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Kaizeris atsisako nuo
i “TžvynO” (exch) 

|Ja| 307 W30thstJ□eigijuč
Suchomlinovas nuteistas vi 

sam amžiui katorgon
Bus uždrausta rašyti, kad 

tai kapitalistų karė

Anglai pradėjo ofensivą

VOKIEČIAI NENORI 
BELGIJOS.

Kaizeris sutinka sugrąžinti 
Belgijai laisvę su kaiku- 
riomis sąlygomis.

LONDON, rugs. 26.
Vokietijos valdžia davė po
piežiui smulkesnį paaiškini
mą apie taikos sąlygas. Pa
aiškinimas buvo duotas žo
džiu, o ne ant rašto. Jį da
vė užrubežio reikalų minis
teris Kuehlmann popiežiaus 
nuncijui (pasiuntiniui) Mu- 
nchene.

. Sulig šito paaiškinimo žo
džių, Vokietija sutinkanti:—

Apleisti Belgiją;
Duoti Belgijai dalį atlygi

nimo už padarytas karės 
skriaudas.

Bet užtai iš Belgijos rei
kalausianti sekančių daly
kų:—

Belgija turinti užtikrinti, 
kad neatsikartosiąs Vokieti-(' 
jai tas pavojus

GEN. SUCHOMLINOVAS
NUTEISTAS KATORGON.

PETROGRAD, rugs. 26.— 
Buvusį Rusijos karės minis- 
terį generolą Suchomlinovą 
teismas šiandien pripažino 
kaltu išdavystėje ir nuteisė 
visam gyvenimui į katorgą.

Suchomlinovo pati, kuri 
buvo kaltinama tame, kad 
padėjo vyrui, tapo išteisin
ta. *

Suchumiinovienės advoka-

jo teismui, kad ta jaunutė 
moteriškė nesikišusi į vyro 
relkhluš IrTiFlfeidtlsH^Tlnt- 
gus. Jos vienas jaunikis ra-

Kleopatra, bet ji nebuvus 
Kleopatra, nors ji ir mokė
jusi vyrams sukti galvas 
kaip retai kuri kita moteriš-

tas, jie galės aiškinties teis
me. Bet tai jau bus numirė
lių teismas.

Įstatymas jau įeina į galę. 
Pačtos ministeris Burleson 
jau apreiškė kaip jis tą įsta
tymą vykdins. Jis sako, kad 
jis vykdinsiąs jį atsargiai. 
Jis nieko bloga nedarysiąs 
tiems, kurie ištikimai remia 
valdžią, ypatingai karės po
litikoje. Laikraščiai galėsią 
net kritikuoti valdžią ir pač
tos departamentą. Bet jis 
sustabdysiąs visus tuos laik
raščius, kurie remia Vokie
tiją, ar širdyj yra atsidavę 
Vokietijai; jis tvirta ranka 
sustabdysiąs ir tuos laikraš
čius, kurie skelbia žmonėms, 
kad tai esanti kapitalistų ka
re ir kad dėlto valdžios ne
reikią remti.

Naujo įstatymo skyrius 19 
yra tas skyrius, kurs drau
džia svetimų kalbų laikraš
čiams spausdinti ar platinti 
žinias, editorialus ar kito
kius raštus apie Su v. Valsti
jų valdžią, ar apie kitų ka
riaujančių šalių valdžias, jų 

| tarptautinę politiką, apie 
karės vedimą ir karės stovį, 
jeigu nebus pristatyta tikro 
vertimo vietinės pačtos vir
šininkui. Tas skyrius to
linus sako, kad jeigu laikraš
tis nebus priimtas pačtoj, tai 
nei joks žmogus ir nei jokia 
korporacija negali to laik
raščio vežioti, pardavinėti 
ar platinti.;., w

Tik sekantįs šeši senato
riai balsavo prieš šito netei
singo įstatymo priėmimą: 
Cummins,
Norris, Watson ir Johnson iš 
California.

RUSIJOS DEMOKRATI
JOS SEIMAS NEBUSIĄS 

OFICIALIS.

Bolševikai gal ; turėsią seime 
didžiumą. Kadetai seime 
nedalyvauja^

, PETROGRĄD, rugs. 24.— 
Premjeras Kerenskis šian
dien sugrįš į ^Petrogradą iš 
fronto. Kerenskio sekreto- 
rus pasakė, kad Kerenskis 
nepripažįsiąs , oficialiu de
mokratijos seimo, kurį su
šaukė darbininkų ir karei-

France, Kirby,

RUSUOS RUBLIS PA
KILSIĄS.

PASIBAIGĖ DIDŽIAU
SIAS AUSTRALIJOS 

STREIKAS.

AMERIKA TURĖS 160® 
TAVORINIŲ LAIVŲ.

MELBOURNE, Australi- rugs. 26.
ja, rugs. 26. — Užsibaigė di
džiausias streikas, koks bu
vo Australijos historijoj. 
Streikas tęsėsi nuo rugpjū
čio 2 d. Streikavo geležin-

dytojai sako, galėję jos pra
sikaltimo parodyti tik tiek, 
kad ji pirkusi po 10 skrybė
lių į vieną sezoną ir gal per- 

i daug lėbavusi, nepaisydama 
. , į iš kur ii gauna pinigus.puses, kurs buvo 1914 me-, 

tais;
Belgija turinti duoti Vo-

Teisme buvo pilna genero- 
ir oficierių. Prisaikintie- 

j ji teisėjai buvo civiliai žmo-

gijoj, ypač Antwerpene.
Belgija turinti pasidalinti 

į dvi administrative dali, vie
ną flamandų, kitą valonų, 
nes to nori dauguma Belgi
jos žmonių ir nes tai patiksią 
Vokietijai tautiniu žvilgs
niu.

Pranešimas apie Vokieti
jos paaiškinimą sulig Belgi
jos atėjo į Londoną iš Berno 
bevieliu telegrafu.

Kad Vokietija galų gale 
pasakė, ką mananti apie Bel
giją, ir sutiko sugrąžinti 
Belgijai laisvę, tame yra di
delis smūgis Vokietijos pan- 
germanistams, rėkiantiems 
apie užkariavimus.

Kad Vokietija norėjo Bel
gijos pasidalinimo į dvi dali, 
flamandų dalį ir valonų dalį, 
tai buvo aišku iš vokiečių po
litikos Belgijoj. Vokiečiai 
ten flamandus ir valonus ati
dalino, kurstė tarp jų neap- 
sikentimą, rėmė visur fla
mandus ir įsteigė Ghente 
flamandų universitetą. (Fla- neturės jokio apsigynimo, 
mandų kalba yra artima vo- Jie negalės turėti nei teismo 
kiškai, o valonų kalba yra

i UŽDRAUSTA SAKYTI, 
KAD TAI KAPITALISTŲ 

KARĖ.

Ateivių s p a ud os s m a u g i m o 
įstatymas įeis į galę. Kon- 
gresmanai gailisi po lai
kui, kad gal perdaug su-
varžę spaudą.

WASHINGTON, D. C., 
rugs. 26. — Priėmę ateivių 
spaudos smaugimo bilių, kai- 
kurie kongresmanai prade
da abejoti, ar nepertoli jie 
nuėję, duodami pačtos mini- 
steriui* neapribuotą galę 
stabdyti visus ateivių laik
raščius, kurie nepatiks A- 
merikos valdžiai. Ypač kad

tik atsisakyti priimti

gi uždraust expreso kompa
nijoms laikraščius siuntinė
ti, geležinkelių kompanijoms 
vežioti ir šiaip žmonėms da
linti. Laikraščių leidėjai

ANGLAI PRADĖJO 
OFENSIVĄ.

Ties Ypres pasitraukė į prie-

Chicagos bankinė koma- 
panija A. B. Leach and Go. 
gavo iš Rusijos laišką nuo 
vieno amerikiečio bankie- 
riaus, kurs nuvažiavo Rusi
jon biznio reikalais. Ban- 
kierius savo laiške rašo:

“Rublių kursas vėl pasi- keliai, dokai, kasyklos ir ki- 
taisys ir po truputį ateis iki 
normalio. Laipsniškai ir pa
lengva dalykai pasitaisys. 
Tie, kurie pirko Rusijos bon
dus, neužilgo padarys gerų 

vių taryba, vienok gal tame j pinigų— 
seime kalbėsiąs.

Vakar laikraščiuose buvo 
paskelbta keistų paskalų a- 
pie Kerenskį, bet šiandien o- 
ficialiai užreikšta, kad tie 
paskalai neturi pamato.

Demokratijos seimas sten
gsis atsiekti to, kad laikino
ji valdžia butų atsakoma 
seimui ir kad naujas minis- 
terių kabinetas butų sutver
tas pagal seimo nurodymų. 
Tuo tikslu darbininkų ir ka
reivių taryba, pasiuntė Ke- 
renskiui telegramą, kad jis 
palauktų su ministerių kabi
neto surengimu.

Bolševikai labai stropiai 
rengėsi prie seimo ir stengė
si pasiųsti į jį kuodaugiau- 
sia delegatų. Kaikurie men
ševikai gailisi, kad jie prita
rė seimui. Kadetai seimą 
boikotuoja. Daugelis zems
tvų ir miestų^ seimą delega
tų visai nesiuntę. Todėl sei
me gali pasirodyti bolševikų 
dauguma ir jie gal tada pa
norės jame pravesti tokią 
bolševikų programą, kokia 
buvo Lenino paskelbta bir
želio 4 (21) dieną, kad bol
ševikai buvo sukėlę buntą 
Petrograde. (Ta programa 
reikalavo “nuversti” Keren
skį ir laikinąją valdžią, per-

“Rusijos darbininkų klia- 
sa dabar uždirba gerus pini
gus. Visi gerieji darbinin
kai dabar dirba valdžios dir
btuvėse ir vietoj 100 rublių 
į mėnesį dabar uždirba po 
400 ir 500 rublių. Išnetyčių 
jie dabar pasidarė turtingi, 
ir kadangi vodka panaikin
ta, jie mažiau leidžia pinigų; 
jiems nieko kita nelieka kaip 
tik taupyti pinigus arba pir
kti bondus.

“Į bankus dabar dedama 
baisiai daug pinigų. Depozi
tai dabar didinasi po 400,- 
000,000 rublių j mėnesį.”

tos industrijos, o taipgi jū
reiviai. Geležinkelių darbi
ninkai grįžo į darbą rugsėjo 
8 d. Kasyklų ir dokų darbi
ninkai užbaigė streiką šian
dien. Darbas vėl prasidės ir 
kitose pramonėse.

TALKININKAMS PASKO
LINTA $2,466,400,000.

kį apie 1000 yardų. Mu-|duoti valdžią darbi- 
šiai be pasekmių prie Ver- nhikų ir kareivių tarybai 
duno.

O

radikaliai eiti prie taikos ir

Rublio kursas vakar betgi 
vėl nupuolė nuo 17% iki 16% 
centų. Tai dėlto, kad kažin- 
kokie “neintikėtini” gandai 
atėję Amerikon apie Rusi
jos valdžią ir jos plianus.

WASHINGTON, D. C., 
rugs. 26. — Amerikos val
džia šiandien paskyrė Fran- 
cijai dar $40,000,000 pasko
los. Visiems talkininkams 
Amerika iki šiol paskolino 
$2,466,400,000.

