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Talkininkai nesitiki taikos

LENIKJOS VALDŽIA

PAKELIA MOKESTI

LIVERPOOL

bedamas reichstage pasaky
siąs ką aiškesnio apie taiką 
ir gal paminėsiąs apie Belgi-

ROOSEVELTAS RYTOJ 
KALBĖS CHICAGOJ.

REIKALAUJAMA PAIM 
TI VARIO KASYKLAS.

BEDUINAS, rusg. 24. — 
Gen. Ludendorff paskelbė, 
kad vokiečiai užgriebė daug 
maisto, ypač duonos ir mil
tų, paėmę nuo rusų Jakob- 
stadto miestą pereitą savai-

labiaus 
laisvę

Bet tuo pačiu 
kad Ameri-

REVOLiUCIJA
AMERIKOJ.Sustreikavo Oregono laivų 

statytojai. Streikai Cali- 
fornijoj, Ixmisianoj, Ohio

nisterijoj.
2. P-as Pilėnas turi tarpe 

lietuvių “savų žmonių.”
3. Jis, t.y. p. Pilėnas* bbk 

lig jo žodžių, tankiai pinigiš-

Liepos 27 d. turėjusi įvykti 
Amerikoj revoliucija.

po sužeistas šrapnelės ske- 
velda. '!j

GATVEKARIŲ DARBI 
NINKU STREIKAS 

ROCKFORDE.

WASHINGTONE LAU 
KIAMA TAIKOS.

RENGIASI UŽSMAUGTI 
ATEIVIŲ SPAUDĄ.

VOKIEČIAI UŽGRIEBĖ 
DAUG DUONOS.

SIUVĖJŲ STREIKAS 
PITTSBURGE.

VEIKIA PRIEŠ LA 
FOLLETT’Ą.

SIUVĖJŲ STREIKAS 
NEW YORKE.

RUSAI t ATAKUOJA 
VOKIEČIUS.

EL PASO, Tex., rugs. 25 
Tarp viso distrikto strei-

0,000 TEBESTREIKUOJA 
CALIFORNIJOJ.

Chicago, Ill., Utarninkas, Rugs.-Sept. 25, 1917.

'•'-I

/ NEW YORK, rugs. 25. — 
Dideliame Madison Square 
darže įvyko viešas socialistų 
susirinkimas, patvirtinimui 
socialistų kandidatų į mies
to urėdus. Susirinkime da
lyvavo nemažiau 12,000 žmo
nių. Socialistų reikalavi
mas taikos sukėlė didžiausį 
entuziazmą ir iššaukė ilgiau-

Talkininkai kritikuoja Vo
kietijos ir Austrijos atsa
kymus popiežiui apie tai
ką. Popiežius turi gerų

JOHNSTOWN, Pa., rugs 
25. — Cambria Steel Co. ir 
Lorrain Steel Co. pranešė 
kad nuo spalio 1 d. jos pa
kels mokestį saviems darbi
ninkams 10 nuoš.

Rengiasi pasmaugti atei 
viii spauda

NEW YORK, rugs. 24. — 
Siuvėjų streikas įvairiose 
(New Yorko dirbtuvėse tebe
sitęsia. Streikininkai daug 
kenčia nuo policijos. Pikie- 
tuotojai prie Marx Cowen 
dirbtuvės buvo daug sykių 
žvėriškai primušti. Muši
mais ypatingai atsižymėjo 
policijos kapitonas Scobel.

nuo liepos 3 d., yra platina
mos peticijos, kuriose reika
laujama iš kongresmanų ir 
senatorių, kad jie balsuotų 
už tai, kad valdžia paimtų vi
sas vario kasyklas Globe- 
Miami-Arizona distrikte.

PITTSBURG, Pa., rugs. 
24. — Siuvėjų streikas Pitts- 
burge plėtojasi. Policija už
draudė streikinnikų mitin
gus, ir pikietavimą, bet ne
žiūrint policijos draudimų, 
vir daugiaus siuvėjų išeina 
ant streiko.

Revoliucija” buvus rengiama 
Oklahomoj

DIDELIS SUSIRINKIMAS 
NEW YORKE.

SUSIVIENYSIĄ ŠEŠIOS 
AMERIKOS RESPUB

LIKOS. .

LONDONAS, rugs. 24. — 
Talkininku laikraščiai Itali- 
joj, Francijoj ir Anglijoj 
vienbalsiai kritikuoja ir pa
smerkia Vokietijos atsaky
mus popiežiui 
Šveicarijoj 
neužganėd;

PASKIRTAS AMBASA 
DORIUS.

Streiko apimtose dirbtu- 
valdžia yra 

užsakiusi laivų už $150,000,- 
000. Del streiko darbas ne
juda iš vietos.

sėsi penkias minutes.
Susirinkimas taipgi aš

triai pasmerkė persekioji
mą socialistų spaudos ir sta
bdymą laikraščių. Aštriai 
kritikuota ir Gompersą su 
Root’u.

Minia entuziastiškai priė
mė užreiškimą, kad seka
muoju New Yorko mayoru 
bus socialistas.

Kandidatu į mayorus yra 
Morris Hillquit.

WASHINGTON, D. G., 
rugs. 24. —: Nota kaizerio at
sakymas popiežiui apie tai
ką ym oficialiai pasmerkia
mas, bet Washingtone visgi 
laukiama taikios. žmonės, 
kurie stovi artį prie valdžios, 
sako, kad taikos tarybos ga
lėsią prasidėti apie naujus 
metus. t

Prie karės Ąmerika smar
kiai rengiasi, 
laiku sakoma 
kos karės mašinerijos gal ir 
neteks pavartoti prieš vokie
čius. Kol Amerika prisiren
gsianti prie karės, taika gal 
jau įvyksianti.Kongresas rengiasi 

įstatymą, kurs 
suvaržys spaudos 
ir užsmaugs ateivių span

PETROGRADAS, nigs. 
24. — Karės ofisas praneša, 
kad rusų kariuomenė vėl 
pradėjo atakuoti vokiečius^ 
Rusu kariuomenė atakavo 
vokiečius į pietus nuo Psko
vo plento ir po smarkaus 
mūšio užėmė vokiečių pozici
jas Silzemes apielinkėj. Nar-

SU KAIZERIU NESITAI 
KYSIĄ.

12,000 darbininkų reikalauja 
taikos.

IŠVILKS DAUGIAU VO
KIEČIŲ INTRIGŲ.

WASHINGTON, D. C., 
rugs. 24. — Su v. Valstijų va
ldžia neužilgo ketina išvilkti 
aikštėn dar daugiau Vokieti
jos valdžios intrigų Ameri
koje. Naujieji išaiškinimai 
busią dar stebėtinesni. Bo
sią parodyta, kaip Vokeiti- 
jos valdžia stengiasi papir
kinėti visokius žmones ir 
kaip daug pinigų tam leidu-

reikalaudama, kad jai1 
šduotas veinas anjiKh

Aleksandras

REIKALAUJA IŠDUOT 
BERKMANĄ.

ALBANY, N. Y., rugs. 25 
— San Francisco policija 
kreipėsi prie New Yorko 
valst. gubernatoriaus Whit
man o 
butu 4~- 
chi'stu vdau C-
Berkman.

Tą patį sako Londono lai
kraščiai. Daily Mail tereiš
kia, kad “su Hohenzollernais 
(kaizerio šeimyna) ir su ta
rptautinių kriminalistų šai- 
ka, kuri aplink juos susispie- 
tus, negali būti padaryta jo
kios garbingos pastovios tai
kos.”

Šveicarijoj išreiškiama 
viltis, kad Vokietijos kancle
ris ateinantį ketvergą kai

rių ir penkių buto atstovų, 
iš jų šeši demokratai, keturi 
republikonai.

WASHBURN, Wis., rugs. 
24. — šio miestelio ištikimu 
patriotų lyga pasiuntė tele
gramą senatoriui La Follet- 
t’ui su reikalavimu, kad jis 
atsisakytų nuo senatoriaus 
vietos, o kitą telegramą pa
siuntė prezidentui, kad La 
Follettą pasistengtų išvary
ti iš senato.

(La Follettas senate nesi
liauja smarkiai veikęs prieš 
didžiųjų kapitalistų bosavi- 
mą politikoj, ir kaip mokė
damas užtaria už biednes- 
nius žmones. Todėl prieš jį 
taip siaučia “patriotai.”).

taiką, 
laikraščiai irgi 
iti atsakymais. 

Tik Ryme popiežiaus laikra
štis “Corriere DTtalia” at
sakymuose mato ir gerų da
lykų ir tikisi, kad tais atsa
kymais taika tapus priartin
ta. Popiežiaus laikraštis 
pabriežia, kad kaizeris suti
kęs su popiežiaus pasiulymu 
iapie nusiginklavimą ir arbi- 
traciją, ir sako, kad aiškes
nio atsakymo kaizeris neda
vęs tur but dėlto, kad vokie
čiai paėmę Rygą ir tuo bu
vus sustiprinta militaristų 
intekmė.

Paryžiuje laikraštis La 
Victoire, redaguojamas soc. 
Gustavo Herve, kaizerio at
sakyme mato tik “žodžius ir 
vėją.v Kiti laikraščiai at
sakymą vadina tuščiu, neaiš
kiu, išsisukinėjančiu, ir ypa
tingai nurodo į tai, kad at
sakyme nėra paminėta nei 
apie Belgiją, nei apiezLenki
ją, nei apie Elzas-Lotaringi-

BERLINAS, rags. 24. — 
Iš Warsavos pranešta, kad 
grafas A. Tarnowski griež
tai atsisakęs būti Lenkijos 
regentijos nariu. Regenti- 
jos nariais galutinai paskirti 
arkivyskupas Kokowski, ku
nigaikštis Lubomirski ir 
grafas Ostowski. Jie turė
sią paskirti Lenkijos pre- 
mjerą-ministerį, kurs suda
rys kabinetą — Lenkijos vai-

Galų gale tapo paskelbta, 
įkas yra tas slaptingas šni
pas, ar šnipai, lietuvių tarpe. 
Paskutiniame “Tėvynės” nu
meryje tą sekretą viešai ati
dengia p. St. Šimkus. Ponas 
Kazys Pilėpas esąs tuo Ang
lijos agentu, apie kurį buvo 
kalbama. Apie, tai, kad jis 
tokiu yra, p. St. Šimkus pa
tyręs tada, kada paėmęs nuo 
jo $100.00, kuriuos jam da
bar sugrąžinęs.

“Tautinės Tarybos” komi
sija, susidedanti iš Norkaus, 
Vilmanto, Šimkaus ir K. 
Šliupo, tą klausimą tyrinė
jusi. Ji' jau išdavusi ir ra
portą tarybai, bet taryba to 
raporto neskelbianti. Tad 
St. Šimkus nuo savęs prane
ša, kad jam paaiškėję bent 
sekantįs dalykai:

1. Ponas Kazys Pilėnas 
prisipažįsta tarnaująs Ang-

— Čia rengiamasi paskelbti 
boikotą pienui. , <

NEW ORLEANS, La., 
rugs. 24. — Laivų darbinin
kams laikinai sutikta pakel
ti algas, Jbeft sutarimo dar 
nepadaryta. Dalis darbini
nkų grįžo į darbą už pakel
tą algą. . Tavorų krovėjai 
tebestreikuoja.

Šilčiau šiandien. Giedra. 
Nepastoviau į vakarą. Rytų, 
(paskui pietų vėjas. Saulė 
teka 5:39; nusileidžia 5:44.

