duonos. Atsišaukite į 

Warn is Bros.
3838 So. Kedzie ave., Chicago, IB 

Tel. Yfii’ds 2599.

Cicero, Ill. J. Matulis, i., 
1437 S. 49th Ct., Cicero, 111. 

St. Charles, HL: W. Grabauskas, 
19 W. 2nd St. 

Melrose Park, III.: Chas Kochones, 
2005 W. Lake St. 

Springfield, HL: K. Lagunas, 
1716 Matheny Ave. 

DeKalb, Ill.! Mike Taruti, 
1148 Market St. 

Divernoon, HL: W. A. Žilinskas,
Box 210. 

Rockdale, HL: via Joliet, D. Lukša, 
140 Moen Ave. 

Westville, Ill.: St. Mazremas,
Barber Shop, Stat© St. 

Waukegan, 111. J. Miloszeviče,
801 _ 8th St 

So. Chicago, Ill.: Max Feldman, 
8904 S. Houston Ave. 

Rockford. Ill.: St. Petrauskas ir
Račkeviče, 1012 S. Main St 

W. PallrsjAu, Ill.: W. Pilypas, 
720 W. 120 St 

Putramentas, 
15725 Finch Ave. 

Chicagc Heights, HL: M. Remeika, 
1413 Portland Ave. 
Ill.: A. Jukubauskas, 

516 Cleveland St 
K. Valančiunas, 

506 E. 7 St. 
W. Petraitis, 

210 W. Wash 
Livingston, Ill.: K. E. Bertulis, 
E. St. Louis, Ill'.: žičkus, 

_ - 459 Collinsville

Vakar vidudienyj, kokia K 
minučių po 12 valandos, atsiti 
ko baisi nelaimė ant 17 gatvės 
prie Western ave. Kaip žinia 
kokio bloko ar puses atokume 
rytus nuo Western ave eina gc 
ležinkelis. Jį perkerta 17 gat 
ve bėgantieji karai. taigi ve

rektorių kaikurių organizaciją, 
kaltinančią mane k idimu laiky
ti maištadaringą susirinkimą, ir 
taipgi kaltinančią, kad aš esąs 
prasižengęs ne tik nelabu darbu 
ofise, bet daug sunkesniu ša
lies išdavystes prasižengimu.

Kaikurie C.hicagos dienraš
čiai perduoda įspūdžius, buk 
mane iššvilpę ir išniekinę, kuo
met aš važiavau automobiliu iš 
Chicagos į Kankakee, III.; gi po 
teisybės aš buvau mieste pasita
rimui su advokatais tikslu už
vesti bylas, kad patraukus atsa-

REIKALAUJAME 2 vyrų pat.' 
siu prie bičių prižiūrėjimo.

Chic'ago Packing Co., 
1535 Gross ave., Chi(

tintojus. To tikslo linkui uida 
mas aš ir užvedžiau tas bylas.

Savo suokalbyje prieš mane 
mano nedraugai paskutiniu lai 
ku išgręžė mano namu sienost 
skyles, įtaise diktografus, klau
sydavosi, ką.aš kalbu telefonu, 
pastatydavo opera torius saliu- 
nuošė, kambariuose ir samdy
davo šnipus medžiooti mano ži
ngsnius.

Aš malonėčiau vie šai paskelb
ti visa, ką aš kuomet nors pa
lakiau ai* padariau, vienok aš 
pripažįstu faktą, kad ypalos, ku
rios yra taip niekingos, kad ga
li naudoti tuos šnipinėjimo ii 
garbę žeminančius metodus, ne
sustos vartojusios panašią būdą, 
idant ir teismui sudarius netei
singus liudijimus 
sic

siu :
Tegul darbininkai jsidėmėja 

ne gera kompanijų širdis priver 
lū juos pakelti darbininkams už 
mokesti, bet baimė.

Kompanijos, bijodamos 
streikai! neišeitu ir 

v 

skerdvklu darbininka » c

del pačios skubinasi 
akis darbininkams, 
vyks? Ar pasiduos 
kai šitokiam kompanijų

i >aiVRas ve Kanu*, 
streikavo darbiniu! 
losi* ir reikalauja priedo Laiku 
riems darbininkams