Kuo tolyn tęsiasi' prisiren
gimai prie karės, tuo dau- 
giaus pinigų leidžiama ir at
siranda daugiau pinigų išlei
dimui. Skaitoma, kad vie
nų metų bėgyje Amerika 
turės išleisti net iki $50,000,- 
000,000. Jeigu tiek Ameri
ka išleis, tai vidutiniškai ant 
kiekvienos šeimynos išpuls

RANDA PRIEŽASTĮ KEL
TI ANGLIES KAINAS.

PERU KETINA PER
TRAUKT RYŠIUS SU 

VOKIETIJA.

LONDON, rugs. 26. — 
Rytuose nuo Ypres Anglijos 
maršalas Haig vėl pradėjo 
ofensivą. Daugelyj vietų 
anglų kariuomenė išstūmė 
vokiečius ir pasitraukė į

LIMA, Peru, rugs. 26. — 
Peru valdža įsakė savo pa
siuntiniui Berline pareika
lauti nuo Vokietijos valdžios 
pasiteisinimo, kodėl vokie
čiai paskandino Peru barką 
Lorton. Jeigu pasiteisinimo 
nebus duota bėgyje aštuonių 
dienų, tai diplomatiniai ry
šiai bus pertraukti.

Peru valdžia paskyrė pa
siuntinį į Washingtona.

URAGVAJUS PRIEŠ 
VOKIETIJĄ. BRANGENYBĖS VEŽA

MOS Iš PETROGRADO.

WASHINGTON, D. G, 
Laivų statym® 

komisija šiandien paskelbiu 
kad sekančių metų pabaigoj 
Amerika turės tavorinių lai
vų iki 1600 nemažiau kaip p® 
1500 intalpos. V isų laivų to
nų skaičius tada sieksiąs 9f 
200,000, o dabartiniuoju lai
ku siekiąs tik 2,871,359.

Tiek tonų laivynas susida- 
rysiąs sekančiu budu:

117 laivų atimta nuo Vo- 
kiteijos ir Austrijos 100,285 
tonų. 400 komandiruoji 
prekinių laivų suvirš 2,50(į- 
000 tonų. 636 užsakytų pa
daryti laivų, 3,124,700 tonų.

Valdžia beto paimsianti 
nuo privačių savininkų visus 
laivus, kokie tik’gali plaukti 
vandenynu.

Didele kliūtim valdžiai 
bar esą tai, kad streikuoja 
laivų statymo darbininkai.

PASKANDINTAS FRAN 
CUZŲ LAIVAS.

PARYŽIUS, rugs. 26.
Paskelbta, kad rugs. 14 
Ispanijos vandenyse 
skandintas Francijosi 
Admiral de Kersent, 5570 
nų. Laivas mušęsis su 
kiečiu submarina, kuri c- ’
plaukė iš tarp žvejų laivų, 
bet submarina laivą nuvei
kusi ir paėmusi kapitoną ne
laisvėn. Užmušta 10 jūrei
viu.

M®

MONTEVIDEO, Uragu- 
ay, rūgs. 26. — Subatoj U- 

priekį nuo 1000 iki 1200 yar- ragvajaus kongresas nubal- 
dų.

Vokiečiai spiriasi su įnir
timu. Aplinkui Ypres-Me- 
nin kelią tęsiasi pasibaisėti
nas mušis.

Vokiečiai nujautė, kad an
glai pradės užpuolimą ir su
traukė šitose vietose daug 
kariuomenės. Jie ypatingai 
šiandien puolė ant dešiniojo 
sparno.

Vakar vokiečiai buvo ata
kavę anglus ir buvo atėmę 
nuo anglų pozicijas. Dabar 
anglai vėl atgavo pozicijas, 
kurių buvo netekę vakar.

Prie Verduno vakar vokie
čiai buvo padarę neišpasaky
tai smarkią ataką. Kaikur 
francuzai buvo priversti pa
sitraukti. Mušis buvo ilgas 
ir kruvinas. Po mūšio fran
cuzai atgavo savo pamestas 
pozicijas. Tai buvo išryto. 
Po piet vokiečiai vėl atnau
jino ataką, bet ir vėl be pa
sekmių.

suos klausimą apie pertrau
kimą ryšių su Vokietija.

ARGENTINOS PREZI
DENTAS ABEJOJA.

BUENOS AIRES, Argen
tina, rugs. 26. — Nors Ar
gentinos kongresas nubalsa
vo pertraukt ryšius su Vo
kietija, bet Argentinos pre
zidentas Irigoyen po kongre
so rezoliucija dar nepasira
šė. Sakoma, kad jis abejo
jąs ar tai butų naudinga Ar
gentinai, kada milžiniškas 
geležinkelių streikas apėmė

. PETROGRAD, rugs. 24.- 
Petrogradas apleidžiamas. 
Evakuacija tęsias tyliai. Iš
vežama brangenybės.

Iš Ermitage surinkti visi 
brangieji paveikslai, supa
kuoti ir sukrauti išvežimui 
nežinoma kur. Iš sinodo 
taipgi visos brangenybės pa
kuojamos j laivą. Laivas ne
užilgo išplauks — nežinia

WASHINGTON, D. C., 
rūgs. 26. — Ulinojaus, India
nos, Ohio ir vakarų Pennsyl- 
vanijos anglies kasyklų savi
ninkai nesutinka pakelti 
darbininkams algų, jeigu jie 
negalės dar augščiau pakel
ti anglies kainų.

Anglies kasyklų darbinin
kai reikalauja pakėlimo algų 
nuo 20 iki 70 nuošimčių. Jei 
algos nebus pakeltos, unijos 
išves darbininkus į streiką. 
Washingtone eina derybos 
tarp kasyklų savininkų ir 
darbininkų unijų atstovų. 
Jeigu jie nesusitars, tai an
glies administratorius H. A. 
Garfield bandys įsimaišyti. 
Jeigu ir po to sutarties ne
bus, streikas bus neišvengia
mas.

PRIEŠ MIRTIES BAUSMĘ
PETROGRAD, rugs. 26.- 

Petrogrado miesto durna be
veik vienbalsiai priėmė re
zoliuciją prieš mirties baus
mę.

Trockis tapo paliuosuotas 
iš kalėjimo po 3000 rublių 
kaucija.

PASIUNTINYS Iš

WASHINGTON, D.
rugs. 26.:— Iš Švedijos atva
žiavo Amerikon specialis pa
siuntinys W. A. F. Eken- 
gren. šiandien jis pasimatė 
su prezidentu Wilsonu. Ko
kiu tikslu jis atvažiavo, tai 
dar nepaskelbta.

PASKANDINTA DVI 
SUBM ARINOS.

NEW YORK, rugs. 26. — 
Pasažieriai, atkeliavę iš An
glijos į vieną Atlantiko for
tą, papasakojo, kad jiems va
žiuojant j Ameriką Anglijos 
kariški laivai prie Airijos 
paskandinę dvi vokiečių sub- 
marinas, kada tos buvo ui- 

; puolusios transporto laivus.

PARAGVAJUS PRIEŠ 
VOKIETIJĄ.

ASUNCION, Paraguay, 
rugs. 26. — Paraguajaus val
džia linksta prie pertrauki
mo ryšių su Vokietija.' Del

VOKIETIJOS PASIUNTI
NYS ŽINOJĘS APIE SUB- 
MARINŲ KARĖS PLIANĄ 

WASHINGTON
rugs. 26. — Sekretorius Lan
sing paskelbė dar vieną nau
ją atidengimą apie vokiečių 
intrigas Amerikoje. Sulig 
Lansingo paskelbimu, Vo
kietijos pasiuntinys Bern- 
storff žinojęs, kad Vokieti
jos valdžia rengiasi pradėti 
submarinų karę, ir jis tą ži
nojęs prieš tai kaip prašęs 
$50,000 Amerikos kongreso 
nalenkimui. Bernstorff ži-

CHOLERA VOKIETIJOJ.
Šveicarijos laikraščiai 

praneša, kad Vokietijoj dau
gelyj vietų siaučianti chole
ra. Viename Manheimo 
mieste buvę 2000 susirgimų, 
iš kurių 600 pasibaigę mir
tim.

NORI KAD IMTŲ KA- 
RIUMENĖN 19 IR 20

METŲ VYRUS. ‘ 
WASHINGTON, D.

rūgs. 26. — Armijos Lyga 
veda smarkią agitaciją, kai 
kariuomenėn butų pašaukti 
19-kos ir 20-ties metų 
žiaus vyrai. Sako, kad 
neralis štabas tą agitacij< 
remiąs.

♦ «
® « j1

Chicagoj ir apielinkėsc.— 
Lietus. Nepastovus oras.

pagelbos, nes tik po laikraš
čio uždarymo, tai yra, kada 
laikraštis jau bus pasmaug-Į

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

Paragvajaus preziden
nojęs apie submarine karės 
plianą jau 
1917. h

nuo sausio 19
šalčiau 
karus.
sileidžia 5:40

PETROGRAD, rugs.
Ir buržuazijos ir socialisto 
laikraščiai pasmerkia Vo
kietijos kaizerio atsakymu 
popiežiui apie taiką. Gor
kio laikraštis Novaja 
kaizerio atsakymą 
dviprasmiu ir vei

Nepastovus oras, sakymo aišku, jog Vokiety® 
Vėjas grįžta į va-. neatsisako nuo savo

Saulė teka 5:43, nu-j prijungti
Kuršą ir

rnio aišku, i
no®®*

, prie VokietijO® 
dalį Livonijos, ,.«ug

Y



Telephone Canal 1506

KatalikybeTaikos kelias

Amerikoj laisvoje.

Skaitytoju BalsaiPaskutiniame savo žarna
Trjs karės metai

PERSERGĖJIMAS

Apžvalga Redakcijos Atsakymai
APIE “NEGRAMOTNUS

Kazimieras Gug

000,000

Follette savo straipsnyje, di

Tą neužsitikėjimą didino 
kiek galėdamos ir Vokietijai

laik
atsi-

[Už išreikštas šiame skyriuje nuo 
mones Redakcija neatsako.}

“'Tėvynes 
Išdavimas

M iosto Of iMM t 
127 R. hrtnt

TeL Central 4M1

Ar jus ir 
kad kas tai 
motnumą?

Muan ian News Pub. Co.. Inc.

SO. HALSTED STREET 
CHICAGO, ILLINOIS

Taigi kapitalistų pelnas y- 
ra ta šventenybė, palietimas 
kurios skaitosi didžiausiu 
nusidėjimu — “tėvynės išda
vimu.”

rių ir kongresmanų. Ypač 
smarkiai priešinosi jam se
natorius La Follette. Ačiū 
šitos mažumos pastangoms, 
kongresas uždėjo $64,000,000 
mokesčių dauginus, negu bu
vo pažymėta įstatymo suma-

išsieikvo- 
a Dievo 
visas jie- 

“ramiai 
kaip darbu 

geležiniuose 
spaustuvuose baigia už-

me “laikraščio” špaltose.
Niekuomet nebuvome per

daug augštos nuomonės apie

Dabar visi 
vyriausias

siuntimą pinigą Rusijon 
gauname paklausimų apie siun
timą pinigų Rusijon, kad nespė
jame visiems laiškais atsakinė
ti, lodei visiems čia bendrai at
sakome štai ką: Dalykų padėji
mas Rusijoj yra toks, kad kas

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

tuo budu pateisinus save.
Pirma negu galės prasidėt 

taikos derybos, kaizeriui 
veikiausia reikės arba žy
miai nusileisti prieš savo 
žmones arba traukties.