4. Ponia Alytienė pripaži
no vertųsi į anglų kalbjj fk 
Pilėnui straipsnius, tame 
nieko blogo nematydama.

5. P-as A. B. Strimaiti®
pripažino, jog SLA. ofise ta
nkiai lankydavosi p. Pilėnas, 
kaipo buvęs SLA. nariu ir 
New Yorko kuopos pirmini
nku. . ‘,

6. P-as Pilėnas skundžia 
Amerikos valdžiai lietuviu 
organizacijas.

7. P-as Pilėnas įskundė A- 
merikos valdžiai keletą lietu
vių, tarpe jų mane, esant 
Vokietijos šnipais.

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as Second Class Matter March 7, 1914, at the; post Office at Chicago, III., under the Act of March 3, 1879.

Militaristų garbinamas 
T. Rooseveltas atvažiavo 
Chicagon patriotizmo keltų 
ir rytoj kalbės štock-yarduo- 
se. Susidarė patriotų komi
tetas Roosevelto pasitiki- 
mui. į tą komitetą kartu su 
arki-vyskupu G. W. Munde- 
leinu, didžiojo kapitalo at
stovu J. A. Spoor, W. H. 
Merrick ir kitais patriotais, 
įeina taipgi Clarence S. Dar
row, taipgi Chicagos Darbo 
Federacijos pirmininkas J. 
Fitzpatrick ir jurininkų li
nijos pirmininkas Victor A, 
Olander, L

WASHINGTON, D. C., 
rūgs. 24. — šešios Amerikos 
respublik'os, Honduras, Ni
caragua, Guatemala, Costa 
Rica, Salvador ir Panama, 
neužilgo svarstys sumanymą 
susivienyti visoms šešioms į 
veiną respubliką su viena 
centrale valdžia. Penkios 
tų respublikų buvo iki šiol 
susirišusios sutartim, kuri 
šiais metais baigiasi. Hon
duras prezidentas Betrand 
prie šitos progos padavė su
manymą, kad visoms joms 
butų naudingiau susivienyti 
ir dar prisijungti Panamą. 
Sumanymas priimtas. Įvyks 
konferencija sumanymui ap
tarti. Konferencija bus Wa
shingtone arba Panamoj. 
Susivienijusios respublikos 
turėtų iki šešių milionų gy
ventojų ir 206,345 ketvirtai
nių mylių žemės.

SAN FRANCISCO, Cal, 
rugs. 24. — Metalo unijos 
darbininkai, dirbantieji prie 
laivų statymo, tebestreikuo
ja. Unijos komitetas priė
jęs prie laikino sutarimo su 
darbdaviais, todėl yra šau
kiami st r e i k i e r i ų m i t i n g a i, 
kad apsvarsčius tą laikiną 
sutartį.

Streikas tęsiasi nuo perei
to panedėlio. Jame dalyva
uja apie 30,000 darbininkų.

iausias jų reikalavi- 
skelbti svetimoje Imas yra, kad butų mokama 

mažiaus kaip $6.00 į die-

ROCKFORD, Ill, rugs. 25 
— Užvakar čia prasidėjo 
gatvekarių darbininkų strei
kas. Nors kompanija grei
tai gavo kiek streiklaužių, 
bet darbininkai gatvekariais 
nevažinėja.

ENID, Okla, rugs. 24. — 
Čia teisiama vienuolika agi
tatorių prieš karę. Teisme 
valdžios liudininkas W. H. 
Hoover liudijo, kad Ameri
koj buvus rengiama revoliu
cija. Revoliucijos rengimu 
buvus užsiėmus LW.W. uni
ja ir 48 kitos organiz/acijos, 
kurių skaičiuje ir Darbinin
kų Klesos unija (Working 
class union).

Revoliucijos pradžiai die
na buvus paskirta liepos 27. 
I.W.W. turėjus pradėti re
voliuciją. Darbininkų kle
sos unija turėjus paimti sa
vo valdžion mažus miestus, 
užgrobti bankus, sudeginti 
tiltus ir nukirsti telegrafo 
vielas. I.W.W. unija tą patį 
butų dariusi didesniuose 
miestuose 
žmonių butų dalyvavę toj 
revoliucijoj.

Liepos mėnesyj, sako, bu- 
buvo paskirta nupirkti 100 
svarų dinamito.

(Matyti, kad ta “revoliu
cija Amerikoj” to pačio val
džios liudininko tik ir buvo 
sugalvota. Teisiamieji Ok- 
lahomos karės priešininkai 
vargu galėjo planuoti tokią 
revoliuciją, nusipirkę vos ši
mtą svarų dinamito, jeigu 
dinamitą jie butų ir pirkę. 
Tiesa yra tokia, kad Oklaho
moj žmonės labai įnirtę ant 
savo išnaudotojų ir ant val
džios).

Ohio 
rugs. 23. — Amerikos ir Ka
nados puodžių unija balsuo
ja ar priimti naujas darbda
vių sąlygas. Jeigu du treč
daliai narių tas sąlygas at
mes, tai šio mėnesio pabai 

strei-

PETROGRADAS, rgs. 2f 
— I. N. Jefremov, buvęs vie 
šosios pagelbos ministeriu 
tapo paskirtas Rusijos am 
basadorium Šveicarijoj.

WASHINGTON, D. C., 
rugs. 24. — Senatui ir atsto
vų butui yra paduotas ko
misijos patarimas priimti bi- 
lių apie “susižinojimus su 
priešu.” Tas bilius duoda 
teisę ir galę valdžiai panai
kinti kiekvieną laikraštį, ei
nantį Amerikoj, kurs nepa
tinka Wilsonui ir jo adminis
tracijai.
- Jau “šnipavimo” bilius, 
kjirs tapo įstatymu, davė di
delę galybę valdžiai ir leido 
pačtos viršininkui cenzūruo
ti ir stabdyti laikraščius, 
nepriimant jų į pačtą.

Bet paduotasai “susižino
jimo su priešu” bilius dar 
toliaus siekia. Pačių virši
ninkas Burleson sulig to bi- 
liaus gali tiesiog uždrausti 
1 a i k rase i u i būti s pa u z d i n a - 
mu, jeigu laikraštis rašytų 
ką-nors nepatinkamo val
džiai.

Užvis sunkiausias ir netei
singiausias įstatymas bus a- 
teivių spaudai.

Naujuoju įstatymu ateivių 
spauda stačiai bus pasmaug-

GRĘSIA PUODŽIŲ 
STREIKAS.

Adrew: 

mJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET 
CHICAGO, DLJL.H>TOIS 

TELEPNOME CARU 1506

■ B. ..7 ' K

WASHINGTON, D. C, 
Apie du milionu ruFs- 24- — Raudonasis Kry- 

I žius paskelbė žinių apie ser
bų nelaimes ir vargus. Pa
tekę nelaisvėn serbai ken
čia badą. Užimtoj vokiečių 
ir austrų Serbijoj gyvento
jai, apie 50,000 šeimynų, irgi 
badauja. Daugybė žmonių 
išmirė.

Serbijos atstovybė Wa
shingtone paskelbė, kad 1910 
metais Serbijoj buvo 1,568,- 
048 gyventojų, o 1916 me
tais buvo jau tik 1,218,000. 
Karės laiku pražuvo 309,000 kierių, kurie streikuoja jau 
vyra ir 40,000 moterų.

Badas dar daugiau aukų 
paimsiąs šią žiemą, jeigu ne
ateisią Serbijai pagelbos.

Auga streikų

PORTLAND, Oregon, ru
gsėjo 25. — Laivų statymo 
darbininkų streikas plėtoja
si. Panedėlio rytą metė da
rbą dar keturi tūkstančiai 
darbininkų, dirbusių prie 
medinių laivų statymo. Tris 
tūkstančiai jau sustreikavo.

Prezidentas Wilsonas bu
vo prašęs unijos nestreikuo
ti ir ketinęs jfehrš pagelbėti. 
Bet bosams nenusilei'džiant 
darbininkai buvo priversti

Įstatymas udraudžia spau- ,Svarb 
sdinti 
kalboj žinias, straipsnius ar 
kitokius raštus apie politiką 
ir tarptautinius santykius 
Suvienytų Valstijų valdžios į vėse Amerikos 
su valdžiomis Anglijos, Fra- 
ncijos, Italijos, Rusijos, Vo
kietijos, Austro-Vengrijos, 
ar su by kokios kitos šalies 
valdžia, stojusia pasaulio ka
rėm

> Tik tie laikraščiai nebus 
sustabdyti, kurie paduos 
pačtos viršininkui pilną ir 
teisingą žinių ir straipsnių 
vertimą.

Vertimai turės būti paduo
ti po prisiega.

Kurie laikraščiai galės 
priparodyti, kad jie pilnai 
sutinka su Amerikos val
džios politika ir ją gina, 
tiems bus leista eiti ir be 
varžymų. Vienok leidimas 
bile valandoj galės būti at
imtas.

Tą laikraščių smaugimo
bilių veinbalsiai pataria pri- goj puodžiai apskelbs 
imti kongreso komisija, su- ką.
sidedanti iš penkių senato- -----------
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Jie žino, už

VLADAS POŽĖLA PASI
TRAUKĖ Iš BOLŠEVIKŲ

[Už išreikštas šiame skyriuje nuo 
mones Redakcija neatsako.]

tai yra vergiškumo evengelija, 
to vergiškumo, kurį “V. L.” ra
šytojas pasmerkė.

kunigą 
autorius

mokino 
dati
ve r-

Permainos L.S.S
Pildomam 
Komitete.

Atsirado Rasputin 
kęs prie 
ti baisią l 
Eina

LAUKIA
i REVOLIUCIJŲ

Farmerių reikalai daug 
kuo skiriasi nuo proletariato 
reikalų, bet kapitalistiškas 
išnaudojimas ir juos verčia 
j kovos kelią Ir daro prielan
kiais socializmo idėjoms.

DELEI LSS. XI RAJONO 
EXTRA KONFERENCIJOS

dalyvaut 
“darbo 

konferenci-

nusipirkti 
Židikų, ku 

sande

vietą, 
socijalia- 
s, bijolo- 

socializnias, sočia- 
biologija (ir biolo- 

mIo tik musų rašybos

gos išsilieti gaus.
Kadangi Rusijoje, ačiū darbi

ninkų ir kareivių susiorganiza- 
vimui, perversmas įvyko beveik

vą” bombarduot Grigaitį, 
kodėl jisai nerašąs į žurna
lą, ir ėmė išrodinėt “darbi
ninkams”, kad tie inteligen
tai tai esą tokie blogi žmo
nės, jogei jie tiktai toliai 
veikią organizacijai, koliai 
ji nusilenkianti prieš juos 
(tuos straipsnius jisai rašė, 
matoma, prieš veidrodį sė
dėdamas) ; jų reikią nepai-

vuoja pažangi, net revoliuci
nė dvasia.

Kapitalistinės telegramų 
agentūros apie ją pranešė 
labai mažai. Bet visgi ji pa
skelbė keletą faktų, kurie 
daug pasako.

Tarpe kalbėtojų, pasveiki
nusių konvenciją, buvo sena
toriai La Follette ir Gronna 
— tie senatoriai, kurie Suv. 
Valstijų kongrese kovojo 
prieš karišką Wilsono politi
ką ir kurie reikalavo, kad 
karės lėšų padengimui butų 
apkrauta dideliais mokes
čiais kapitalas ir kapitalistų 
pelnas. Konvencija, susidė
jusi iš netoli dviejų tūkstan
čių delegatų, karščiausiai 
pritarė juodviejų kalboms. 
Bet kada ant estrados pasi
rodė Minneapoliso mayoras, 
socialistas Van Lear, tai far- 
naeriai padarė tokią ovaciją, 
kad kapitalistinių laikraščių 
korespondentus paėmė bai
mė.