Jeigu Vokietijos darbinin
kai padarytų savo kaizeriui 
taip, kaip Rusijos liaudis pa
darė carui, tai taika įvyktų 
bėgiu keleto savaičių. Revo
liucija yra tiesiausias, o gal 
ir vienintelis, kelias prie tai-

Ml metu $3.00; trims mėnesiams 
VLM Kanadoje metams VI-
■V kKwr užaieniuoae $8.00 nuOams.

Viename klerikalų 
raštyje skaitome tokį 
šaukimą į “gerbiamas kata 
likų draugijas”:

“Broliai Lietuviai Katali

Šiandie eina klausimas jau 
ne apie tai, kad taikyties ar
ba kariaut toliaus, o apie tai 
— kokiomis sąlygomis taiky
ties. Karės tęsimu dabar 
jau nieko nesitiki laimėt nė 
viena, nė antra kariaujan
čiosios koalicijos (išskiriant 

kaip tik-

Ir dėlto, kad Vokietija su 
Austrija beveik nieko nepa
sakė apie taikos sąlygas sa
vo notose, tai jos niekieno ir 
nepatenkino.

Šiandie, beje, susirenka 
Vokietijos reichstagas. Jo 
didžiuma, kaip girdėt, keti
na pirmon eilėn paimti tai
kos klausimą. Ji gal privers 
kanclerį pasakyti tą, kas li
ko nepasakyta jo atsakyme 
į popiežiaus notą ir tuo budu 
suteikti naujos medžiagos 
taikos diskusijoms.

Bet — jo toliaus, tuo daro
si aiškiau, kad įvykinimui 
taikos reikės dar vieno daly
ko, o ne tiktai smulkesnio są
lygų nurodymo. Taika var
giai galės įvykti, kol nepersi- 
keis santykiai Vokietijos vi-

, arba kada jie visi, kaip 
preikš savo valią ir no-

Terorizmas viešpatauja 
čia po Šerno Dėdes sauja 
Viltįs žūsta sieloje — 
Amerikoj laisvoje.
Laisvė žodžio jau išnyko; 
Būvis prasto darbininko 
Pablogėjo stuboje — 
Amerikoj Laisvoje.

“Kviečiame jus j talką 
dideliam ir šventam dar
bui. Padėkite išplatinti 
tarpe musų brolių dorą ir 
sveiką spaudą, gerus laik
raščius ir knygas.

“Gyvenimas jau aiškiai 
parodė, kad spauda turi 
didelę intekmę j žmonių 
mintis, jausmus’ ir darbus. 
Štai mes matome, kiek yra 
suirutės musų gyvenime. 
Daugeliui nebereikia nei 
Dievo, nei Bažnyčios, vai
kai nebenori klausyti tėvų, 
jaunuomenė tvirksta, už
miršta Dievą, savo tėvynę 
Lietuvą, girtybė skandina 
žmonių sveikatą, protą, 
sąžinę, dorą, irsta šeimy
nų ryšiai, vyrai pabėga 
nuo žmonų ir kūdikių, 
motinos išsižada savo vai-

Wisconsino senatorius La 
Follette senai yra apšauktas 
kapitalistų spaudoje, kaipo 
“Šalies išdavikas.” Patrioti
nės organizacijos reikalavo, 
kad jisai butų prašalintas iš 
senato; kitos — kad jisai bu
tų suareštuotas ir tieson pa
šauktas. Patriotu-gi virtu
sia Charles Edward Russell 
kartą užreiškė, kad tasai se
natorius, kartu su kitais pa
našiais į jį “išdavikais”, esąs 
Rygos puolimo kaltininkas.

Kokie-gi yra tie “išdavi- 
kiški” senatoriaus La Folle-

šalis dar negyvenusi, dar nespė
jusi parodyti pasauliui užslėptų 
savo jiegų.

D v ideši m taj a i ne šjim t m e t y j, 
po to kaip per devyniolika šimt
mečių Europa skelbė žmonišku
mą bažnyčiose, kurias dabar ji 
anuotomis ardo-griauja, knygo
mis, kurias dabar kai malkas 
kareiviai degina, — dvidešimta
me šimtinetyj žmoniškumas už
miršta, apjuok t 
šventasai

Vokietijos kaizerizmas su
kėlė prieš save perdaug ne
apykantos ir neužsitikėjimo 
pasaulyje, kad butų galima 
tikėties taikos, kol jisai vieš
pataus. Gera yra tatai, ar 
bloga — bet taip jau dalykai 
susidėjo, ir su tuo reikia 
skaityties.

Savo karės vedimo budais 
ir savo politika užsieniuose 
Vokietijos valdžia pasirodė 
esanti tokia bjauri, kad pa
saulis mažai tikisi, jogei su

“Iš kur tas viskas atsi
rado lietuvių tautoje, kuri’ 
visuomet buvo gausi savo 
dora ir tikėjimu?

“Tą padarė nedora spa
uda, negeri laikraščiai ir 
knygos. Lietuviai skaitė 
tą spaudą, rėmė ją savo 
skatikais ir vis mislijo, 
kad nieko nepakenks. O 
štai Jkas pasidarė. Ir kur 
tau nekenks nuodai! Kaip 
aršenikas, strichnina ir 
alkogolis ir kiti nuodai 
naikina kūno sveikatą, 
taip nedora spauda nuodi
ja dvasią, naikina žmonių 
tikėjimą ir dorą.

“Tad atbuskime broliai. 
Gana mums rėmus musų 
priešus. Bukime sveiki ir 
prakilnus. Vykime iš mu
sų namų tuos šlamštus, 
kurie teršė musų gražias 
ir padorias šeimynas. Į 
vietą bedieviško laikraščio 
ar knygos — parsikvieski- 
me gerą katalikišką laik
raštį, pirkimės gerų, nau
dingų knygų ir išten sem- 
kime savo dvasiai naudin
gą maistą...”
Po šituo atsišaukimu pasi

rašo trjs žmonės, jų tarpe 
vienas kunigas — P. Kemė
šis.

Atsišaukime kalbama apie 
“šlamštus, teršiančius pado** 
rias šeimynas”, apie “nedo
rą spaudą.” kuri “nuodija 
dvasią” — bet mes pasaky
sime, kad tokį nedorą ir ne
švarų šlamštą, kaip šitas 
kun. Kemėšio atsišaukimas, 
sunku kame-nors ir surasti.

Sakome tai ne dėlto, kad 
norėtume piktumu atsakyt į 
piktas to kunigo pliovones. 
Ne, piktumo jos mumyse ne
iššaukė.

Mums buvo tiktai koktu ir 
šlykštu, kada mes jas užtiko-

pastebėjo, kad
na net gerų literatų rimtai pa
rašytų straipsnių, jeigu jie nesu
tinka su jos “bolševikiška” po
zicija, bet straipsniais visokių 
“pusią u-gramolnų” rėksnių, ku
rie šmeižia “Naujienas”, ji už
pildo ilgiausias špaltas. Ta 
“Naujienų” pastaba davė progos 
“L.S.S. organo” redakcijai pa-

J. Galginui. — Dedame kito 
korespondento anksčiau atsiųs
tą “atsakymą”, ir manome, kad 
to pakaks. .

Vokietukui. — Eiles netinka.
J. Škuliui. — Netinka. Vie

toj eilių pratinkitės rašyti žinu
čių.

NAUJIENOS 
■B Lithuanian Daily News

i Belgija, Serbija 
Lenkija, (ir Lietu 

va); ekonomiškai sunaikinta 
karės nuteriota dvasiškai svajo

numeryje p. La Follette a- 
nalizuoja (nagrinėja) karės 
mokesčių įstatymą, tik-ką 
perėjusį Suv. Valstijų kong
rese. Ir išvedimas, kuris te
nai daroma, yra toks: “žmo
nės prakišo. Turtas laimė
jo. Karės pelnai ir pajamos 
išsisuko; ant jų uždėta tik 
lengvi mokesčiai, kuomet 
žmonių minioms links nuga
ros po karės mokesčių naš-

mt karės pelnų.
10 budu išplėšė iš 

kapitalistų delmonų suvir
tam 560 milionų dolerių, ku
riuos butų turėję užmokėt 
žmonės.

Tad nors dabar aš pranešu apie 
tai, kad ir kiti lietuviai galėtų 
nuo panašių prigavikų apsisau
goti. Mes turime pasipasakoti 
savo laimėmis ar nelaimėmis, 
kad ir kiti gidėtų pasimokinti.

Norėčiau, kad ir kiti laikraš
čiai perspausdintų šį raštelį.

Juozas Raibikis.

Ir dabar po metų kitų dauge
lis jūsų visai žmoniškai išmo 
kote rašyti.

Tai kas gi jus, draugai, iš 
mokino? Jūsų pačių noras 
darbštumas, o paskui redak
cijų pagelba.

Atsimenate, 
tais “Naujienos 
special} skyrių, kame laipino 
pavyzdžius originalių ir pa
taisytų korespondencijų. Dau
geliui jūsų tai buvo brangi 
lekcija. O kas įsteigė Chica
go] liet, kalbos kursus?

Kas agitavo, jei ne “Laisvė” 
už vaikų mokyklėles, kur da
ugelis vaikučių pramoko mu
sų kalbos ?

Ir dar atsiminkite, kokią 
begalę darbo turi tūli musų 
redaktoriai su įvairiais straip
sniais, prisiunčiamais iš ša
lies. Anglų redakcijos meta 
tokius straipsnius stačiai į 
gurbą. O liet, redaktoriai 
taiso, perrašo, mokina!

dabar sakysite, 
pajuokia negra-

pigiai pardavinėju lotus gražiau
siose apielinkėse. Žmones pama
tę, kad yra gera proga įgyti nuo
savybę, bėgo žiūrėti tų lotų, nes 
aplinkybės verste vertė kiekvie
ną jieškoti kokio-nors išėjimo, 
nes stubų negalima gauti pasi
samdyti, o už tas savininkai lu
pa kiek įmanydami. Kiekvie
nam norėjosi įgyti savo namelį, 
kad nebereikėtų daugiau kraus- 
tyties iš namo j namą ir mokė
ti brangias rendas.

Vieta buvo graži ir kiekvienas 
pirko ten lotus. Pirko svetim
taučiai,* bet daugiausia pirko 
lietuviai. Žinoma, beveik visi 
pirko ant išmokėjimų, niekurie 
ir visus pinigus užmokėjo, bet 
“dccd’ų” negavo.

Dabar tie agentai suėmę žmo
nių pinigus, pabėgo, o farme- 

i

riai, kurie irgi negavo pinigų, 
dabar nori atsiimti žemę. To
kiu budu pirkikai atsidūrė labai

ime. Girdėtis,

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

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas:

SIU S. Hilittd St
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Bet yra ir kitos rųšies “ne- 
gramotni.” Tai yra žmonės, 
kurie begalo mažai išmano, 

bet mislija, kad jie begalo daug 
žino. Suvaldyti tokius aro- 
gantus, pajuokti juos, netik 
verta, bet ir reikalinga.

Tos šersties “bezgramot- 
nieji” mėgsta nusiskųsti, bet 
gilumoje širdies jie jaučiasi 
esą išmintingais ir visažinan
čiais.

vus užversta ant žmonių 
pečių.

Prieš tą sumanymą atkak-

mą, bet visgi nesitikėjome, 
kad jisai butų galėjęs taip 
begalo žemai nupulti.