O štai kaip kalbėjo toje 
konvencijoje “National Non
partisan League” preziden-

noroms ar neno

Nauja socialistų partija, 
kurios gimimą daug kartų 
pranašavo spauda, jau ren
giama laidoti. Ji miršta ne
gimus.
' TSūp praneša John Spargo 

\ir J. K. Thelps Stokes, ku- 
j riuodu turėjo but tos naujos 
) partijos gimdytojai. Juod- 
"Viam nepatiko “progermani-

Vienas žmogus davė klerikalų 
Darbininkui” tokį klausimą:

Esu skaitęs, kad laike 
Francuos ir Portugalijos re
voliucijos buvo išžudyta daug 
dvasiški)

sides, jei soeialistai
“sočialės revoliucijt
žadės, aiškiai matyti galima
Gal jos bus nukeltos po karės

Tą ir patarčiau 
drau ga m s apsvars t 
s toj e k onf e re n ei j o j c

— XI Ra j. Sekr. V. V. Vasys

Kaskarts ėmė rink lies 
ir daugiau žmonių, 

minių-minios; kaip, 
užtvenkė visas miesto gal

inas, paduoti čia ištraukų iš jo 
kalbos.

Jis sakė:
Rusijos Revoliucija, tai ne 

tunus koks-nors misteriškas ap
sireiškimas, bet būtina pasekmė 
tos revoliucionierių propagan
dos, kuri buvo varoma po visą 
plačiąją Rusiją per dvi gentkar-

Nesenąi pasibaigusioji 
mieste St. Paul “National 
Nonpartisan League’" kon
vencija parodė, kad vakari-

Apie jo pasitraukimo priežas 
tis mes nieko nežinome.

(“Laisvė”)

kritusius toj 
Laidojo visi 

— seni, 
Dainavo 

revoliucines dai- 
į vairi ų-į vairiausia s 

visokiais parašais, 
lydėtojas turėjo rau- 

Moters. pažįstami

moterei, 
ir netur
it’ nuošir-

Streef o 
Milžiniškas

spuste. Minia nesis- 
Buvo ramu.

kazokų oficieras nti-
ieną žmogų, kuris

Bet kur klerikalams tokį da
lyką pripažint ir suprast, kad jie 
visuomet skelbia, jogei socialis
tai esą baisiausi kraugeriai!

rą nuo sosto 
veikti, 
tikroji

Darbininkai, nei Rusijos nei 
lų šalių, kareiviais nenori bu-

Kodel? Ugi todiel, kad iš-

Stalioraitis, kadangi juodu 
gavo apmokamas vietas prie 
“Kovos.” Jų vietas Pild. K- 
te užėmė J. Ramanauskas ir 
J. P. Raulinaitis.

Dabar rezignavo iš Pild. 
K-o da ir J. A. Bekampis. Jo 
vieton bus pakviestas tur
būt J. Vilkelis iš Shenan
doah, Pa., kadangi M. Pet
rauskas (iš Chicagos), kuris 
yra sekamas po Raulinaičio 
kandidatas, yra išvažiavęs 
Rusijon.

Taigi bėgiu kokio mėnesio 
laiko persikeičia didesnė pu
sė Pild. K-o. Pastebėtina, 
kad pasitraukė iš jo kaip 
tik gavusieji daugiausia bal
sų rinkimuose. Mat, jie bu
vo pasižymėję, kaipo labai 
“smarkus” vyrai.

sijos revoliucijos nieko pana- 
' šaus negirdėti. Kodėl toks

revoliucij ose skirtumas ?
“Darbininko” redakcija, atsa

kydama j tą klausimą, ilgai pa
sakoja apie Franci jos revoliuci
jos baisenybes, paskui ilgai pa
sakoja apie tai, kad Rusijoje 
“revoliucija ėjo be kraujo pra
liejimo,” ir pagalios užreiškia:

Taip tai visai kitokia dva
sia apsireiškė Rusijos revoliu
cijoj, negu Francijos, ir kito
kia vaga ji eina.
Vadinasi, “išaiškino”!
“Darix” beje, mini apie “ru- ♦

sų tautos kitokį temperamentą, 
negu ITancuzų.” Tarytum jisai 
nežino, kad prie senosios val
džios, nežiūrint to “tautos tem
peramento”, Rusija pasižymėda
vo baisiausiais žiaurumais.

Klerikalai tos mįslės neišriš 
toliai, koliai jie neturės drąsos 
pažvelgti tiesiai į akis. Rusijos 
revoliucijoje vadovauja darbi
ninkai, persiem tįsieji socializ
mo idėjomis — štai kame daly-

“Mes nesame patriotai 
prasmėje tų storpilvių, ku
rie yra nuo kojų iki galvos 
apsivynioję Suv. Valstijų vė
liava, bet galvoja visuomet 
tiktai apie savo šernolę. Mes 
ir nežaidžiame patriotizmu, 
mes gyvename patriotizme. 
Musų patriotizmas yra mu
sų liaudžiai, kiekvienam vy
rui ir kiekvienai 
neturtingiausiam 
tingiausiai labiaus 
džiaus, negu Wall 
magnatams.’ 
susirinkimas per dešimtį 
minučių plojo šitiems kalbė
tojo žodžiams.

Farmerių Lyga turi tarp 
dviejų ir trijų milionų narių. 
Valdžiai prisieis su ja skai- 
tyties 
rems.

Tokios intrygos darėsi L. 
S.S. centre, sėdint Pld. K-e 
{tikriems revoliucionieriams 
— Šukiui, Stalioraičiui ir Be
kampiu!. Bet jos tenai dar 
nepasiliovė. Ir vargiai jos 
gialės pasiliauti, kol į “Ko
vos” centrą ir redakciją ne
bus pastatyti rimti ir sup- 
rantantįs socializmą žmo
nės.

Ta sutartis susekta, Rasputi
nas žuvo. Liko viena carienė

1 <u si j o j re vol i u ei j os
neprasidėjo. Jos dar 
dės. Prie revoliucijų 
bus socialistų aiškus pasista
tymas, jų grieštumas, nenuo- 
laidttinas. Kada jos prasidės, 
ateitis parodys. Bet kad pra- 

nuo savo 
s” neatsi-

suko geriausias draugas, kuris 
seniau buvo labai uolus bolševi
kas (? “N.” Red.) ir vadas lie
tuvių bolševikų, šiuomi laiku

spausdintas “Vien. L.” ilgokas 
straipsnis. Jame aiškinama la
bai svarbus klausimas, būtent: 
kokią įtekmę daro į žmonių 
psichologiją (sielą) 
mokslas. {Straipsnio 
prirodo, kad kunigi 
žmonėms vergiškume 
mo) dvasią ir kad tuo būdu jie 
labai trukdo pastangas iškovot 
geresnį būvį. Sako:

Taip vadinami katalikiški 
laikraščiai neskelbia krikš-

Tokia tema kalbėjo p. Lin
coln Steffens, nesenai sugrįžęs 
iš Rusijos. Jam prakalbas ren
gė American Liberty Defense 
League. Žmonių buvo pilnutė
lė Central Music Hall, rugs. 22, 
1917, Chicago 
didi lekcija, 
ra n i i ų-ra m iau šia i 
kuomet ūžte ūžė salė nuo aplo
dismentų. Bet jis prašė, kad ne 
trukdytų jo kalbos. Dvi valau 
dos prabėgo akies mirksniu 
Norėjosi dlar ir dar kiaušy ties j c 
lekcijos.

reiviai juos šaudo. Darbinin
kai visur priešinasi kareiviavi
mui ir karei.

—Na, o kokią jus dabar pri
imsit valdžios formą? Gal Res
publiką? — klausiau rusų.

—Hm... Respubliką... Ame
rika yra vadinama respublika, 
bet kas iš to?

Rusai žino, kad Amerika tik 
iš vardo yra respublika.

Rusai dabar turi demokrati
ją — Demokratinę 
ir jie už ją kovoja 
visu pasišventimu.
ką kovoja ir jie įsitikinę perga-

Kilo gandas, kad Milukovą* 
turi padaręs slapių sutarčių si 
talkininkais. Vėl kilo neramu 
mas. Konstantinopolis paža
dėtas Rusijai, — pradėjo kai

Iš rusų, viso pasaulio, laisvę 
mylinti žmonės, mokinasi ir tu
rės mokintis, kol nepaseks jų 
pavyzdžiu. — A. žymontas.

NĮei viena Rusijos talkininkė 
šalis dar nepripažino tų Rusijos 
reikalavimų. Todėl kare dar 
tebesi tęsia.

Jo kalba, — tai
Publika klausės 

kaip

LSS. XI Rajono extra konfe
rencija įvyksta spalio 14 d., 
Grand Rapids, Mich. Konfe
rencija yra šaukiama L.S. S-gos 
reikalais. LSS. XI Rajonas 
mato dabartinį S-gos padėjimą, 
todėl nutarė sušaukti extra kon
ferenciją, kad tšrišus dabarti
nius ginčus tarpe Kovos ir pri
vatinių laikraščių.

Vieni gina Kovą, kiti gi pri
vatinius laikraščius. Aš kaipo 
XI Rajono sekretorius bandysiu 
būti bešališku. Pirmiausia kal
bėsiu apie Kovą ir jos redakto
rių. Kova veda polemikas jau 
nuo senai. Nuo atvykimo į 
Suv. Valstijas dig. V. Kapsuko 
prasidėjo ir polemikos tarp Ko
vos ir privatinių laikraščių. Vė
liaus gimė Liet, šelpimo Fon
das ir Lietuvių Diena.
šukele naujus ginčus. Vėliaus 
gimė Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Taryba ir Kova pirmo
ji užsipuolė, sakydama, kad tve
riasi nauja bespalve organizaci
ja ir ji girdi esanti S-gos ardy
toja. Paskui Kova užsipuolė 
ant ALDT. laikines valdybos, 
prikaišiodama jai norą daryti 
biznį, tarsi toji valdyba pasilie
ka amžinai.

Kovą kaipo LSS. organą ir 
jos redaktorių niekas neįgaliojo 
vardu LSS. šmeižti privatinius 
laikraščius ir A. L. D. Tarybą. 
O ji pirmutinė užsipuolė ant pri
vatinių laikraščių ir sukėlė tą 
aštrią polemiką. Paskui atsi
rado ir įvairių priekabių, kurių 
ir klausyties gėda. Laikraščiai 
turėtų skleisti apšvietą ir vieny
bę, o ne ardyti darbininkų kle- 
sos spėkas. Šiandie šimtai žmo
nių stoja į Sąjungą ir ką jie tu
ri manyti, radę tokius nelemtus 
ginčus sąjungiečių su privati
niais laikraščiais.

Nors mes 
iriems, ne kiliems uždaryti bur 
nos, bet mes turime jieškoti tie 
sos ir kas kaltas už šiuos gin

jį. Minia visų klauso. Bet vis 
šaukia: “šalin Milukovą”!

Milukovą prašalino.
Darbi ninku ir Karei vi ų Atsto- 

vj Taryba, kaip tik nuvertė ca- 
p rudėj o 

Ir dabar ji yra Rusijos 
valdžia. Susirinkę jie 

►s rūmuose, ten miega, 
ten valgo ir ten dieną ir naktį 
svarsto Rusijos likimą. Dari), 
ir Kar. Astovų Taryba — di
džiausia organizuoti Rusijoj 
spėka ir ji dieną ir naktį stovi 
Rusijos sargyboj ir valdo ją.

Tai jaunos, idealės Rusijos 
Demokratijos valdžia. Ji stipri; 
ji nepergalima.

Kareiviai, sugrįžę iš 
pabuvę namie, pamatę, 
dasi šalyj, pradėjo vėl 
pulkus ir stoti į mūšį.

Dvyliką-įpcnkiofliką metų at
gal. buvo išsiuntinėti agitatoriai 
visur, kur lik buvo galima, ir 
jie dirbo — dirbo be atvangos. 
Buvo manyta, kad tas jų darbas 
neatneš jokių vaisių; daugumas 
buvo jau bepradedą nusiminti.

Bet galų-gale pasirodė, kad 
nieks to darbo nežuvo.

Rusija, kaip ir kitos visos ša- 
lįs, buvo valdoma politiškų “bo
sų.” Caras buvo jiems tik lė
liukė.

“Dilgėles” vėl eina.
Apie dveji metai laiko atgal 

jos persiskyrė su šiuo pasauliu 
Pittsburgh’© mieste; o dabar jos 
pasirodė Worcester’yje, Mass. 
Užgrabiniame gyvenime judėji
mas tur-bnt yri 
nes, kaip matote 
ros metų, kol “Dilgeles” nuke
liavo iš Pittsburgh’o į Worces
ter’į. šios gadynes technikos iš
radimai (geležinkeliai ir kiti ga
lai) tame gyvenime, matoma, 
yra nežinomi.

Reikia pasakyt tečiaus, kad 
“Dilgėlių” dusia, stigrįždama į 
šį pasaulį, priėmė kitokį kūną. 
Ji dabar apsireiškė 
mėnesinio “juokų, 
meiles” žurnalo.

Metine “Dilgelių” prenumera
ta esanti $1.00. Bet ar tai yra 
juokais pasakyta, ar rimtai, mes 
nežinome (iš juokdarių gali vis
ko laukti). Pasiklauskite leidė
jo, J. Ncviacko, 149 Millbury 
St., Worcester, Mass.

pn si tai- 
carienes, norėjo suloš 

i gėdiją visoj Rusijoj 
indas, kad buvo plenuo 

j am a atiduoti visą Rusiją Vokie
tijai. Generalis štabas jau tu 
rojęs visus pienus kaip tai pada

Revoliucijos momentas.

Karė tęsės. Petrogrado gy 
ventojai įsteigė maisto pardavi 
mo įstaigas 
aušros iki vakaro sutemos, ei- 
lių-eilės stovėdavo, kad gavus 
ką nors nusipirkti valgiui. Pri
ėjo iki to, kad moters su mažais 
vaikais ant rankų išstovėdavo 
po dvi-tris dienas iš eilės ir tai 
negaudavo nieko 
Mat buvo policijoj 
rie paimdavo maistą 
lių, susikraudavo fcur-nors savo 
namuos ir pardavinėdavo tiems, 
kurie brangiau mokėdavo. At- 
sižinojo apie tai eilėse laukian
tieji žmones. Pasidarė subruz
dimas 
vis daugiau 
Prisirinko 
jura 
ves.

Atsirado kareiviai, pribuvo 
kazokai.

—Susimildami, išsiskirstyk 
te, — prašė kazokai minios.

O minia vis didėjo ir didėjo 
Gatvėse 
kirstė.

Vienas 
kirto šoble 
nepaklausė greitai pasitraukti 
jam iš kelio. Pamatė tai toliau 
stovintis paprastas kareivis-ka- 
zokas, puolė tuojau prie to ofi- 
ciero ir nudėjo jį. Prasidėjo 
subruzdimas. Pasigirdo šūviai. 
Pradėjo nuo stogų ir augštuli- 
nių langų šaudymas. Pasipylė 
kraujas. Kariuomenes dalįs 
pradėjo prisidėti prie žmonių.

apleidę ją, juodu nuvažiavo 
į Minneapolisą 
Gomperso-Russello 
ir demokratijos 
joje.”

Buvo manyta, 
kartu su tuzinu 
pat nepatenkintų socialis
tais žmonių, įsteigs “ameri
konišką,” patriotišką “socia
listų partiją,” idant atitrau
kus darbininkus nuo Socia
listų Partijos. Bet dabar 
Spargo ir Stokes sako, kad 
Wilsono rėmėjai naujos par
tijos neorganizuosią.

Vietoje naujos partijos, 
tie žmonės ketina padaryt 
naują “partijų” suvieniji
mą: progresistų, prohibicio- 
nistų, socialistų (?), organi
zuoto darbo ir “single ta- 
xer’iu”.

Tegul jie vienijasi į svei
katą. Socialistų Partijai 
jie nepakenks.

grįžti į 
Nes su 

Vokietijos despotizmu skyrium 
Rusija taikytis nė nemano. Ru
sija dabar tai ištikrųjų kovoja 
už demokratiją ir žmoniškumą 
pilna to žodžio prasme.

Ji paskelbė sąlygas taikos ir 
reikalauja ir reikalaus, kad ir 
kilos kovojančios šalis priimtų 
tas sąlygas.

Rusija visoms tautoms duo
da apsisprendimo teisę, bet ji 
sykiu primena ir kitoms šalims,

menės. Atėjo, žmonių* pusėn ir 
kazokai. O nuo stogų vis šaudo 
ir šaudė. Atsirado kalbėtojai- 
revoliticionicriai, kurie pradėjo 
aiškinti ir šaukti “šalin val
džią”! “Šalin carą”! Susidarė 
būriai žmonių, kurie daro de
monstracijas ir ėjo nukrapštyti 

palėpių šaudan- 
ėjo prie namų ir 

lipo prie

—Mes nenorime Konstanti
nopolio! — šaukė minios de
monstracijose.

Artinosi Pirmoji Gegužio. 
Nutarta visiems švęsti. Tai 
darbininkų Švente. Rytui i&* 
aušus, jau pradėjo jk> gatves bū
riai žmonių vaikščioti, dainuo
dami dainas ir iškėlę vėliavas su 
parašais: “šalin slaptos sutar- 
tįs”! “šalin Milukovas”!

Minia vis didėjo ir didėjo. Iš
ėjo į gatves visi: jauni, seni di
deli ir maži. Gatvėse spustė. 
Kalbėtojai sako prakalbas — jų 
dane — 30—50—100. Aiškina

tas perversmas esąs ne “revoliu
cija.” “Revoliucija” prasidės 
liktai tada, kada kapitalistai ir 
bajorai, susivieniję su kazokais 
ir buvusiojo caro šnipais, 
žudyt socialistus.

Prieš tokią “revoliuciją” 
rikalų “Garsas” gal nieko 
turėtų.

vienu liuosesniu žmogaus 
dvasios pakilimu.

Kuomet Kristus 
žmones, jo pasekėjais 
giausia buvo skurdžiai 
gai. Kristaus mokslas, krik
ščionybė buvo taja pageidau
jama religijai, kuri iš vergų 
dare žmones. Krikščionybe 
buvo taip galinga, kad Ro
mos vergai, tie vergai, kurie 
negalėdavo pasakyti vieno sa
kinio nesumelavę, tie, kurie 
lenke galvas iki žemei prieš 
patricijus, tie visi vergai pa
sidarydavo dvasios milžinais, 
dvasios galiūnais, kuomet 
liuosai priimdavo krikščiony
bę. Kad taip būdavo, dar ir 

amfiteatrų 
ikombos.

Šiandie gi matome kaip tik 
priešingai. Ant kiek Krikš
čionybė yra prakilni, ant tiek

Beveik 
kiekvienas lietuvių laikraštis 
Amerikoj turi ir knygų sankro
vą. Betgi nė viena jų neturi 
sandelyj visų knygų, kurios tik 
kada nors ir kur nors buvo iš
leistos. 2. Kas ta tokia “visų 
mandrybių ir išradėjų statisti
ka” galėtų but ir kur ją butų 
galima gaut, nežinome, 
glų kalba užima pirmą 
4. Kodėl vieni rašo 
mas, socijalis, n 
gija, o kiti - 
lis, milionas 
ipa) — pare 
neinisistovejimą

BMast | namus, moka:
.... 12 centij 
.... 50 centu 
nešiotojai nepa

eitis. Minia 
tuoj laiptais, išvidatis
tų šaulių. Vienus šliudė beli
pant, bet tuojau kiti, per lavo
nus, vėl lipo kol sugaudė tuos 
šaulius, caro gynėjus. Nukrap
štė visus, nusivedė ant pleciaus.
— “Ką daryti su jais”? — “Už
mušti!” — kiti šaukia. — “Ne, 
negalima, caro valdžia taip da
rydavo; mes tai j) daryti nega
lim” — šaukė minia. Uždarė 
juos kalėjimai). Tai buvo dau
giausia Petrogrado policija ir 
visokie valkatos tie nuo stogų ir 
palėpių šaudytojai.

— Kur caras; atveskite jį čia !
— šaukė minia.

Nesuranda caro — jis kažin- 
kur. Vėliau surado jį kitame 
mieste ir uždare kalėjiman su 
visa šeimyna.

Ir nebėra dabar jau Rusijoj 
caro ir niekuomet daugiau jo 
ten nebus. Tai buvo paskutinis 
caras.

Septynias dienas taip kovojo, 
kol galutinai revoliucionieriai 
paėmė viršų.

Paskui laidojo 
revoliucijos kovoj 
Po t r ogra do gy ve n t( > j a i 
jauni, suaugę ir maži, 
laidotovių ii 
nas. Nešė 
vėliavas 
Kiekvienas 
doną vėluką 
ir giminės kritusiųjų už laisvę 
verkė.

Karės fronte sustojo mūšiai. 
Sargyba paliko apkasuose, o ki
ti milionai kareivių sugrįžo j 
kaimus ir miestus. Likę apka
suose praliejo kalbėties su Vo
kietijos kareiviais.

—Kodėl mes mušainies? — 
klausė vieni kitų. Ir atsakymo 
negalėjo duoti bei vieni nei kiti.

vos” redakcija, kuri reko
mendavo juos sąjungie- 
čiams, kaipo tinkamiausius 
žmones. O sąjungiečiai, di
delėje savo didžiumoje, vi
suomet taip balsuoja, kaip 
jiems “Kova” pataria, nors 
jos patarimai butų ir dar 
taip kenksmingi socializmui.

Suprantama, kad minėtie
ji asmens Pild. K-e šoko taip, 
kaip jiems“Kova” grajino. 
Ir privedė jie Sąjungą prie 
tokios suirutės, kokios dar 
joje niekuomet nebuvo.

Iš tikrų šaltinių mes žino
me, kad J. Šukys ir J. A. Be
kampis buvo tuodu vyru, 
kuriuodu pereitais metais 
padarė pieną, kaip prašalint 
nuo “Naujosios Gadynės” 
redagavimo P. Grigaitį.

Kapsukas, kuriam labai 
nepatiko, kad “Naujoji Ga
dynė” vedama ne bolševikiš
koje dvasioje, atvyko į Broo- 
klyną ir padarė su minėtai-

aukleti servilizmą, paklusnu
mą ne Dievui, ne augštiem- 
siems dvasios reikalavimams, 
bet žemieilis reikalams5. Šian
dieninė kunigija susispietusi 
į tam tikras klerikališkas par
tijas auklėja žmonėse servili
zmą, paklusnumą karaliams, 
visokiems darbdaviams, kapi
talistams. Kristus pasakė, 
kad jei kas nori valdyti, tai 
turi tarnauti. Šiandie gi ku
nigai nenori tarnauti žmonių 
augštesniems reikalavimams, 
bet tiktai valdyti. Šiandie ku
nigai iš krikščionių stengiasi 
daryti vergus.
Tik autorius labai klysta, įsi

vaizdindamas, buk vergiškumo 
apaštalai esą lik krikščioniški 
kunigai. Žydų rabinai arba ma
hometonų mullos yra niekuo ne- 
geresni už krikščioniškus “dva
sios tėvus.”