Ką jisai rašo?
Juk rašo jisai, kad priešin

gų jam srovių spauda tai esą 
purvas ir nuodai, teršiantjs 
ir žudantjs žmones. Jisai to
kiu savo raštu mėgina pri
pildyt “brolių lietuvių kata
likų” širdis fanatiška neapy
kanta prieš tą spaudą.

Ar tai nėra nuodai, naiki
nantis žmonių dvasią? Ar 
tai nėra juodas, bjaurus dar
bas?

Ar tai yra krikščioniška ir 
katalikiška ?!

Ir prie visa to, ar neper- 
daug leidžia sau kunigas Ke
mėšis tyčioties iš “brolių ka
talikų” proto? Kur šiandie 
rasi idiotų, galinčių patikėt, 
jogei tie žmonės, kurie skai
tė ir rėmė savo skatikais “be
dievišką” spaudą, — esą iš
tvirkę, girtuokliais pavirtę 
ir sąžinės netekę?

Ar gyvenimas nerodo 
kiekvienam visai ką kita?!

1 Su kunigu Kemešiu, lygiai 
kaip ir su tuo kunigu, kuris 
įdėjo j savo laikraštį begėdi
škas jo pliovones, mes nesi
ginčysime. Bet jų darbas 
reikia pažymėt. Reikia pa
rodyt, kokius dalykus musų 
kunigai—dagi skaitomi pra
kilnesniais tarpe jų! — tei
kia po katalikybes priedanga 
tikintiems lietuviams.

Tegul jie stovi prie gėdos 
stulpo ir tegul kiekvienas 
mato juos tokiais, kokiais jie 
yra.

“Katalikybės” mokytojai! 
“Doros” platintojai! 
Visuomenės' “veikėjai”!..

side j o didžiausios 
“Kovoje” ir tarpe 
čių, kurie gyvena 
“Kovos” redakcijos protu.

Sitam dalykui pasidarius taip 
svarbiu (svarbesniu kone už vi
so pasaulio karę), “Laisve” pa
šventė jam straipsnį, kuriame 
išreiškė keletą visai teisingų 
minčių. Ji sako:

Noriu pasakyti kelis žode
lius apie bezgramotną klausi
mą.

Dabar įėjo į madą vienas 
naujas pasiskundimas. Gir
di, laikraščių inteligentai pra
vardžiuoja mus prastus dar
bininkus bezgramotnais, pu
siau gramotnais, bet kągi mes 
kalti, kad mokslų neragavom.

Draugučiail Tik minutėlę 
kantrybės! Juk nieks jus ne
bara už lai, nieks nesijuokia 
dėlto! Juk tie laikraščių in
teligentai daugiausia ką ir 
pamokino ne vieną jūsų 
skaityti ir taisykliškiau rašy
ti. Atsimenat, kaip seniau 
rašydavot prastesnes korės-* 
pondėncijas. Juk tas kores
pondencijas ir jūsų raštelius 
redaktoriai turėdavo taisyti. 
Matydami laikraščiuose savo 
pataisytas korespondencijas, 
mokinotės rašybos, lavinotės.

Aš patariu perkant namus ar 
lotus visuomet kreiptis 
advokato ir be jo nieko nedary
ti. Mes nesikreipėni prie advo
katų, bet įtikėjome apgarsini“ 
mams ir gražiems žodžiams ir 
dabar gailimės, bet jau pervėftt. 
Reikia saugoties tokių kompa
nijų, kad ncpapuolus į tokį ne
smagumą, į kokį musų virš Šim
tas papuolė ir tai dar tokiame 
laike, kada pragyvenimas toks 
brangus ir iš uždarbio sunku 
bepra gyventi.

Aš norėčiau, kad ši žinia pa
siektų kuodą ugiausia lietuvių, 
kad visi galėtų apsisaugoti, nes 
kaip girdėti, tokie atsitikimai ne 
pirmiena. Girdėt, kad ta pati 
kompanija vien Conccticut val
stijoj yra nuskriaudusi žmones 
ant keleto dešimčių tūkstančių 
dolerių.

Labai blogas dalykas, kad 
žmonės apie tai nieko neprane
ša laikraščiams, nes ta kompa
nija New York valstijoj tokį 
biznį varė jau nuo 1907 m. ir 
visus pirkėjus nuskriaudė. Bet 
nė vienas jų nepranešė laikraš
čiams. Galbūt nuskriaustųjų

Damaskietis, Franciškus Assi- 
zietis, Levas Tolstoi — dešimtįs 
pusdievi ų-pusžmonių, kuriais vi
sa žmonija didžiuojasi... Tie, 
kur milijonus gyvasčių žudo, 
idant keletą varstų svetimos že
mės užgrobus, nepažįsta nei die
vo nei velnio. Žmonės jiems pi
gesni už akmenis, tėvynės mei
lė — priedanga. Jie nori gyven
ti taip, kaip gyvenę, kad ir čia 
visa žemė dujais nueitų, — jie 
nenori gyventi kitaip, kaip kad 
jau pripratę.

Štai jau trįs metai kaip jie iki 
koserės pasinėrę gyvena krauju-

diena iš dienos liejasi 
geriausių žemės tautų žmonių; 
trįs metai, kaip naikinama bran
giausi kultūringųjų Europos 
žmonių proto turtai!

Be jiegų pasilikus Franci ja, 
“žmonijos vadovas” 
jus Italija, “geriau 
duota žemei dovana’ 
gas įtempusi Anglij 
mokinanti pasaulį, 
tverti stebuklus 
kares 
trokšti darbštieji Vokiečių žino 
nes!

Išnaikint 
Rumunija,

noti. Rublio kursas dabar la
bai nupuolęs. Jis gali pakilt, 
bet gali ir dar labiau nupulk 
Duoti kokį nors patarimą tiems, 
kurie nori “uždirbti”, pasinau
dojant žemu rublio kursu, mes 
visiškai atsisakome. Tai rizi
kos dalykas. — Kurie nori tais 
reikalais susižinoti su Rusijos 
konsuliu, jo adresas Chicagoj 
toks: Russian Consulate, 10 La 
Salle St., Chicago, Ill. I!

pirkdami namus ar lotus gerai 
apsižiūrėtų ir nelabai tikėtų 
plačiai besigarsinančioms kom
panijoms, kad netapus apgau
tais, kaip tai atsitiko pas mus 
su keliais šimtais žmonių.

Pereitą metą iš kažin kur, sa
koma iš Ndw Yorko, atvažiavo 
pas mus į Waterbury, Conn, 
agentai, nupirko, arba geriaus 
sakant, padarė kontraktą su 
apielinkės fermeriais išparduoti 
jų žemę, nusisamdę matininką 
ir išrėžė tą žemę į lotus. Ir tie

JOSEPH C. WOLQM 
LIETUVIS ADVOKATAS

RnimKB National LUto
29 So. Lh Salle St., Ilk

Tel Central 6390 A«dam:
Utarninko, ketveriro ir aubatoa vate» 
ra it, nuo fi iki 8 vakare, po numoetaj 
l&M M1LWAUKSB AVK. GMeMM, W 

Tel Humboldt 97.

La Follette parodo, kad 
net Anglijoje mokesčiai yra 
teisingiau paskirstyti, negu 
Suv. Valstijose. Tenai val
džia surenka mokesčių nuo 
karės pelnų ir pajamų $2,- 
000,000,000 kasmet, o čionai 
iš tų pačių šaltinių pagal mi-ĮSuv. Valstijas) 
nėtąjį įstatymą valdžia gaus t tai tinkamesnes taikos sąly 
tiktai $1,767,000,000. Tuo-gi ‘ 
tarpu Anglija neturi nė pu
ses Amerikos gyventojų ir 
nė trečdalio jos turto.

Vienok ir šitas neteisingas 
mokesčių paskirstymas Suv. 
Valstijose yra žymiai geres
nis, negu originalis pienas, 
kuris buvo paduotas kongre
so svarstymui. Pagal origi- 
nalį įstatymo sumanymą 
mokesčių ant pelno ir įplau
kų butų buvę uždėta dar ma
žiaus; vadinasi, dar sunke-

Kad čia kai nenori žudyti pinigų, o f ar
mėnai — žemės.

Lotai buvo gana brangus, 
nuo $400 iki $1,000. Vieni pir
kikai, jų viso yra apie 100, vie
noj miesto dalyj, buvo įmokėję 
visus pinigus, kiti kelis šimtus, 
dar kiti vos keletą desetkų. Iš 
to skaičiaus tik du gavo 
“deeds.” Kitoj miesto dalyj ir
gi yra daug pirkusių lotų, ku
rie irgi to paties susilaukė, bet iš 
ten pirkusieji yra visi svetim
taučiai.

Dabar paaiškėjo, kad ta kom
panija yra panašiai padariusi ir 
kituose miestuose 
ofisai, uždaryti,

visa, ką 
mokslo darbas buvo 
ižgrobta ir begėdingų- 

jų žmogžudų valia atkreipta 
žmonių žudymui.

Ką reiškia trįsdeŠimtmetės ir 
šimtametės kares, ] 
šita baisia trimete 
Kur rasime pateisinimą 
dar niekados negirdėtam

UŽ&i»a ko moji kaina:
MMcaffejet neAiotojams kasdien pri- 
MMttit i namus, moka:

fcmdtet .................... 12 centQ
/ViD esi i ii ............ 50 centą
Masto dalyse, kur nešiotojai nepa- 

dienraštis siunčiamas pačtu, 
MMkuns išanksto užsimokėjus: Me- 
Mm* 16.00; pusei metų $3.50.

“Naujienos” visus sąjungiečius 
niekinančios ir vadinančios 
“bezgramotnais,” ir nuo to pra- 

“diskusijos” 
tų są j uogie
ne savo, o

lyginus su 
skerdyne? 

šitam 
nusi

dėjimui prieš pasaulio kultūrą? ikeblame
Pateisinimo tam atkariam sa-tkad yra užvesta byla 

vęs besižudymui nėra 
ir kažin-kaip meluotų veidmai
niai apie “didžius karės tikslus”, 
jų melas nepaslėps baisios ir ne
svietiškos liesos, jog šią karę su
kūrė P e 1 n a s, tas vienintelis 
dievas, kuriuo tiki ir kuriam 
meldžiasi “realiai politikai”, 
žmogžudos, pirkliaujantis žmo
nių gyvenimu.

Tuos žmones, kurie tiki, kad 
viso pasaulio žmonių brolybės 
idealai turi imti viršų, visų ša
lių niekšai paskelbė pavojingais 
bepročiais esant, beširdžiais sva
jotojais, kurie nežiną kas tai 
esanti tėvynės meilė.

Užmiršta* mat, kad ^tarp visų 
tų svajotojų yra Kristus, Jonas’galva pabėgęs į Kanadą

Amerikoj laisvoje.
—Paėmęs

Vokietija ir Austrija pri
tarė popiežiaus taikos pasiū
lymai. Jiedvi sutinka pra
dėt taikos derybas tuo pa
matu, kurį padavė Vatika
nas. Jiedvi nori taikyties.

Vienok centralių valstybių 
pritarimas neatidarė durų į 
taiką. Talkininkų šalįs su
tiko jų notą neprielankiai.

Negeriausią įspūdį padarė 
Vokietijos ir Austrijos atsa
kymai ir į taikos šalininkus 
priešingose joms ir neutra
lise šalyse.