Klysta autorius ir tuo, kad 
įsivaizdina, buk krikščionybė 
esąs toks prakilnus daiktas, ku
ris “daug duodąs” žmonėms. 
Ar neskelbia krikščionybė, kad 
“jeigu tau duos per dešinį vbi- 
dą, tai atsuk kairį”? Ar neskel
bia krikščionybė, kad “palai
minti ubagai dvasioje, nes jų 

os, o dabar laike R u-’yra dangaus karalystė” ?>.. Juk

v A A* ■:«,

ferenciją. Po ilgo pasikal
bėjimo jie nutarė taip daly
ką sutaisyt, “kad Grigaitis 
pats rezignuotų.” Ir sutai
sė. J. Šukys, nesusižinojęs 
su “N. G.” redaktorium, pa
davė Literatūros Komite
tui įnešimą pavesti žurnalo 
redagavimo darbą V. Kap
sukui, paliekant P. Grigaitį 
atsakomuoju redaktorium. 
Grigaitis, patyręs, kad taip 
elgiamasi, žinoma, tuoj pasi
traukė.

Augščiaus įvardytoji 
“traicė” atsiekė tikslo. Kap- 
sukas-gi, - pastatęs “N. G?’ 

Socialistų Partijos po-į ant “tikrai mternacionališ- 
sMja ir juodu apleido ją. Ofkų pamatų,” ėmė per “Ko-

J -t. z .‘M':' S

f
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EIKITE TUOJAUS PAS

BAKTARA ROSS

DR. W. YUSZKIEWieZ

Kazimieras Gugis

Dr. F. O. CARTER AKINIŲ

EPSTEIN

WISSIGDaktaras
Seno Krajaus

>003-3039 S. Halsted St»

kraujo, 
onėjlm^

yra dcpozitorių 
paprastųjų ban

Miesto Ofisas:
127 N. Bwrtorn St. 

nit-11 Unity Bldg.
Tel. Central 4411

Del Patarnavimo Depozitoriams
Bankas Atdaras Panedčlio Vak.

\Il JUS TUBIT Situos
APSIREISKIMUS?
Ar jus miegate atda-

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas
Valandos 4 

Tel. Canal 3877

kurie po pra 
uždavinėti įvai 
gana paikius

Halsted St., Chicago

2859 S. Leavitt SL 
6 ir 7—9.

buvo prb 
ir be n ui

sudiev, 
sekta po 
griežiant 
Apsukę I

CH1CAG0S SPECIALISTAS
Insteigta 26 metai

LSS. 209 kp. nedėlioj, rugs. 
16 d. parengė prakalbas, kurio
se kalbėjo du lietuviu ir vienas

2121 N. WESTERN A V 
CHICAGO, ILL.

Išleistuvės. Du lietuviai 
užmušti.

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

Rosiškai-Lenkiškas
Ligonbutis

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas florin 
l()c, Balkonas 5c.

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

HALSTED Ir 32-r« GATVE

|< 3109 So. Morgan St., Chicago, j 
I VALANDOS: Nuo 8 iki 11 U* į 

■Į ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.
i žB-jį i į j hnjiž'j r r'1U 'v' 1 r7

sėme pelno iš karės ir kodėl jos 
buna tokios patriotingos. Pa
baigoj kvietė darbininkus orga- 
nizuoties, nes tik per organiza-.

Antras kalbėjo anglas — so
cialistų kondidatas į Gary, Ind. 
rnayorus. Aiškino apie dabar
tini surėdymų, kapitalistiškų- 

demokratų 
partijas, kaip jos prigaudinėjai 
balsuotojus; aiškino ko reika
lauja socialistai ir ragino visus 
a Įeinančiuose rinkimuose lapkr. 
7 d. balsuoti už Socialistų Par
tijos kandidatus.

Trečias kalbėjo d. P. Dubic- 
kas iš Chicago, kuris sayo kal
boje neaplenkė ir kunigėlių, kas 
nepatiko keliems prakalbose bu
vusiems vyčiams 
kalbų pradėjo 
rius, ir kartais 
klausimus.

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAM
Km tari ak*ud*»n*» »rb* šiton** sA&i ag. 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pa* MMM I

1155 Milwaukee Avė.
Valandom: Nuo 9 ryto iki 9 vakare.

U'vo 9 ryta, iki 1 po pirt.

Apsvarstykit 
Gerai.

savaitės. Lawndale 839,
1231 Independence Blvd. Chkagc

PIRMA NEOU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Durti, Lentų Remti Ir Steglnle Peplere* 

CARR BROS. WRECKING CO.
Chicags, Iii.

TOLLESTON, IND

Vyrai, moters ir vaikai, sergsiUi. 
reumatizmu, uervuotumu, viduriu 
ligomis, skausmu šlaunyse, rankose 
ir nugaroje. Paraližas šlapinimosi, 
kėblumas arba blogas kraujas. 
gydome visas Šias li^as vėliausiais 
elektrikiniais prietaisais, garo pirti
mis ir vėliausiais išradimais medici
noje. Jeigu jus sergate lovoje, aM* 
šaukite į mus ir mes nusiųsime sa*» 
v o gydytoja i jūsų namus.

tam■ S«t- T r rtgr± WM-
| TELEPHONE YARDS 2721

I 0- R. d. d O N I K. A I T I S 
f .Medikus n < liiniijias
| 3315 S
m-

Pirmiausia kalbėjo d. A. žy- 
montas iš Chicago apie socializ
mų ir karę. Nurodė kam neša 
pelnų karė — kiek amunicijos

PIRK SAU visa* Plumbavojimui reik, 
menis tiesiai už “wholesale” kainas 
Mes parduosime visiems.

Levinthal Plumbing Supply Co.
1637 W. Division St., Chicago, 

Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.

ekario savo draugų 
puolė po gatvekario 
užmušta ant vietos, 

su 7 mažais

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

Beikalaukite katalogo, kurį išsiun
čiame dvkai.

DOKTOR LIEBRECHT
Specialistas Gydo Pagal Moksliškai Nurodytas Europiškas Metodas

nių organų. Nėra spėliojimo

ROCKDALE REAL ESTATE
Pranešu visiems, kad mes pradė

jome Real Estate Business.
Turime parduoti didelius teatrus 

su namu ar be. Taipgi didelį bu
telį su keliais lotais ir mėsinyčią su 
namu ar be.

Turime kelis storus del pardavimo 
arba rendavojhno. Visi didžiojo bi
znio distrikte. Gera proga del lietu
viško pekoriaus, ir turime gerus nau
jus fixtures, kurie turi būti parduo
ti į greitą laiką, labai pigiai. Kreip
ties pas

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

LEVE3KI0 PRIRENGIAMOJI IR PREKYBOS MOKYKLA per laiškas, nauju budu. 
pagelbsti išsilavinti lengviai ir už mažų 
užmokeso|. Mokina Anglų kalbos iki augš- 
diaašiai. Aritmetikos, Knygvedystės. Laiš
kų rašymo, Uetav. kalb. Gramatikos ir tt. 
Tokiu pat badu gali užbaigti GRAMMAR 
SCHOOL. HIGH SCHOOL ir PREKYBOS KUR 
SUS. Dėl lankančių Public Schools duodama 
Pagelbinis kursas. Viskas aiškinama lietu- 
vtškaL Galintiems atsilankyti duodama lek
cija* atėjus. Prisiuntas.2c. mark, persianti- 
mui gauni pilną APRAŠYMĄ reikalaujamo 
dalyto arba karšo.
6. J.Lertskls. 3311 W.61 PI.Chicago

Telephone Yards 5194
Registruota Akušeriu, Mrs. Antonina Shusho

Turiu patyrimą moterų ligose. Teisingai patarnauju prie gimdy
mo. Moters, jeigu norite gero užžiurčjimo ligoje savęs ir savo 
kūdikio, atsišaukite į A. Shusho, nes mano patarnavimas užganė
dins kiekvieną moterį. Suteikiu rodą dykai kiekvienai. Atsišau
kite. 3843-45 South Kedzie Avenue. CHICAGO, ILL.

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

Tel. Drover 7179.

I
„ REGISTRUOTAS RU8AS APTJKKORIUfš ANT BRIDGEPORT© I 

VYRĄMS IR SU AUGIEMS j
Akiniai aukso rėoiuoss nuo US.OO ir nu- || 
gščiau. Sidabro rėmuose nuo fl.M h* | 

OjHgr \ augščiau. Pritaikome akinius uidylng.

A Tk. Q Atminkit: Galvos sopėjimas, nerviški#- gi

I 1 Ii mas, akių skaudėjimas, užvilkimas Ir

tt. yra vaisiais įvairių ligų, kuria arali g 
f jįfrjk r //7''?'X'W būti prašalintos gerų akinių pritaikr-

i /v w mu* Ištyrimas uMyk% jei perltl «« g’

t Jr T./V M vija jįi "kauda akis. Jei jos raudono*, jei nJ- 1

i\ 1'r I I va B®Pa» let blogai matai, jei akis »O- fij

rk j Zw* Pata, netęsk ilgiau, o jieėkok pagelboe 1

**"* t VJEuSL aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- fl

/ II A joMwy kiniai Ugdyk*. Atmink kad IMI kM> 1

f Įįl nam gvarantuojam akiniu* ir kienkie* S

' • nam Kera| prirenk am. 1

0. M, MKSIROFF, Ekspertas, Optikas, |

Jei jus sergate Ir reikalaujate patarimo arba vaistu, ateikit pas mane. Ai buvau ap« 1 
tiakoriu* Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 1B metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galia ffi 
padaryti bile kokius rusiškus vaistu#.. Ai rekomenduoju tik GERUS daktarus. Ai win gį 
dnmu'.M Amonių H, M. MKHBIOW, JIIIS H<>. MORGAN HT., CiBUAKO.. ii.L ff

DABAR YRA GERAS LAIKAS 
IŠMOKTI KIRPIMO IR “DESIGNING”. 
Mes galime gauti juras atsakančią ir g»- 

rai apmokamą vietą j trumpą laiką. Jus gau- 
srtt privatiikas instrukcijas ir praktišką paty
rimą moklndamies.

Mes taipgi turim siuvimo skyrių, kur mo
kiname siūti rankoves ir kišenių* daryti ir 
grasyti. — Dieninės ir vakarinės instrukcijos.

JOS. F. KA3NICKA. viršininkas 
Priešai# City Hali

Kambariai 416-417. 1H N La-Salls Street

Four geležinkelio stotį, kur ir 
susodino naujokus į vagonus* 
Visur matėsi tik nusiminimas; 
verkia tėvai vaikų, seserįs bro
lių, draugai draugų, verkė ir iš
vežamieji. 9

Iš lietuvių išvežta, rodos, 18 
jaunuolių, kurių tarpe buvo trįs 
L. S. S* 25 kp. nariai: V. Jo
cius, K. Daržininkas ir K. Rut
kauskas. Labiausia veiklumu 
buvo pasižymėjęs V. Jocius, ku
ris ilgų laika buvo 26 k p. iždi
ninku.

Visus paimtuosius išvežė į 
Des Moines, la.

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas 902-901 National Life Bidg., 
29 So. La Salle St., Chicago, III.

Tel Central 6390-6391. Atdara: 
Utarninko, ketverto ir subatoa vaka
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu: 
1566 MILWAUKEE AVE,. Chicago, III.

Tel Humboldt 97.

Ar galima 
I kitur de ima n- 
|to žiedus pi
giau pirkti?

Ar galima 
laikro- 
pigiau

Geargt & Vitak Music Co.
1510 W. 47th St., Chicago. Ill

\KIU SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dykai
\ jdMK Gyvenimo ym tuA> 
\ * Čta-A, kada pranyksta

rel?^iima*.
\ J. r no-rvart-

V jf* t. Ypatinga doaxa 
*r*r atkreipi ima Į valkus.

« fSl Valandų* : nuo S ryto 9^ vakaro: n^šėtė.
• ®. nuo 10 iki 11 dieną.
4649 So. Ashland Arenu-a, 

Kampas 47 St.
Telephone Yards 4317

Nosies ir Gerklės 
Keblumas.

ft IfK B MyWK ft v
W nlvmii ftnftftimlw wmrimwmi >.
6L2 W. «• CMcmnk HL

* 4 r- .. •. ž r

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomas per 16 ma
tų kaipo patyręs gydytoja*, chirurgą* 
ir akušeris.

Gydo aštria* ir chroniška* liga*, vf*- 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia* 
metodą* X-Ray ir kitokius elektro* pr1*r' 
ta įsus.

Ofisas ir Labaratorija: 1625 W. 181A 
8t. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, tr 
6 8 vakajrais. Telephone Canal 8116. 
GYVENIMAS: 3412 S. Hahted Street 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Ar jus sunkiai alsuojate?
Tas visa reiškia tūlą keblumą. 
Neapsileisk tuo. Ateik šiandien. 
Aš suteiksiu jums pagelbą mano 

20 metų patyrimo ir tūkstančiai li
goniu išgydyta.

DYKAI! 
insii proga mo- 

k y t is barzdaskutys; t es 
amato dykai

25 mokiniams dykai
Nepraleiskite šio pakvie

timo. Atsilankykite į mna 
t m)jaus. 1 šsi k irpkite šit^ 
kad atsimintumėte adresu

nicritts su visu smarkumu kėlė 
kletkų su darbiųinkais augštyn. 
Bekeliant kletkų 200 pėdų augš- 
tunie staigu išpuolė iš savo vie
tos geležine voga 4—5 tonų 
sunkumo ir lig kokia baisiausia 
perkūnija puldama žemyn tren
kė į klūtkos viršų — 14 nelai
mingų darbininkų. Iš tų 14 dar
bininkų 5 užmušė ant vietos, 6 
sužeidė, o 3 liko visiškai sveiki.

Užmuštas yra vienas lietuvis 
.fonas Poškauskas. Sužeisti 2 
lietuviai: Ben Juškauskas ir An
tanas Gelgaudą.

O tai vis kapitalistų nepaisy- 
ir neapsaugojimas darbi- 
ų nuo pavojaus. Mat kapi

talistai ir jų pasekėjai visuomet 
“O. K.” —- tikėk, viskas, 
Kuomet kletkų kelia į 

eina žemyn; ji

D R. G. M. GLASER 
Praktikuoja 26 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

šio Banko viršininkai realizuoja, kad daug 
kuriems sunku atlikti savo bankos reikalus laike 
ko s valandų.

Del parankamo tokių dcpozitorių šio Banko 
rius bus laikomas atdaras Panedėlio vakarais iki 8 vai.

Miksų depozitoriai apsaugoti musų Kapitalu ir Perviršiu, vir 
šijančiu $5,100,4)00.00.

VYRAI, SILPNI, NERVUOTJ, nysiminę— 
Kurie peržengėt sveikatos įstatus, kviečia
mi pasitart su manim apie bile ligą dykai, 
silpnumą arba privatišką negalę. Nepra- 
žiurėkite savo stovio, kurs gali būti išgy
dytas greitai atsakančiu laiku. Jus turite 
žinoti teisybę.
Prof. Ehlrich 606 arba Neo. Salvarsan 914 
nuo užnuodijirno kraujo. Be skausmo, pa
vojaus ir sugaišiw*o; teisingas gydymas.

. DR. EMIL LIEBRECHT 
Mid-City Bank Building.

2-ras augštas. Kambarys 211. 
803 West Madison St., kampas Halsted st.

Inėimas iš Madison Gatvės.
Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vai. 
vak. Utarninkais ir Ketvergais nuo 9 iki 
5. Nedėldieniais nui 9 iki 1.

šiomis dienomis musų kam
pelį aplanke dar dvi nelaimes.

Važiuojant iš darbo dviračiu 
gatvekario tapo suvažinėtas 
jaunas, 18 metų, čia gimęs lie
tuvis Jonas Kerpalius. Jis mii’ė 
ant rytojaus šv. Elzbietos li- 
gonbutyj.

Bugs, 19 d. toj pačioj vietoj 
tapo suvažinėtas kitas lietuvis — 
Antanas Rimšius, apie 40 m.

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

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
1123 S. Hilsted SI

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų. Vyrišką. Vaiką 
ir vL-jų chroniškų lirų-

VALANDOS: 10 -11 ryto, 4 -5 po pietų, f—I 
vakare. Nedėldieniai.4 1d—l po pietų.

3354 S. HALSTED ST., arti 34 St. 
CHICAGO, ILL.

Akiimjj. Į
Kas turit silpnas akis ar trumpą, re
gėjimą, arba galvos skaudėjimą# ne
laukite ilgši, net ateikite pas mane* 
A§ duosiu jums rodą ir pririnksiu 
akinius. Uz savo d arba gvaranUtfH 
ju arba sugražinu pinigus.

G. MILLER, akių specialistai 
PETER A. MILLER, oplickn 

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

kurs nenori gc- 
i rtiojn 'atsiteisti,

f <fį( ' Jr)//]wkĄ paduokite savo 
skolininką į

Mes esame pasekming
skolų kolektoriai. Mą 

atgauna i 
visose dah

Rugsėjo 19 d. išvažiavo pir
moji partija paimtųjų kariuo
menėn jaunuolių iš Georgetown 
distrikto — viso 77 žmonės.

Visi buvo nusiminę. Tik 
vieni italai jau iš vakaro vaikš
čiojo girti gatvėmis dainuoda
mi. Lietuviai nors nevaikščio
jo dainuodami gatvėmis, bet už
tai dainavo salimiuose. Bet ir
gi dainavo tik išvežamųjų drau
gai; gi visi išvežamieji verkė.

Dr. Ramsęr
AKIU SPECIALISTAS 1 gi u o 

. > &fta|j| (lėlius/aBH Mauti?
. JaK Ar kitas au

re k s o r i u s galėtu
*us <*;l 11)11 

yO® n a u užganė- 
i dint i?

ĮĮĮĮjft* -■ #igį Paklauskite
' lietuvių, kurie

kOSB ■ 1 žino. šimtai
laikrodėlių 

parduota. Visi užganėdinti. Teisin
gas patarnavimas.

\vko paroda, al
tu paimtaisiais 
jaunuoliais. Šį 

sykį išvežė 200 jaunuolių, jų 
tarpe du lietuviu: Antanų Ma- 
lišauskį ir J. K. Kubilių.

Parodoj dalyvavo beveik vien 
kareiviai. Nors daug žmonių 
buvo susirinkę, kad' net gatvės 
buvo užsikimšusios, bet marša- 

karšti patriotai, 
lydėjusių verk e 

vežamų draugų ar 
Keletas moterų apalpo

Išvežamiems mayoras ir airių 
katalikų kunigas išrėžė spyčius, 
kad kareiviai eitų drąsiai ginti 
savo tėvynes, v'

Bet pas kareivius to noro ne
buvo nusiminę, kili 

— V. V. Vasys.

TEL. Canal 2118

Dr. A. L. YUŠKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1749 So. Halsted St., Chicago, 111.
Kampas 18-tos gatv.

nfl5TERfe'|Įi5Y5TEn

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 i 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 Su v. Valstijų gydyties pas daktarą nuo savo ligų.
DR. B. M. ROSS, 35 SOUTH DEARBORN STREET, 
KAMPAS M0NR0E STREET, CHICAGO, ILL.

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

VALANDOS: Kasdien 9 iki 4, Nedeliomis 10 iki 1, Taipgi Pane- 
(lėlio, Seredos, Petnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 iki 8.

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

La Salle h- Washington gat. (Prieš City Hali).

Dr. H. R. KRASNOW
Chirurgija ir Veneriškcs Ligos
Priėmimo valandos: 8 iki 10 di«aą: 
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare: nedėldi«ni*fa 

nuo 10 ryto iki 1 valaadk i dhaą. 
Rezidencijom Telef. Garfield &40.

1346 So. Halsted St.
Phone Canal 533

K. Nurkaitis
1617 N. Robey St., Chicago

Prie .Milwaukee ir North Avės.

Išleistuvės įv5rko Georgetown 
(ir west vi II iečių i važiavo per 
Georgetown). Jau 8 vai. ryte 
paskirton vieton susirinko dau
gybe žmonių pasakyti paskutinį 

Išvežamiems

Reikia pasakyti, kad prakal
bos visais atžvilgiais nusisekė: 
nors publikos buvo neperda il
giausia, bet beveik visi liko už
ganėdinti. Daugiau tokių pra
kalbų. lollestoniečiai! Mes 
harboriečiai, remsime kiek gule 
darni. Ten Buvęs,

Jus knarkiate miegodami 
jus atbundate sausa gerk 
skoniu burnoje?

jus greit pagalinate šaltį’ 
jus turite katarą?

jums tankiai skauda, kakl; 
jus glytįs varva iš gerklės

Dan. J. Lukša,
514 Moen avė., Rockdale, Ill
Phone 1507 M. Joliet, P. į)

Taipgi parduodam “Naujienas.”

laime vienuolikę angliakasių 
darbininkų. Priežastis nelai
mes: 1:30 valandų po pietų pri
sirinko [irie kasyklų skylės (oro 
šaltos) apie 40 darbininkų iš
sikelti lauk. Pirmutine klčtka 
su 8 darbininl

O R
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spftolall$tis matsrlhy, ur^< k wlictf 
Ofisas ir Gyvenimas:

3600 8. Halsted St., kampss 36 SU. 
Telephone Drover 4974.

Ofisą* atdaras iki 10 v*U ryta* 1 -3 
X>o pi-yty ir vakarai*.

Vyrišky Drapanų Barbenai 
•Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po 315 
ir 25 dolerius.

Natiji, daryti gatavi nuo $15 iki 
435 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 
$ t 50. Vaikinams siutai nuo $3.00

mane, tai aš viską gy a rautuoju — 
kad auksą pirksi te, auksą ir gausįL 
Jei nebus auksas, tai $50 nagro4Pfc 
gausite nuo Šio laiko.

rankas, 
visokių 

būdas 
įgauna

mas suolas visose aaiyse Ameri
kos, nes tam tikslui mes turime 
korespondentus, kolektorius ir 
advokatus. prižiūrinčius musų 
reikalus visose dalyse Amerikos.

Su visokiais reikalais kreipkitės 
į musų ofisą s pa tiška i ar laiškais 
įdėdami dvi-centinę markę atsa
kymui ant žemiau nurodyto adre
so :

Prirenka visiems tinkamus akinius.
nuoji fa patarimus duoda dykaL 

786-SB Milsraakve avė., arti Chicago ar, 2-os 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 ilryto iki vaka
riai. Nedaliomis nuo 9 išryto iki 2* po plvtą 

Tel. Haymarket 2434.

Priežastis nervu ii 
gos — Galvos skaude 
jimo — širdies arb; 
Plaučių klinčių — Ne 
miegojimo naktimis i

Al>i nelaimūs įvyko ant H Ii 
nois fraction Linijos.