Priežastis tame, kad cent
rales valstybės pasitenkino 
savo atsakymuose vien apla
nkais sakiniais, nenurodyda- 
mos aiškiaus savo sąlygų. Be 
to nurodymo progreso tai
kos diskusijose šiandie ne
gali but.

Parodvmas vien noro tai- </
kyties galėjo but labai svar
biu ir naudingu daiktu me
tai arba pusė metų laiko at
gal. Bet dabar ir be pasa
kymo tas noras juk yra vi
siems matomas. Jį turi cen
trales valstybės, lygiai kaip 
ir talkininkai. Kad taikos 
reikalą pastūmėjus pirmyn, 
dabar - jau reikia pasakyt 

nų ant gyvenimo reikmenų,1 daugiau.
kurias atnešė karė

džiuma, gindama savo pozi- ja yra galima pastovi taika 
ciją, nuolatos nurodinėjo, 
kad apkrovimas dideliais
mokesčiais kapitalistų pelnų 1 priešingosios valdžios, idant J to klerikalų lyderio padoru 
ir įplaukų padarytų karę ne- 
populere šalyje. Reiškia, 
jeigu kapitalistams priseitų 
išsižadėt nepaprastų pelnų, 
kuriuos jiems neša karė, tai 
jie nebepritartų jai. Jiems 
karė gera tiktai tiek, kiek ji 
duoda jiems progos pasipel-

milijonų žmonių.
Betikada žmonių minių jiegos 

išsibaigs 
vienas, n
rą gyventi žmonišku gyvenimu 
ir pasibaigs tas kruvinasai slo- 
gulys, tada tie gaivalai, kur da
bar Europą kraujuose skandina, 
baimės apimti ims rėkti:

—Tai ne musų kaltė! Ne mes 
sukaneveikėm e pasaulį! Ne 
mes sunaikinome ir nuteriojo- 
me Europą!

Bet mes tikime, kad tada jau 
“žmonių balsas” bus ištikrųjų 
rustus ir teisingas “Dievo bal
sas”, ir jis užtrenks melo šauk
smus.

Žmonės, kur tiki į laimėjimą 
pergalės ant begėdybės ir bepro
tybės, turi stengties jungti visas 
savo jiegas daiktai).

Galų gale protas visados nu
veikia. (N. Žižn).
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Ciceros-Chicagos Atidai!
SUBATOJE, Rugsėjo (Sept.) 29 d.
P. PAKŠTO S VE T., 4837 3V. 14 G t v.

___  Įvyks

Bulius su rogramu
Kurį rengia

Liet. Amerikos Ukėsų Nepr. Pas. Kliubas, Cicero, iii.
Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga 25c porai.

Kas gyvas turi ateiti pasižiūrėt, pasišokt, pasiklausyt, pasigro
žėt programų, šokiais, dainomis. Programe dalyvauja: CHICAGOS 
LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS, po vad. S. DILIO; Paul Steinke (Kon
certina), P. Gura monologas ir dar keletas vietinių.

Visus kviečia L.A.U.N.P. KLIUBO KOMITETAS.

TEATRAS IR
- Rengia L.S.S. 124 kuopa, Racine, Wis.
: Scenoje statoma keturių veiksmų drama

“KRYŽIUS”
NEDĖLIOJĘ. RUGSĖJO (SEPT.) 30 D., 1917 M.
NORTH SIDE TURNER HALL, prie Lincoln gatv.
Svetainė atsidarys 1:30 v. p.p. Progr. prasidės 2:15 

Įžanga ypatai 25, 35 ir 50c.

ALIUS

Iš Kenosha važiuojanti turi išlipti iš karo ant 
Douglas ir Hamilton gatvių ir paeit Douglas avė. vie
ną bloką J žiemius, paskui pasukt po dešinei, t.y. į 

rytus ir bus matoma svetainė.
Kviečia RENGIMO KOMITETAS

Extra Pranešimas
Kurie norite turėti paveikslus trečio, antro ir 

pirmo “Naujienų” metiniu sukaktuvių apvaikš- 
čiojimų. o taipgi Bulotų ir žemaitės pasitikimo 
vakaro (Chicagoj), ir žinomojo musy raŠėjo — 
dramaturgo Br. Vargšo, kreipkitės antrašu:

W. J. STANKŪNAS,
3315 So. Halsted St., Chicago,

Telefonas Yards 1546. ,
Iii.

Pranešam visam Chieagos Jaunimui, kad mes duodame Puikius
sted St. Pradžia 7 vai. vak.

Kviečiame Visa Jaunuomenę RENGĖJAI.

Korespondencijos
CAMBRIDGE, MASS.

Iš socialistų veikimo.

Rugsėjo 9 d. buvo 71 kp. mė
nesinis susirinkimas. Atlikus 
kuopos paprastus reikalus, tapo 
apkalbėti ir nutarti keli svar
besni dalykai. Nutarta, būtent, 
šio menesio 16 d. parengti pra
kalbas tikslu pakelti protesto 
baisa prieš šios šalies valdžios

cialistų laikraščiais, su jų ir, ap 
lamai, visų darbininkų kalbės
tojais, taipjau pries verčiamų 
ėmimų nepiliečių į kariuomenę.

t i rengiama koncertų, kuris 
įvyks 22 d. š. men., ir kuriame 
dainuos p. M. Petrauskas ir da-

kaip dainininkų, taip ir smuiki

miestų. Toliaus, lapo nutarta 
išnešti taikos rezoliucija del da
bartinių sųjungiečių ginčų ir 
pasiųsti visiems keturiems mu
sų soc. laikraščiams po kopijų. 
Buvo apkalbėta ir nutarta 11

paremti 40 kp. įnešimų del re
ferendumo, kad sųjungicčiai 
mokėtų po 5c. extra Naujajai 
(iadynei palaikyti. Antras tos 
pačios kp. įnešimas, kad Sąjun
gos kuopoms ir pavieniams na
riams butų uždrausta tverti A. 
L. D. T., tapo apkalbėtas, bet 
paliktas be pasekmių; 60 kp. 
toks pat įnešimas nei neapkal
bėjus paliktas be pasekmių. 
Del Liutkaus ir Bagočiaus inci
dento Montelloj, buvo taipjau 
ginčų, bet prie nieko neprieita. 
Nutarta paaukauti $5.00 šios 
rudenines rinkimų kampanijos 
Massachusetts valstijoj reika-

surengtos prakalbos. Kalbėjo iš 
Lowell, Mass., anglas socialistas

Daktaras
Specialistas is

WISSIG
Seno Krajaus

d. S. Michelsonas lietuviškai. 
Žmonių buvo pilna svetainė, 
tarp 3 4 šimtų. Aukų surink-

rudens rinkimu
GYDO V'13A3 LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.

N'Etll.'RINT KAIC UŽSISENfcJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JO8 YRA
Special Likai gydo li^a^ pilvo, plaučių, inkstų ir puslėa, užnuodijimą kraujo, 

•d***, liga*, žaizdai, reumatizmu, galvon ukauamua, skausmus nugaroje, kosėjimu, 
gerklė skaudėjimą ir paįlaptirųftM ligua. Jiifiru kiti negalėjo jus išgydyti, ateikit* 
4ia ir persitikrinkite, k4 jla jums rali padaryti. Praktikuoja per daužei( metų ir 
tihrrM tūkstančius ligonių. Patarimai dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedalioms iki 12 diezui. 
19*4 BLUE ISLAND AVE^ kampai 19-to* ra t-, virio j Banko*. Tel. Canal 3243.

Registruota Akušeriu, Mrs. Antonina Shusho
Turiu pats rimą moterų ligose. Teisingai patarnauju prie gimdy- J 

mo. Moters, jeigu norite gero užžiurėjimo ligoje savęs ir savo J 
kūdikio, atsišaukite į A. Shusho. nes mano patarnavimas užganė- '' 
dins kiekvienų moterį. Suteikiu rodą dj kai kiekvienai. Atsišau- Į 

hite. 3843-45 South Kedžie Avenue. • CHICAGO, ILL. «

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti gslvoi ikandėjimą, j
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta ii akiu, 
Jeigu Tau skauda akys, 
Jeigu skaitant raidas susibėga l krūvą, 
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 
Jeigu turi uždegimą akiu, 
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

reikalingas akiniu.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akin, kuris turi 15 mėty pa- 
tyrimn tv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akiu ir 
Akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS
TEMYKIT MANO UŽKASA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas TV tos gatves Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas. 
Valandos: nuo j ryto iki 9 vak. Nedaliom nuo • ryto iki 12 oieng.

Tel. Canal 5335

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS
Ant Durų, Lt-nt-ų Ramų Ir Stoginio FopUrea

CARR BROS. WRECKING CO.
■hu Chicafe, III

duota rie

nes
“oportunizmas”.

išleido p. Račkaucko išversta 
veikalų “Ant Dugno”, ir kada 
tos pačios kuopos aktoriai pir
miau atloše kelis veikalus, pa-

dagi patriotiškoj dvasioj, tai 
buvo ne oportunizmas; ir kada 
ta pati kuopa prisidėjo prie iš-

išverstos knygos
11

oportunizmas...
>, kaip “teisi n- 
inusų kai kurie 
dalykus. Kaip

sufanatizuoti, kad ji 
nesižino nei ka kalba.

mas, kuris būtinai reikia taisy-

—o —
Rugsėjo 15 d. Lietuvių svetai-

veikalas “Apvesdinkit ir mane.” 
Lošė “Gabijos” Draugija. Žmo
nių buvo suvirs 200. Sako at
lošta vidutiniškai.

— J. P. Raulinaitis.

CAMBRIDGE, MASS.

Cambridge’aus LSS. 71-ina 
kuopa mėnesiniam savo susi
rinkime 9 rugsėjo svarstė dabar
tinius nesutikimus sąjtmgiečių

REIKALAUKITE

EAGLE
CONDENSED

MILK
THE O R 1 G i N AU

Per šešiasdešimts metų pasek
mingas kūdikių maistas. Rei
kalaukite laišku kūdikių mai
tinimo nurodymų. Lietuviškai.

BORDEN’S CONDENSED 
MILK CO..

New York. Key No. N. 1

su privatiniais socialistų laikra
ščiais ir išnešu tuo klausimu se
kančių rezoliucijų:

ja, kad tie nesutikimai, kurie 
nei vienai pusei naudos neatne
ša, o blėdies labai daug, pasi
baigtų kuogreičiausia.

Mes dabar pergyvenam labai 
sunkų momentų, šarvuota ka
pitalo kumščia pradėjo smaug
ti darbininkų laikraščius ir or
ganizacijas. Spaudos ir žodžio 
laisvė naikinama; ant ramių 
susirinkimų daromi užpuolimai;

šitokiu laiku mums reikia 
kuodidžiausio solidarumo, o ne 
vaidus kelti. Darbininkų kle- 
sos reikalai liepia mums eiti iš- 
vieno, remti vienas kitų, o ne 
atakuoti. Ne privatiniai socia
listų laikraščiai musų priešai, o

71-ma kuopa nenori but lei-

se ginčuose daugiau kaltas, kas 
mažiau; ji tik pageidauja, kad 
tie ginčai pasibaigtų kuogrei- 
čiausia.