—Kairysis Petras

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.
SMICXINT KAI F U ŽSiSKN ĖJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
^etalUkai grydo liga* pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, užnuodijlm 
Ilga*, £aizda4, reumatizmą, galvos skausmus, skausmu* nugaroje, ______ _

paslaptinga* liga*. Jeigu kiti negalėjo Jus iėgydyti, ateikite 
ią Jin Jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir 

s ligonių. Patarimas dyk*L
OFISO VALANDOS; nuo 10 ryto iki 8 vai vakar*. Nedaliom* iki 12 diena, 

tjąą BLUE ISLAND 4VK, kaei*** lt tos g* t., virėuj B«nkee» TeL C anai 12 <J.

pasuko 
gerai, 
viršų toji 
privalo būti užtverta kad neiš
pultų iš savo vietos. Kitose šal
tose taip ir yra. Taipgi didele 
kaltė ir inžinieriaus, kad visu 
smarkumu kėlė kletkų su žmo
nėmis.

— Nepaimamas Verd imas.

leista j kasykla laimingai. Į ta 
)ačią kletkų kapitalistų tarnas 

bosas suleido 14 angliakasių 
iarbininkti ir davė ženklą inži-

REIKALAUJI
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga i krvvą,
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 8v. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina,

,...JOFUN' J. SMETANA
AKU) SPECI ALISTAS
TEMYKIT MANO UŽKASA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 18-tos 
Valandos: nuo

Akių, Ausų, Nosies, Gerkles 
Specialistas.

120 S. State St., 2-as augštas

'XltMge r k I A» ak*ud4 j im* 
ė i* ir P®ri*iUkriak 
ttgy-M f įkirta n

Telephone Humboldt 1273.

M. S AH U D M. O.
Senas Rusas Gydytojas ir CturargM. 

Specialistas Moteriškų, Vyriikq ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.
OFISAS: 1579 Milwaukee Ave.

Kampas North Ave . Kambarys 500. 
VALANDOS: 8:30 iki 10 iėryto 

1:30 iki 3 ir 7 :S0 iki 9 vakare.

4x~ į • \ r”" ,



ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pranešimai

CHICAGOS ŽINIOS
L.M.P.S. 9 kp. choro repeticija po

po 12

rią yra agituojami žmones, dar

Pirm. J. Jankauckas.

sė
li rai. JIEŠKO KAMBARIŲ

darbinin-liuosuoli 3000 denių

greičiausią įvykdymą

nėms ir su pritarimu darbinin-
Cbicagiečiams yra gerai žino- J. Staskus, Org.

tern traukinio.
Chicago

ka nuomonė je. SIŪLYMAI KAMBARIŲdėsim kuodaugiausia pasisten-

REIKIA DARBININKŲ

ROSELAND.

ra 11 kos.

Malūnų pa-

nuoti, didinti savo skaitlių na- III.

reikalai:.) u

Konferencija praneša, kad jai i

BEI KALINGAS bučeris.

Daisied st.,

RANDAI

Chicago, 1)1.
bos.

PARDAVIMUI

rugsejo

įsišaukti šiuo ad-vaj>aru nuo

101 h in f Snelling, Minn.žino.

kai ar per

Ne-
Hannii Ilertli, 2001 S. Halstcd

Drąsi moteris.

P. O. Box 211

*

k

2830.

•mažino, k vaikai

i ir priėmimui ap-

kada buvo gautas warantas.

JŠBANDAVOJU kambarį del vie
nos ar dviejų ypatų; prie st ryt ka
rių linijos; kambaris puikus: yra gc-

AT.I DUODU rendon, arba parduo
du, keturis kambarius, prieky j: $8 į 
menesį. Pertaisysiu su lyg reikala
vimo. Be geso. Rakta galima pa-

3326 Auburn avė.,

REIKALAUJU gero. patyrusio 
mėsos pjaustytojo (bučeriaus). At
sišaukite tuojaus.

PARSIDUODA virimui pečfus la
bai pigiai; vartotas vienus metus, ga
lite matyt antrašu. M. A. Gababeris, 
48.32 W. lllh SI., Cicero, 111.

porą, už ką aš duosiu $19.00.
Antanas Zubrickas, „ 

1511 — 10th avė., Rockford, III.

PAJIEŠKAU kambario Bridgeport 
apielinkėj. Geistina, kad butų ga
ru (steam) apšildomas.

P. Paulauckaitė,
1023 Gidiyn GI., Racine, Wis.

26th St. and California Ave., House

PARDAVIMUI —kampinė groserio 
sankrova su pagyvenimo kamba
riais. 4642 Wentworth Ave., Chicago

, Melrose Park, 111.

UŽD1RBSI PINIGU 
atliekamu liuesu laiku daugiau negu

jų užgyrimą arba 
valdžios politikai;

PA R DUODU 2 krėslų barzdasku- 
tyklą iš didelės priežasties. Ati
duosiu už pusę kainos. Ateikite ir 
persitikrinkite.
3117 S. Union avė., Chicago

namo. Bet vyrų jame

lįstų svetainėj, 11669 
avė

PA J IEŠKOME —kambario, vedusi 
pora su 3 metų vaikučiu. Kas turite 
praneškite laišku.
S.B., 3346 S. Halstcd St. Chicago, 111.

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

nočiau ir priimčiau atgal.
Adolfas Baranauskas, 

10603 lulbrooke Ave., Roseland,

NORIU PIRKTI vieną ar du bar- 
beriškus krėslus, atverčiamus ir pa
keliamus. Pirksiu kad ir visus fix-

siuvau neėmus I

mą. Ant antrų lubų.
56 W. 47lh str., Chicago, Ill.

RFJKALINGA mergina prie leng
vo namų darbo. Mrs. Schwartz, 
.3019 Jackson Blvd., Chicago.

Tel. Kedzie 1197

not, malonė
kite pranešti. 
Kas pirmas a- 

pie jį praneš, gaus.$5.00 dovanų. Ar-

užreiškia pasipriešinimą įėji-

siėmimas, ypatingai draugijų rašti
ninkams. Atsišaukite laišku tuojau.

Whi’. Pocius, 
avė., Chicago

., I1US1ZU-

REZOLIUCIJA APIE COOK 
COUNTY TEISĖJŲ RINKIMUS.

Priita LSS. 8-to Rajono delega
tų konferencijoj, laikytoj 

rugsėjo 9, 1917.

rinkimai įvyks lapkričio 6, 1917;
Kadangi skirtingos nuomones

rolę šiuose rinkimuose iš atžvil
gio, kad šie rinkimai suteikia

Todel LSS. 8-to Rajono dele
gatų konferencija nutarė sekan-

cialistų Partijos kandidatus į 
teisėjus šiuose rinkimuose.

Dundulis

uis.
jauniems socialistams”,

Kineli i klausimus, 
kas buvo neaišku.
i keli klausimai, i kuriuos kal-

kp. prisirašė 10 naujų mirtų.
Dar turiu pažymėti, kad I 

selande žmonės labai užinte

ir šmeižimu 
jonai ma;

socialistu,4.

socialistu.c
jau arti 206 nariu!

M ichigan

N AU J f fl N O S, Chicago, D!
K

Utarninkas, Rugs. 25, 1917

tapkite 
pos. S. Daro.

Paskutiniame savo susirinkime

ir J. Baltušnika.
4

laikraštį.

siuntinėti k rasa duotomis laik
raščiams antros klesos privilegi-

nėra jos namuose vyrų. Bet

namus, kol pu negaus warn n to.

10,000 jurininkų nutarė 
streikuoti.

10,000 narių Lake Seamen’s 
Union beveik vienbalsiai nuta
rė sustreikuot nuo ateinančio

Sheboygan, Wis. — Lietuvos Sūnų 
Draugystės metinis susirinkimas į- 
vyks spalio 5 dieną 1917 m. Eagle 
svetainėj, 7:30 vak vak. —Draugai, 
malonėkite kiekvienas atvykti.

—G. J. Mikelaitis, Sckr.

Pajicškau Stasio Veselio, kuris pir
miau gyveno po nr. 1700 So. Union 
Avė., o dabar nežinau kur. Malonės 
atsilankyti pas mane į kalėjimą, nes 
turiu svarbių reikalų Aš esu nuteis
iąs melams kalėjimai! už kovą prieš 
verstiną kareiviavftną. Pusbrolis—

Ir nors buvo 25 policitai ir apie 
1000 civilių gyventojų, ji nė vie
no neprisileido prie savo namo ir 
išlaikė juos ant gatvės visą nak- ir kitais ežerais. Pasažierinių 

laivų darbininkai nestreikuosią,

vakaro, Mark While Square svetai
nėje, Halstcd ir 30 gal. Visas choro 
nares ir naujas, norinčias prisidėti 
prie šio moterų ir mergaičių choro, 
kviečiame atsilankyti ne vėliau kaip 
pažymėtu laiku. Komitetas.

Pirmoji Repeticija. — Seredoj, ru-

na motina.c.

Nusižudė, kad ištrukus 
nuo tarnavimo 
kariuomenėj.

John Jacobson iš Menominee, 
Mich., nusižudė iššokdamas ties

Jis (lutei los priezusues jau 
pirmiau bandė nusižudyti. Už 
5 minučių prieš stojimą kariuo
menėn jis išgėrė karbolinės ru-

užsimušė

Marino M i I ton

ir mirt
noma, 
dusios

vurdanui 
š mirė.

Nuožiura

r nieko neži 
Mokytoja ta n 

melavimą 
4.

žmogus
man.

kon kitus savo klusųs mokinius, 
sumušė Wallace

insulino, mušė kartu su ki- 
vaikais pririšusi nolaimin-

mokyklos virsinin-

Ji nusisamdę ;

Prapuolė mergaite.

Gertrude Semon pašovė savo 
vyrą J. Harry Semon, 2710 Flo
urnoy st. Priežastis^— šehnyni 
šld nesutikimai ir barniai.

vieton $72 reikalaujama $95 į 
menesį; del paprastų — vieton 
$42.50 dabar mokamų — $60 ir 
tt. Streiko galima išvengti tik 
išpildau t darbininkų reikalavi
mus; jeigu tas nebus padaryta

rų Choro pirmoji, po vakacijų, re
peticija; visi senieji ir naujieji dai
nininkai malonėkite atsilankyti į 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia ir 
Gerard gat. Pradžia 8 vai. vak. Nau
jieji dainininkai malonėkite kiek ga
lint anksčiau ateiti del pasiskyrimo

North Sides Draugijų Sąryšio mė
nesinis susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
rugsėjo 28 d., 7:30 vai. vakare, kny
gyno kambariuose, 1617 N. Robey 
st. Delegatai, malonėkite būti pa
skirtu laiku, nes tuTinie daug svar
bių reikalų aptart.

J. Kalninė, Rašl.

Socialistai dainininkai 
pradėjo veikti.

tą melų linksmino juos savo 
darbininkiškomis dainelėmis. 
Vasaros karščiams užėjus, cho-

bei dabar, atvėsus orui, rugsėjo
20 d. susirinkime nutarta pra-

lik savo melodiškumu, bot ir zo-

ir 
laisvos dainos. laisvos
lianos mylėtojai, prisidėkite prie 
viršminėto choro. Dabar islo- c 
darni nauji dainininkai, nė kiek 
netrukdys seniemsiems, nes pir-

•(\ rugst'jo ZD (L, K1U<
1822 Wabansia avė.