J. A. Valeika, org.,
J. I*. Bertulis, iždininkas, 

A. Simanavičiūte, f in. rast.

sijjungie-

me pastebėt, kad' pa v., “Naujie 
nos”, ant kurių taip 
užsipuldinėja “Kova’ 
lis jos sukurstytųjų
čių, yra visai ne privatinis laik
raštis. “Nauj.” nepriklauso jo
kiam privatiniapi asmeniui ir jų

tinio asmens arba asmenų pel
nas.

talizmas, o ne socialistiniai laik
raščiai. Bet tai ink, rodos, yra

betgi jo nesupranta tie žmones, 
kuriuos sųjungicčiai paskyrė į 
“Kovos” redaktorius ir Pildo
mojo Komiteto , narius. Ir jie 
kelia suirutę organizacijoje ir

leidžia tiems žmonėms
elgties? — Red.)

ROCKFORD, ILL.

23 metų amžiaus. Jo mirtis bu
vo netikėta, daktaras sako, nuo 
apsivalgymo. Kadangi velionis 
pinigų nepaliko, buvo duotos 
telegramos jo dėdėms Dalec- 
kiams, gyvenantiems
Wis„ bet tie nieko nedarė. Ta
tai velionis teko palaidoti su
rinktomis iš vietos gerų žmo
nių aukomis. Aukų davė:

V. Kalasynskas $20.00, W. E.

Racine

luška $5; po $1.00: Vasilius,

kevicienc, A. Dočkus, J. Banis

Nauckas, P. Kosinski, F. Ma- 
lincki, VV. Siamlikiute, K. Dra
gūnas, J. Samanis, J. Sadncckis,
J. Jakštas, P. Valanskis, J. Na
vickis, L. Navickis, A. Navickis, 
W. Stanionis, B. Vargoniene, J. 
Stankevičius; po 50 centų: J. Zi- 
kas, J. Urbikis, F. Budvidas, M. 
Zikas, F. Getts, J. Gerlikas, A. 
Nolienė, W. Koleski, J. Bendo- 
kas, K. Szaminskis, T. Grodoc- 
ki, A. Krasnauckas, J. Žilinskis,
K. Pilipavičia, B. Misiūnas, F. 
Jankus, P. Bolckus; po 55 cen
tus: A. Jusienė, M. Saurekas;
po 25 centus: P. Lekutis, A. Peb 
ronis, M. Gerulis, J. Ribokas, 
Dumaka, • J. Dubin, J. Rimizi, 
J. Barauk. F. Banis, P. Vaitkus,

Dell Pataruav i m o Depozi toriam s 
liaukas Atdaras Jbmcdėlio Vak.

Rusiškai-Lenkiškas
ligonbutis

yra depozitorių, 
paprastųjų ban-

Šio Banko viršininkai realizuoja, kad daug 
kuriems sunku atlikti savo bankos reikalus laike 
kos valandų.

Del parankumo lokių depozitorių šio Banko 
rius bus laikomas atdaras Panedėlio vakarais iki 8 vai.

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

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

La Salle ir Washington gat.

Skrila, W. Vaitvikovska, F. Uso- 
nis, J. Banis, J. Paudinski, A. 
Atušius, K. Masilunas, W. Bu
činskas, J. Tanizunas. Po 20 
centų: W. Karvelis, K. Banis. 
Po. 10 centų: Sabonicnė.

Paul Juška,
Martin Pavilaitis, 
Jokūbas Navickis, 
Vincas Kalasynskas.

PEARi. (JtJEEN 
KONCERTINOS

CLEVELAND, OHIO.

“Mirtos” Draugystė rugs. 23 
d. statė scenoje “Du Broliai.” 
Lošimas nusiseko gerai, kaip iš 
'darbininkų gerinus ir negalima 
norėti. Lošime labiausia pasi
žymėjo motina, saliunininkas, 
gaspadine ir advokatas. Reika
linga tik pabarti už netinkamų 
bučiavimųsi ant scenos — į 
sprandų, bet ne į veidų. Nejau
gi ir ant scenos negali sykį dvi 
motėri tinkamai pasibučiuoti.. 
Laike teismo ir advokato kalbos 
daug žmonių Verke. Dainos ir

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

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
čiame dj^kai.

Georgi & Witak Musie Co.
1540 W. 47lh St., Chicago, Ill.

Apsvarstykit
i j e ra >.

atsilankiusius. Pabaigoj buvo

Geistina butų, kad dar sykį tų 
veikalų atkartotų, nes girdot, 
kad daugelis nemačiusių norėtų 
jį pa matyti. — W. Strygas.

AR TURITE 
SKOLINI NKA, 
kurs nenori ge
ruoju atsiteisti, 
pų ‘dilų nHpf 

Jį \ paduokite savo 
skolininką į 
musų rankas. 

Mes esame pasekmingi visokių 
skolų kolektoriai. Mųsu būdas 
pasiekia ir atgauna neatgauna- 
mas skolas visose dalyse Ameri
kos, nes tam tikslui mes turime 
korespondentus, kolektorius ir 
advokatus, prižiūrinčius musų 
reikalus visose dalyse Amerikos.

Su visokiais reikalais kreipkitės 
į musų ofisą ypat'iškai ar laiškais 
įdedami dvi-centinę markę atsa
kymui ant žemiau nurodyto adre
so:

SECURITY MERCANTILE
3231 S. Halsted st., Chicago, 111.

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

LEVESKIO PRIRENGIAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA per laiškus, nauju budu, 
pagelbsti išsilavinti lengviai ir už mažą 
užmokesnį. Mokina Anglų kalbos iki aukš
čiausiai, Aritmetikos, Knygvedystės, Laiš
kų rašymo, Lietuv. kalb. Gramatikos ir tt. 
Tokiu pat budu gali užbaigti GRAMMAR 

SCHOOL. HIGH SCHOOL ir PREKYBOS KUR 
SUS. Džl lankančių Public Schools duodama 
Pagelbinis kursas. Viskas aiškinama lietu
viškai. Galintiems atsilankyti duodama lek
cijas atėjus. Prisluntus,.2c. mark, persiunti
mui gauni pilnų APRAŠYMĄ reikalaujamo 
dalyko arba kurso.
G. J. Leveskis, 3311 W.61 PI.Chicago

Rockdalę
Real Estate

Pranešu visiems, kad mes pradė
jome Real Estate Business.

Turime parduoti didelius teatrus 
su namu ar be. Taipgi didelį ho- 
telį su keliais lotais ir mėsinyČią su 
namu ar be.

Turime kelis štorus del pardavimo 
arba rendavojimo. 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

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

Taipgi parduodam “Naujienas.” 
b IMI ■«H i   brau    f             ................ .

Milda.' Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliams Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Sukatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir 32-r* GATV®

LIBERTY HALL 
badžiausia S ve t ai n e 
BRIGHTON PARKE 

Mitingams, vestuvėms, baliams 
Kedzie avė., kampas 39 1*1 

Tel. McKinley 2878 
B. J. WAWZtNSKI 

Kedzie avė., kampas 39 pi.

, rankme 
I>aralėžas šUphrimmi.

i, moters ir vai k ai, sergant i
izmu, nervTio tumu, viduireumati 

ligomis, skausmu šlaunyse, 
ir nugaroje.
keblumas ari 
gydome visa 
elektrikiniais prietaisais, garo pirts 
mis ir vėliausiais išradimais inediri- 
noje. Jeigu jus sergate lovoje, atsi
šaukite į mus ir mes nustųsitru? s i - 
vo gydytoją į jūsų namus

Mes taipgi priimame ligonius ant 
savaitės. Lawndale 839,

1234 Independence Blvd. Lhi*M*go

ligas vėliausiai si

Geriausia Krautuve
del pirkimo ir taisytpo vištikių diiik 
tų, kaip tai: laikrodžių, žiedų, SeYor 
yelių ir kitokių. Kas ką pirksit pu* 
mane, tai aš viską garantuoju 
kad auksą pirksit©, auksą ir gaeudt 
Jei nebus auksas, tai $50 nagrodos 
gausite nuo šio laiko.

T®w pyti- 
Akisim.

Kas turit silpnas akis ar tnimpą re
gėjimą, arba galvos sk.aidėjimą, ne
laukite ilgai, bet steikite pas mano. 
AŠ. duosiu jums 
akinius. Už t L____„
j u arba sugrąžinu pinigus.

G. MILLER, i ____
PETĖR A. Mli.LEft., <> p t i eis n 

Tel. Canal 5838 
2128 West 22-ra gstti.

rodą ir pririnkit® 
savo darbi gvarantuu-

MIj.LER* akij ^pecialiMa**

CbicM^

mi. w. raszniEWiez

LIETUVMKAS AKIŲ GYDYTOJAM 
Kas turi »kaod»rew» arba silpna.# 
galvoti skaudėjimo, atsilankykite

1155 Milwaukee Ave.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakar*.

Ar galima 
kitur deiman
to žiedus pi
dau pirkti?

Ar galima 
Elgino laikro
dėlius pigiau 
gauti?

Ar kitas au- 
ksorius galėtų 
jus darbu ge
riau užganė
dinti?

Paklauskite 
lietuvių, kurio 
žino. šimtai 

laikrodėlių
parduota. Visi užganėdinti. Teisin
gas patarnavimas.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
Ofisas: 2859 S. IxttVfll St.

Valandos 4—6 ir 7-*-9. 
Tel. Canal 3877.

IH< M. BERZMAN
Gerai lietuviams tiriama* p** 14 h**» 

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą* 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniška* ligas. Ty
rų, moterų ir vaikų, paųrftl naujausia* 
metodas N-R a y ir kitokius elektros prt*- 
taisąs.

Ofisas ir Labaratorija: 1924 W.
St. netoli Fisk St.

K. Nurkaitis
1617 N. Robey St., Chicago.

Prie Milwaukee ir North Avės.

Vyrišky Drapanų Bakenai 
'Nauji neatimti, daryli ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
830 iki $50, dabar parsiduoda po 815 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo 815 iki 
835 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 kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

1415 S. Halsted St. Chicago, ffl,

& PIRK SAU visas Plumbavojimui reik- A 
M menia ■ tiesiai už "wholesale” kainas. M 
X Mee parduosime visiems. X
i Levinthal Plumbing Supply C*., I
T 1637 W. Division St., Chicag-o, jį
ra Corner Marshfield Ave. ||

Kalbama lietuviukai. W

Tel. Armitage 984

110. A. J. KARALIUS 
fiyilylojas ir Chirurgas 
2121 N. WESTEIiN AV.

CHICAGO, ILL.

Lietuvis Gydytojas, Chirurgu*
3203 S. Halsted St., Chicago.

Tel. Drover 7179.

Dr. Ramsęr
AKIU SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamu* akftilaa, <k*aaMd 
nuoji ii patarimu; duoda dykai.

73449 MttvmMlc** a**., arti Ofewt
lubos. VALANDOS: Nuo 9 iiryto 
rui, Nedėliomis nuo 9 iiryto iki 2 

Tel. Haymarket 2484.

ikl vaka-

F> 8 vakarais. Telephone Canal 8114. 
GYVENIMAS: 3412 S. Habted Strort

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

BR G M. C LASEI
Praktikuoja 26 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St. kerte 32 »L 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyrišky irJBgįky.

Taipgi Chronišku
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Humboldt 12'

M . S /I. H
S* nu s Rasas Gydytojas

Specialistas Moteriškų
Vaikiškų, taipgi Chn
OFISAS: 1579 Milw 

Kampan North Ave , 
VAI, ANDOS: 8:30 ii 

1:80 iki 3 ir 7:30 ik

U D M. D. 
tujas ir CMrarft'a** 
?riŠkų, Vyrifcktj ir 

Chroniškų Lyrų- 
Milwaukee Ave.

» , Kambarys l>o«i 
:30 iki 10 išryto 
:30 iki 9 vakare.

Telephone

Br. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St.» Chšra<»

n uc

ėdikas h t hirurgas
5 S. Halberd SL, ( hicag>

j| TELEPHONE YARDS 2721

Į DR. J, JONIKAITIS

r j- -******•«

! DR. A. I. EPSTEI14
t

GYDYTOJAS CHIRURGAS

Of> ;<*• ir (>'j”» er ’ima*:
M H ?■- JUlsird L’i , l ump** 38 Bt*.

Telephone Drover 4974.
iki 1d 'i »i ryr*. 1—4

•• DYKAI!
į \ ra jūsų proga mo- 
lr barzdaskutystės 

amato dykai
) mokiniams dykai

Limo. Atsilankykite į mn» 
tuo.jaus. Išsikirpkite Šit^, 
kad atsimintumėte adresu.
auntrrDU K1rara* ©wWWKW ilRrRWNNL
<12 W.

r* ,f
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ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

CHICAGOS ŽINIOS

JIEŠKO DARBOnors

REIKIA DARBININKŲ

mo

EIKITE TUOJAUS PAS

DAKTARA ROSS1111011)0111

RAKANDAInamo u

Oi. A. R. BlumenthalAkiu
Expertas

NAMAI-žEMe

MOKYKLOS

ĮIEŠKO PARTNERIŲ

RANDAI

Atdąra Vakarais
HA5TER 5Y5TEH

F. 0. Carter, M. D
Dieninės ir vakarinės instrukcijoa.

Bausi 
biliu.

Priėmimo valandos. Nuo 9 ryto iki
7 po pietų. Nedaliomis nuo 10 iki 12.

reikėt y įtink Ii 
nesančias dar 
aleiti

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

atsisakęs priimti tuos pinigus ir 
pertraukęs ryšius su draugija, 
kuri išrinkusi jį valdybon vien 
dello, kad jis turįs plačius ry
šius su masonais,

CHICAGOS SPECIALISTAS
Insteigta 25 metai

teismo teisėjas 
i Bridewell kale- t
su 21 kaliniais,

bias veikimą.c
Ką reiškia las 'Tobias išsižade

turbuI ii

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

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

Mes taipgi turim siuvimo skyrių, kur mo
kiname siūti rankoves ir kišenius daryti ii 
prosyti

JOS. F. KASNICKA, viriininkA* 
Prienais City Hali

fialas A. Kambariai 416-417. 118 N. La Salia StreaL

BEI KALINGA moteris, indą plovė
ja. Mokestis $8 j savaitę. Trumpos 
valandos. Rūkoriai lietuviai. Atsi
šaukite :

DOKTOR L1EBRECHT
Specialistas Gydo Pagal Moksliškai Nurodytas Europiškas Metodas.

Sveikatos komisionierius I)r. 
Robertson tarėsi su biznieriais 
ir kitais “visuomeniniais” veikė-

Varloli vos 90 dieną.
3019 Jackson Blvd., arti Kedzie avė 

Chicago, Ilk

. PARSIDUODA garage; gerai išdir
bta vieta, ir prie to parsiduoda vie
nas limousine. Biznis parsiduoda 
iš priežasties savininko apleidimo 
Chicagos. Galima gauti ant išmokė
jimo. Atsišaukite po numeriu: 
3222 So. Halsted st. Teh Drover 2186

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $160.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $20. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divoną, daven
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva- 
raneija už $115 ir $225 Victrola su 
brangiais rekordais už $60.00. 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gat., 
Chicago, ill

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmoki nam piešimo, kirpimo formų, 
siūti naminius daiktus arba aprėdą- 
lus. Diplomas kiekvienam, kurs išsi
mokins. Valandos dieną arba vaka
rais del jąsų parankamo. Už $10 iš
mokinau! jus sint visokius drabužius.

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

SARA PATEK, MOKYTOJA. 
1850 Wells gat.

REJ KALINGAS PUSININKAS į 
švarų pelningą biznį. Reikėtų įdėti 
apie $500.00. 'Tegu atsišaukia vien 
lik teisingi; inteligentiški, darbštus 
vyrai, norint įs išmokti biznį, jeigu 
jo nemokėtų. . Atsišaukite laišku 

“Naujienos” 145.

t zvuKur po piet prie tzt) ir 
Halsled gaivią tapo suvažinėtas 
automobiliu 6 metu vaikas Beu-

KAMPAS MONROE STREET, CHICAGO, ELL. 
ROOMS 506 IR 507, CRILLY BUILDING. 

IMK ELEVATORIŲ IKI PENKTO AUGŠTO.
VALANDOS: Kasdien 9 iki 4, Ncdčliomis 10 iki 1, Taipgi Pane- 

dėlio, Scrcdos, Pėtnyčios ir Subatus vakarais nuo 7 iki 8.

NORIU PIRKTI vieną ar du bar 
beriškus krėslus, atverčiamus ir pa 
keliamus. Pirksiu kad ir visus fix 
turės. Tuojaus atsišaukite y pati š 
kai ar per telefoną: Drover 840.

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

20 metų gydo tonsil
20 metų gydo kreivas akis
20 metų gydo apakimų
20 metų gydo kurtumą
20 metų gydo katarą
20 metų pasekmingai pritai 

ko akinius.
20 metų ant State gatvės

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios st ai les už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$210.00; $225 victrola ir rekordai—

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

(trr nu 
ligonbu lį 
Orr arės

Jis suteikia mokslišką gydymą išgydymui chroniškų ligų, nervu 
ligų, širdies, vidurių, kepenų, pūslės, šlapinimosi, privatiškų ligų ir 
visų ligų ir silpnumų.

Jeigu jus turite sifili arba bile kokią kraujo betvarkę, 914 page
rintas 606 ir jo gydymo sistema bus pi iezascia jūsų greito pasvei
kimo. Jeigu galima, eikite šiandien ir atsiduokite į Daktaro Rosso 
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.

tuos
kalinių pasirodė
taisė, nori
šeimynų i

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

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

REIKALINGA mergina prie leng
vo namu darbo. Mrs. Schwartz, 
3019 Jackson Blvd., Chicago 

Tel. Kedzie 1197

Mrs. Johanna Larson pairau 
ke į teisiną moralistu draugią 
Illinois 
kalauj

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

—G. J. Mikelaitis, Sekr.

ATIDUODAMA BANDON dviem 
arba vienam Vaikinui kambarys. 
Atsišaukite po 6:30 vai. vakare. Ga
ru apšildomas ir šiitas vanduo visa
dos ir maudynė, arti Robey elevato
rių ir Milwaukee ir North avė. ka
rui North-West pusėje 
1523 Wicker Park avė,

Tarp ebieagiečių dabar yra 
renkami pinigai kareivių kny
gynui. Norima surinkti Chica
go je $100,000 ir už tuos pinigus 
nupirkus knygų pasiųsti karės 
laukan. Jau esą surinkta $25,- 
000.

gali. Mano galinga X-Ray taukiai 
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.

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

tuvystes namo uzlaikyn 
met nieko panašaus ne 
ją teismas tuoj išteisino

REIKALINGAS bučeris. Turi kai 
heli šiek-tiek angliškai. Gera užmo
kestis. I. LYON,
1731 S. Union Ave. , Chicago 

Tel. Canal 2830.

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

Illinois maisto administrato
rius H. A. Wheeler laikė pasi
kalbėjimą su groseminkais. 
Norima, kad ir groserninkai 
pradėtų rupiu ties taupimu mais
to. Tartasi apie aprubežia’vimą 
pirkinių, panaikinimą premijų, 
panaikinimų nupiginimų tūlų 
dalykų perkant kartu kitus da
lykus ir tt., taipgi apie nustaty
mą kainų. Iš viso pasikalbė
jimo matyt, kad projektuoja
mos “reformos” bus greičiau 
naudingesnės groserninkams, o 
ne žmonėms.

Kewanee, Ui.—Nepamirškite ateiti 
į dideles prakalbas. Pirmą karią 
Kewanee, III., kalbės drg. T. Dundu
lis, L. š. Fondo sekretorius, iš Chi- 
cagos. Prakalbos Įvyks nedčlioj, 30 
d. rugsėjo, Bed Men Hall, Main str. 
Prasidės lygiai 2 vai. po pietų. Ne
žiūrint, kad L. S. S. 204 kuopai šios 
prakalbos padaro daug išlaidų, įžan
ga visiems dykai. Visus nuoširdžiai 
kviečiam alsi lanky 1 i.

—LSS. 204 kp. Komitetas.

KolTerly gi 
lupo suimtus jo vogtum auto
mobiliui susidūrus lies Bo’bey

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, jąs galite būti užtikrin
tas, kad aš tikrai žinau, kokia yra 
jūsų liga ir kad jus galite but iš
gydytas į trumpiausią laiką, apart 
to jus atrasite, kad mano mokes
tis yra pigi.

Pasitarimas dykai —
DOCTOR BOYD

ir sandraugas

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

1 neimąs i& Madison Gatvės.
Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vai. 
vak. Utarninkais ir Ketvertais nuo 9 iki 
5. Nedėldicniais nui 9 iki I.

po $25 už lotą. Pastovus 
Didžiausias uždarbis užlik- 
R ei k alinga atsišaukti žmo

nės liktai tokie, kurie nori uždirbti 
daug pinigu. Mes išsiųsime jiems 
tuojaus pilnus paaiškinimus. Rašy
kite 

PUSHMATATM OIL & GAS CO. 
Siute 308-9-10.

108 N. Dearborn st., Chicago, HL

• AKIŲ SPECIALISTAS
■ Akis Egzaminuoja Dykai
4* I Gyvenimas yra tdk
A . Čia*, kada pranyksta

T * 1 vartojam P*£V-
■ Į J rintą OphthslmoiMt**

Ypatinga dona* 
k! atkreipiama t vaikus.B Valandos: nuo 9 ryto

iki 9 vakaro: nedŠHL
K ~ t. nuo 10 iki 11 diena

V 4649 So. Ashland Avenue, 
t Kampas 47 St.

Telephone Yards 4317

BEI KALAl’.IE duonkepio prie 
juodos ir baltos duonos. Trumpos 
darbo valandos, gera mokestis. At
sišaukite laišku: No. 114 “Naujie
nos”, 1810 S. Halsted si., Chicago.

REIKALINGAS bučeris, kalbantis 
gliškai ir lietuviškai.
81 Archer avi

Liet. Soc. Jau n. Lygos 3 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks pėlny- 
čioj, rugs. 28 d., 8 vai. vakare, Da
vis Square parko svetainėj, 451h ir 
Paulina sts. Visi nariai malonėkite 
atsilankyti — yra svarbią reikalą. 
'Taipgi atsiveskite naujų narių.

Valdyba.

Daugiau k:iip 11)0 gleivių i 
Vokietijos, dirba učių ir gyve 
nančių be jokio leidinio distrik 
tuose, uždraustuose jiems gv 
venti, tapo pašaukti prieš marša

PARDAVIMU sankrova saldainiu 
smulkmenų ir mokyklai reikmenų. 
810 \V. 201h sir., ' Chicagc

PARDUODU saliuną tirštai apgy 
Ventoje lietuviais vietoje. Biznis iš 
dirbtas per daug metu.
626 W. 18 st., ‘ Chicago, 1)1 

Plmne Canal -1235.