<lausyli ir mobilities dai- 
ir nesocialislai; choru jie 

Mokesčių

Del verstino ėmimo 
kariuomenėn nepiliečių.

riuomenėn, pradėto

vo verčiami imties popieras ir 
bordų neteisingai imami ka
riuomenėn, o jei kurie jau pa

26 d. 1119

parūpintų

MAŠINISTAI, AR NORITE 
KELIAUTI RUSIJON?

Lomonosovu
priešakyj, nori greitu laiku su-

mechanikai, ir norite 
Rusijon, atsišaukite 

tuojau adresu: M. Dobrow, 2608 
Haddon avė., Chicago, Ill.

■į..—h.,—■!.  i, ,l.|    j,     Į Į Į ,|

Skaitykit ir I’Iatinkit
NAUJIENAS

Melrose Park, III. — LSS. 13 kp. 
extra susirinkimas bus ketverge, 
rugs. 27 d., 7:30 vai. vakare, Frank 
ir James svet., 23 avė. ir Lake st. 
Draugai, malonėkite visi susirinkti, 
nes lurune daug svarbių reikalų ap

Roseland, III. — LSS. 137 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks seredoj, 
rugsėjo 26 d,. 7:30 vai. vakare, 9 
Ward socialistų svet., 11009 Michi
gan avė. Draugai, pasistengkite at
vykti laiku, nes turime daug svar
bių reikalų svarstymui. Taipgi tie 
draugai, kurie norėtų prisirašyti 
prie LSS. 137 kp., kviečiami susirin
kimam_______________K. Valys, Org.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU savo pačios Mikalinos 
Baranauskienės, po levais Lcišičia; 
sodžiaus Apunkiškių, Kauno gub., 
Vilkmergės pav., Aluntos par. ir 
vol. 25 melų amžiaus, 5 pėdų augš- 
eio, gelsvų plaukų, apvalaus veido, 
turi randą prie kairiojo smilkinio, o 
ant dešinio veido arti lupų turi ap-

Pabėgo 28 d. liepos 1917 m. su A- 
dolfu Slavinsku, kuris yra 38 melų 
amžiaus, 5 pėdų ir 8 colių augščio, 
tamsiai geltonų plaukų. Jis paeina 
iš Skudučkio miestelio, 
lapijos, Vilniaus gub. 
terį 15 mėnesių, sūnų 3 
pas mane.

Kas man praneš jųjų 
resą, tam duosiu $25.00 dovanų, o

v i čia u s, kuris 
gyveno Raci
ne, Wis., ir. 

apleido mane 
15 d. rugsėjo 
1917. palikda
mas mane di
deliam varge.

Pajieškau brolio Prano Dūdos ir 
Kazimiero Bražeikos, Kauno gub., E- 
žerėnų pavieto, Kvatkų parapijos, 
Popilio valsčiaus, Raščiunu sodžiaus. 
Labai norėčiau susirašinėti. Ji pa
ti ar kas ją žino malonėkite atsišau
kti laišku : Petras Dūda,

Pajieškau brolio Antano Andrulio 
ir sesers Veronikos Bikinienės (An
druly tės), paeina iš Kauno gub., Ra
seinių pavieto, Viduklės parap. Ili- 
jų kaimo, pirmiau gyveno Chicagoj.

A. Lipčius,
826 W. 33rd Place., Chicago, Hl.

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

Ignatz Baynor, 
83 Wi 33rd st., Chicago, 111.

Pajieškau savo brolio J. šiaulio. 
Paeina iš Kauno gub., Šiaulių pav., 
Šimoniškių kaimo; pirma gyveno- 
Sheboygan, Wis 
žino, malonėkite 
resu:

Zubrickienes, kuri prasišalino rugs. 
17 d. su kilu vyru, John Zinska. 
Marcelė apie 28 melų amžiaus, Zin
ska apie 30 m. Abudu šviesių plau
kų, vidutinio ūgio; moteris nešioja 
akinius. Jeigu sugrįš j trumpą lai
ką, aš dovanosiu viską. Kitaip aš

Pajieškau 2 brolių: Justino ir Pet
ro Šidlauskų, ir pusbrolio Prano 
Kvedaro ir pažįstamų Jono, Povylo 
ir Karolio Andriušiunų ir Kostanti- 
no ir Stanislovo Kaleckių, visi Kau
no gub., Šiaulių pav., Šiaulėnų vals
čiaus, Gudelių kaimo. Meldžiu vi
sų atsišaukti, o jeigu kas ‘juos žino
te, praneškite man.

Bellaire, Ohio

Pajieškau Minos Krumpalcienės iš 
Batavia; atvažiavo į Chicagą, neži
nau kur gyvena. Turiu ką daug pa
sakyti apie jos dukterį Miną. x

Ss. « ; K. Petrauskas, > 
4343 St California avė., Chicago, 111.

REIKALINGAS bučeris. Turi kal-

Mano metodos vėliausios ir mokslišk. visose ligose

B

aš 
a C*

jas.

nuosavą 
jus 
jųa

Mano Pranešimas Vyrams
atitaisysiu jus Į kaip R'alima trumpiausiu laikę už kaip galima pigiauaif mo 

kęsti, u? patarnavimę žinovui specialistui. AŽ suteiksiu NETURTINGIAUSIAM rm<»- 
URTINGAM jgyti jjjdymę nuo manęs už vidutinę mokestį. N*ra 
kuris negalėti/ gauti mano patarimo DYKAI.

NENUSIMINKITE. — Aš lankiau daug specialių kur*ų klinikose, KURIOSE 
SERGA VYRAI. Per daug metų aa pašvenčiau visą srao laiką ir atydą studijavi
mui ir pasekmingam gydymui vyrų ligi/. Mano pilnas niedikalis mokslas ir specialis 
studijavimas ypatingai prirengė mane prie to darbo. Aš esmi specialistas darodyto 
gabumo ir didelio patyrimo, kuris mielai suteiks jums geriausią patarmą gydyme 
jūsų ligų, jeigu jus ateisite pas mane. Jeigu jus kenčiate nuo bile ku’ios ligos, ko
kią jus turite patįs arba jūsų šeimyna, pasitarkite su manimi tuojaus

F*iasitarirna8 Dykai

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

•Sis yra mano paveiks
las Ktfomet 3U»'ateisi
te, jus mane pamatysite. 
Aš turiu savo 
ofisą ir gydau 
pats, kuomet tik 
silankysite.

Įgijęs mokslišką laips
ni, užregistruotus ir tu
rfs paliudijimą gydyto- 

Specialistas vyrų li-

Aš noriu pasikalbėti su kiekvienu kent an
čių nuo kraujo ligos, nervų—gyvumo stokos, 
šlapinimosi kliūčių, ištinusių gyslių, hemo- 
roidų, inkstų, pūsles ir visų vyriškų ligų, 
kaktas, 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 y pati n-gai. rūpi
nuosi visais pr'icšginiais, kurie turi įvairias 
ir užsisenėjusias ligas. Vyrai, kurįe supran
ta svarbumą ir sunkumą savo stovio, pa- '< 
brangins suteiktą pagelbą, kurią aš duosiu. 
Ateikite pas mane ucl pasitarimo uždyką. 
Aš tuokart išaiškinsiu kaip įvairios, geresnės 
ir labinus geibstančios yra mano gydymo me- , 
todos. Mano specialis niokinimasis ir daug 

. melų patyrimas gydyme priešginų, nervuo- 
tų, kraujo ir specialių vyrų ligų suteikė man 
daug naudos juos gydant ir užganėdinančias 
pasekmes kaip.o užtikrinimą. Jeigu sergate, 
tai verta atvažiuoti nors ir už šimto mylių 
pasitarti ir Įgyti gydymą nuo specialisto ką 
veikli. Mano prielankumas yra prie kiek
vieno ligonio. Atitaisymas ir subudavoji- 
mas visų suirusių vyrų dabar yra mano vi
sas darbas. 'Teikimas ęcro ir atitaisymas 
mano ligonių yra vienintele mano mintis. 
Visur pirmiau pasiteiraukite prieš gydymą. 
9 ■ 5 • • V . 1 I — 1 <••••_ ._—-

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

kysiant pas mane.

Pasižinokite Teisybę.
Per daug metų aš išmokau pasekmingą gydymą visų užsisenėjush} 

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- 

jie buvo nustoję vilties prieš atšilau*

Aš stoviu atskiroje klesoje ■
Kaip jus galite laukti gydytojaus 

lik su keletą metų patyrimo, kad jis 
žinotų jūsų tikrą padėjimą? Jis ne
gali. Mano galinga X-Ray lankiai 
suranda padėjimą, kurio negalima 
butų pamatyti paprasta akia. Ar 
visi kiti gydytojai turi tokias maši
nas kai]) 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-

>

?

■M“,.

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

Pasitarimas dykai —
DAVEI 219 S. Dearborn 

Uvv 1 CIJlC tSU 1 JLJ str„ Chicago, RE
Priešais PaČto O-

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

Priėmimo valan
dos: kasdien 9 iki 
8. Nedėliomis 10 
iki 1 vai.

kviečiame atsilankyti
------------------------ 219 S. Dearborn

ir sandraugas
20 METU PATYRIMO

RAKANDAI

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krasęs už 
$20. Karpctas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio,

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

Chicago, 111.

EXTRA
• Jauna pora priversta paaukaut sa
vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kairtą, $160.00 sekly
čios setas, tikros skaros, už $20. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divonų, xlaven- 
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 upsimo-' 
kės patirti, nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyveninio vieta: 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gat., 
Chicago, UL

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

—Parsiduoda—
PIRMAM ŽMOGUI—PIRMA PROGA 
Buče r nė ir G rose r n ė par
siduoda pigiai. Turiu greitu laiku 
išvažiuoti ant ūkių. Biznis yra se
nas, gerai išplatintas, ir geroj vietoj. 
Krautuvė nemaža, pilna naujai su
pirktų “stakų”. Atsilankykite kad 
persitįkrintumėt.
4330 So. Wood St. Market, Chicago.

N A M A I “ ž R M k
Parduodame naują medinį namą, 

vertas $2500, o dabar parduodame 
už $2000 iš priežasties, kad savinin
kas to namo numirė. Del platesnių 
žinių 
4100

NAMAI-žEMft

7

Fanuos! Faunos!
Tienls, kurie norite pirkti farnias 

šį rudenį arba ateinantį pavasarį* 
lai aš rodiju nelaukti iki pat vėlumo 
rudens ir nelaukti iki kito pavasario, 
nes vėlai rudenį oras bus neprijim- 
nus ir šaltas. Pavasarį ne laikas 
jieškoti farmų; reikia prisirengti del 
pradėjimo; antra, kitą pavasarį tar
mes bus brangesnės. Dabar yra pui-

M. J. Augulis
t*—... ■■■■■■>«■»"■«....

mų. Dar gali pamatyt kokie javai 
yra užaugę, ypatingai bulvės. Dėlto 
pasirūpinkit atvažiuoti tuojaus.

EXTRA
Mainau mūrinį namą hnt groser- 

nės arba saliunoi. Namas gerame sto
vyje ir geroje vieloje. Kas turite virš 
minėtus išmainymui biznius, atsišau- 

V. Ascilla.
Chicago, HE1649 Girard St.,

MOKYKLOS

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUKUS

Išmokinau! piešimo, kirpimo formi|» 
siūti naminius daiktus arba apr&dft* 
lūs. Diplomas kiekvienam, kurs išsi
mokins. Valandos dieną arba vaka
rai s del jųsų parankamo. UI B10 iš
mokinau) jus sint visokius drabutiUK 

DRESS MAKING COLLEGES*
2336 W. Madison gat., Weatera ava* 

SARA PATEK. MOKYTOJA.
1850 Wells gat
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