REIKALINGA mergina ar vaiki 
nas, 16 metų, public schoolę pabai 
gę, kad galėtų būti štore. Geras dar 
bas ir užmokestis.
1729 So. Ashland avė., Chicagi 

Tel. Boulevard 7712.

—Parsiduoda—
PIRMAM ŽMOGUI—PIRMA PROGA 
B u č e r n ė ir G r o s e r n e par
siduoda pigiai. Turiu greitu laiku 
išvažiuoti ant ūkių. Biznis yra se
nas, gerai išplatintas, ir geroj vietoj. 
Krautuve nemaža, pilna naujai su
pirktų “šlaką”. Atsilankykite kad 
persi tikri n tumei.
4330 So. Wood St. Market, Chicago.

Gatvekaris ties 3710 W. Hu 
ron St. sunkiui sužeidė npie H 
m. milžinus nežinoma (kirbi

VYRAI, SILPNI, NERVUOTI, nusiminę— 
Kurie peržengei sveikatos platus, kviečia
mi pasitart su manim apie bile ligą dykai, 
silpnumą arba privatišką negalę. Nepra- 
žiurėkite savo stovio, kurs gali būti ifcgy- 
dytas greitai atsakančiu laiku. Jus turite 
žinoti teisybę.
Prof. Ehlrich 606 arba Neo. Salvarsan 914 
nuo užnuodijimo kraujo. Be skausmo, pa
vojaus ir sugaiŠimo; teisingas gydymas.

DR. EMIL LIEBRECHT

Sietyno mišraus choro repeticijos 
įvyks rugsėjo 28 dieną, 7:30 vai. va
kare. Vieta — M. Meldažio svetai
nėj, 2242 \V. 23rd PI., Chicago. Visi 
nariai meldžiami nesivėlinli aleiti 
laiku, kad mokytojui atvažiavus nc- 

'Taipgi kviečiame ir 
nariais Sietyno choro 

rugsėjo 28 d. ir prisirašyti, 
bus priimami be jokio įstoji

mo mokesties iki spalių 15 d. 1917. 
Vaikinai ir mergaites, katrie mylite 
dailę, ateikite, kad galėtumėte risi 
kartu pradėti mokyties nauju dainų.

BEIKALAUJAME stiklų sujungė- 
įą, suvirintoją, šėpų dirbėją, tikės 
darbininkų, pastovus darbas visą 
žiemą, svėrėju $18 iki $20. Vaiką 14 
melą ir senesnių, į ofisus arba mo
kyties amalo, $7 iki $12. Vaiku prie 
eievalorią. Vyrų prie kranu, pečku- 
rią ir pagelhininką $21 iki $27.50. 
Ilolelią darbininką $40, kambarys ir 
užlaikymas, janitoriaus $16.50 į sa
vaitę, langą plovėją, išsiimiineloją 
$3.00 į dieną, rakandą kraustytoją, 
mašinistą pagelhininką, alidjuoloją 
$19, 2 automobilių plovėją, be paty
rimo, garo pritaikylojų 30 c. į valan
dą. Dryliuotoją ir išmušėją. Porte
riu į saliuną. Tapytoją, 40 į valan
dą, dailydžią, 40 iki 50e į valandą. 
Darbas viduje.

MOTERŲ REIKALAUJAMA: Rei
kalaujama moterų del trumpą darbo 
valandą, naktimis ir dienomis. Indą 
plovėją $9—$10. Ilolelią darbinin
kių prie įvairiausią darbą. Gera 
mokėsi is.

SOUTH PARK EMPL. AGENCY 
4193 S. Halsted St. 2-ras ąugštas.

Visi darbai South, West ir North 
pusėje. (Kalbama lenkiškai.)

Pajieškau Au
gusio Jozapa 
vičiaus, kuris 

8; ’ gyveno Raei-
18 ne> wis<’ 

apleido mane 
*•) d. rugsėjo 
19J7- l>‘‘likda- ĮPĮįĮO mas mam* di-
deliam varge. 

Iki' gM Jeigu kas jį ži 
JIHI ”()K malonė- 

kite pranešti. 
Kas pirmas a- 

pie jį praneš, gaus $5.00 dovanų. Ar
ba jis pats malonės sugrįžti. 

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

1 gi tas pats Tobias 
kad nieko panašaus nc- 
rhyuie prašė tik pagel

bėti išmainyti čekj ir pagelbėti

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Spccinlistas MoteriŠkŲ, Vyriuk4, Vsitk* 
ir visų chroniškų ligų.

VALANDOS: 10 11 ryto, 4—5 po pietqu f—f 
vakare. Nedėldicniais 10—1 po

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

iilanee Ass n. ir rei- 
pastarosios $50.01)0 

Kaltina, kad sulig 
tos draugijos nurodyinais buvo

reikalaujame: atstovo
Padarysite daug pinigą pardavoda 

mi musą aliejaus lotus didžiausiuo 
se aliejaus laukuose Oklahomos vai 
si i joji;, 
darbas 
rintas.

tinėje jo kainoje - 10c už kvor
tų. Kalbėta daug, b(‘t nieko 
nenutarta.

Or. H. R. KRASN0W
Chirurgija ir Veneriškca LtffM
Priėmimo valandos: 8 Iki 10 disnat 
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare; nedėldienUttR 

nuo 10 ryto iki 1 valandai diena* 
Rezidencijos Telef. Garfield 646.

1346 So. Halsted St.
Phone Canal 538

REIKALINGA moteris ar mergina 
prižiurėjimui 2 melą vaikučio. Krei
pkitės į
3551 S. Halsled st.,, Chicago

((irosernė).

vV. 14th si. aulomo 
A. Batise. vėliau mi 
ligonbu lįvj. Mano 
aiku padarėli dau

ATIDUODAMA rendon namas, ( 
kambarių, naujausios mados.
1849 N. Robey st., Chicago, Ill

grįžti algal 
teisėj 

juos paliuosuoti 
nors irgi nasitai;

I'rank Sloslovich, 30 m., 1315 
\\’. P.llb PI., forenianas Wilson 
and Co. skerdyklose 
muštas v 
drabužiai

Municipalis teis 
užreiške, kad reikia 
daryli, kad sumažinus bereika
lingus areštus. Pavyzdžiui, 3 
precinkto policija areštavo Wil- 
Ibur Dorris ir Mary Taylor, iš
laikė juos kalėjime 3 dienas, o 
kuomet reikėjo stoti teisman, 
niekas iš policijos nestojo. Ir 
nė vienas areštuotųjų nežinojo 
už ką juos areštavo.

Teisėjas pataria traukti poli- 
cistus į teismą už kiekvienų be
reikalingą areštą. Tai esąs io 
paskutinis perspėjimas, ] 
jis pats trauks kiekvieni 
tą policistą už paniekinim

iends of Peace d ravi 
išdidžiai paskelbė, kad vo 

(iečiai norėję jį papirkti per tu 
ą rhyme, Copenhageno bankie 
ių, pasiūlė $30,000 vedimui a 
ptacijos už vokiečius. Bet ji:

PARDUODU 2 krėslą barzdasku- 
tyklą iš didelės priežasties. Ati
duosiu už pusę kainos. Ateikite ii 
persitikrinkite.
3417 S. Union avė., Chicago

L. Chicagos Draugijų Sąjungos de
legatų mėnesinis susirinkimas įvyks 
ketverge, rugsėjo 27 d., 8 vak vakare, 
M. Meldažio svetainėje, 2242 W. 23 
PI. Visi delegatai nepamirškite at
silankyti, nes turime daug svarbią 
reikalą aptarti.

Sekr. A. Ambrazevičius.

X TEL. Canal 2118

i Dr. A. L. YUŠKA
I G! DVI OJAS ir CHIRURGAS
X 1749 S>o. H hinted St... Chicago, HL
W Kampas IB-tos gatv.

Pajieškau darbo kur nors prie 
garagc’iaus, aš valdyti automobilių 
galiu ir turiu supratimą apie maši
neriją, bet noriu gauti praktiką jųjų 
taisyme; aš sutiksiu dirbti už ma
žiausią kainą, tik padengimui gyve
nimo lėšų. Atsišaukite šiuo adresu.

Jim Norton,
551 W. Monroe avė., Chicago

Aušros Mokykla
3001 S. Halsted St. Chicago, III.

Nuo Spalio 1-os 1917 m. “Aušros” Mokykloje pradės mokyti 
kalbų (anglų ir lietuvių) gerai žinomas kaipo mokytojas patyręs 
ir atsidavęs savo darbui J. LAUKIS (lietuvis). Jis mokins kaip 
dienomis taip ir vakarais. .MATEMATIKOS (aritmetikos, algebros 
ir tt.) mokys, kaip ir pirmiau, V. MIŠE1KA.

Atkreipiu atidų į du skyrių: LIETUVIŲ KALBOS; 2) PAŽINI
MO PLENŲ (braižymo)—šių skyrių kitose mokyklose nerasite.

AUŠROS Mokykla seniausia ir prie dabartinių mokytojų — ge
riausia. Prisirašyti galima Aušros Skaitykloje visada — dienomis 
ir vakarais.

Steik atsilnnkė 
jimą ir i n u tesi 
kuriuos jis puls nuteisė kalėj 
man kiekvieną vienituns nu 
tams už neužhiikymą 
nų. Jis norėjo patirti, ar jie pa 

toliau užlaikys šei

Telefonas Canal 3737

AKtlSERKA MRS. A, VIDIKAS

Miesto kontrolierius 
mano, kad šiemet miestas 
$1,300J)0() mažiau 
gu kitais metais. 
$1,000,000 mažiau 
saliunu laisnius ir $300,000

Stoniu atskiroje klesoje
Kaip jus galite laukti gydytojaus 

tik su keletą metų patyrimo, kad jis

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

J. Kalninė, Rašt.

Dasižinokite Teisybę.
Per daug metų aš išmokau pasekmingą gydymą visų nžsisenčjusių 

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

Baigusi At 
kavusi Pen 
ladelph i joj 
gimdymo, 
ligose moterims ir merginoms. Kalbu lie 
tuviškaį, angliškai, rusiškai, lenkiškai ii 
sla vokiškai.

orią st., pasovi
Kuliami', 527 M
Thomas Iv KolTertv
Halsted sL, suėmė.

Pirmieji du lapo :
G3 o;i(. ir Ashland

u ant .) vagiui 
Leslie, 56 12 P( 

o kitus du, (

Užvakar namuose prie 1931 
S. May St. rasta nušautas 13 
metų vaikas Stanley Hotak. Kas 
jį nušovė nežinia. Sugrįžęs iš 
darbo įnamis rado jį gulint vir
tuvėj ant grindų jau negyvą. 
Jokio revolverio namuose nesu
rasta. Durįs taipgi buvo užra
kintos. Kaimynai sako girdėję 
šūvį apie 11 vai. ryte

Du įnamiai Bartok 
Kandėk sulaikyti tvrineiimairis

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. gydoma su paskučiau
siais įrengimais europejiškų mo
kslinčių. Jus negalite padaryti 
klaidos atsišaukdami į mane tuo
jaus, jeigu jus sergate.

kviečiame atsilankyti
219 S. Dearborn 
str., Chicago, I1L 
Priešais Pačto O- 
fisą.

20 METU PATYRIMO

PARDUODU kriaučių šapą ir tai
symo ir valymo seną drabužių. Par
duodu pigiai. Galima daryt gerą 
pragyvenimą. Kreipkitės adresu:

A. Miklik,
2819 Wallace si., Chicago




