
Pirmas Liet. Dienraštis Amerikoje First Lithuanian Daily A meric

NATIONAL EDITI

Chicago, III

Vokietija gelbsti Austriją RINGUOS KLAUSIMĄ

WASHINGTON

Sukilimas Turkestane

inio

Suteikite Adresus.

r esant 
oti su

praneši 
sakoma

Prezidentas įlrigoyen atsisa 
ko pertraukti diplomat! 
nius ryšius su Vokietija.

VOKIEČIAI SKUBIA AU 
STRAMS J PAGELBĄ.
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BALSŲ KNIAUKĖJAI 
PATEKO BĖDON.

WASHINGTON, sp. 3......
Didele didžiuma balsų ats
tovų butas vakar priėmė t.v. 
karės mokesčiu bilių.

Bilims,pasiųsta prezidento 
pasirašymui.

byle valandą 
Sužinota, 

nomis 
buvo i 
jos ciesorius 
daroma 
mu

bartinis algų padidinimas tą 
sumą padaugins dar 250,000 
dol. metams.

PEOPLE’S COUNCII 
VEIKIMAS.

Sukilėliai bando pagrobti 
valdžią į savo rankas; a- 
reštuoja oficierius.

Laikinoji valdžia pripažį
sta, kad dalykų stovis Tur
kestane yra opus. Vis dėlto

Chičagoje ir apielinkėse.- 
Giedra; maža atmaina tem 
peraturoje.

jau arestuotalir 
Įėjime. Tarpe 
viešpatauja pilnutėle

zerio bernai, “copp( 
ir kitokie.

Šitaip išsipludę ‘ 
tėvai” priėmė neva

AMOY, Kynija, spalių 3.- 
Pastaruoju laiku Kynijos pi 
nigų rinkoje yžmiai nupuo 
lė Suvienytųjų Valstijų do 
fterio vertė — net septynio 
ilika centų nuo dolerio. .

karę ir reikalaujančią ištre
mti iš Suvienytųjų Valstijų 
visus taikos šalininkus.

BELGIJOS LIKIMAS NE 
UžILGIO BUSIĄ NU

SPRĘSTA.

LAIVŲ, DAUGIAU 
LAIVŲ.

LIAUDIES TARYBOS 
AUGIMAS.

BAŽNYČIA PERKASI 
“LAISVĖS BONDŲ.”

CHICAGO, sp. 3. — Gra 
ce Episcopal bažnyčios “gal 
vos” vakar nutarė paimti ii 
parapijos fondo 50 tukstan 
čiu

SUKILIMAS TURKES 
TANE.

Šios šalies karininkų šu
lams toks Argentinos prezi-’ 
dento užreiškimas yra labai 
neskanus.

ARGENTINA LIEKASI 
NEUTRALĖ.

Atidengus tas balsų knia- 
ukėjų šunybes pasirodė, kad 
pergalėtoju liko ne Mitche- 
lis, bet Benueitas.

Dabar už tai žadama pa
traukti tieson 28 balsu knia-

NEW YORK, j

neralis Mexikos
Burns aštriai užprotestavo

MINISTERIŲ KABI 
NETAS.

PADIDINA KAREIVIAMS 
ALGAS—

Vokietija 
salcoy-kad 
tija pasiaiškino
burgo notų, Argentinai sta- 
čiog neišpuola pertraukti su 
ja draugingus ryšius. Jisai 
mano, jogei bus geriau, jei 
Argentina pasiliks neutrale 
dabartiniame Europos kon
flikte.

dolerių pi rki m u i t. v. 
“laisvės bondsu.” Gautus už 
“laisvės bondsus” pinigus 
valdžia naudoja karės neįką

stomis cne- 
italu-austru fronte L

itsilankęs pats Austri-
Mat

DAR DELEI UŽPUOLIMO 
ANT LONDONO.

NEW YORK, sp. 3.—Pa
sikalbėjime su Associated 
Press korespondentu Anglų 
karinės misijos galva, lordas 
Northcliffe, rimtai perser
gėjo Suvienytąsias Valstijas 
apie gręsiantį pavojų jų pir- 
klybiniam laivynui, prista
tančiam i karės frontą ka
reivių ir amunicijos bei mai
što. Labai dailrtžfs*
sako 1. Northcliff e, kad se- 
kamasai vokiečių submari- 
nu žygis bus atkreiptas

RAGINA KOVOT PRIEŠ 
SPAUDOSSMAUGIMO 

BltlŲ.

kariuomenėn Mexikos valdi 
nių. Jisai sako, l 
kiečiai esą imami 
menėn priešais jų norą. Y- 

aštriai atsiliepiama apie 
r York o exemption boa- 
. Pastarieji prilygina- 
net prie banditų vado 

a u j ų, n e p r i p a ž į t a n - 
į jokių žmogiškų teisių. 
Pradėta tyrinėjimas. '

BUENOS AIRES, sp. 2.— 
Argentinos prezidentas Iri- 
goyen pagalios atsakė į par
lamento nutarimą pertrauk

oms ryšius su 
Prez. Irigoyen 

kaPVokie- 
delei Lux-

komiteto pirmininkas, prof. 
Scott Nearing,* praneša, kad 
iki šiol Suv. Valstijose yra 
įsikūrę 128 Liaudies Tarybos 
skyriai.

Halsted St.
Butų geistina, kad 

gerb. draugijų valdybos 
tatai atliktu ūmai. Ar- 
tinanties antram visuot. 
Tarybos susirinkimui 
Pild. Kom. mat 
reikalingu susiž: 
gerb. Draugijonfls.

Ch.L.D.T. Pild 
Komitetas

Laukia naujo italų užpuoli 
mo. — Siunčia naujų ka 
riuomenės burių iš Fran 
cijos ir Rusijos frontų.

PARYŽIUS, sp. 3.—Pran
cūzų orlaivininkai vakar bo
mbardavo vokiečiu konceri- c- 
tracijos stotis Metz-sur-Wo- 
ippy ir Thiouville. Numesta 
6000 kilogramų (13,200 sva
rų) eksplioduojančių me
džiagų.

Tuo pačiu kartu bombar
duota vokiečiu valdžios bu- c 
dinkai Roulers’e 
numesta 4664 svaru bombų 

<, i'

Abiejose vietose priešui pri 
daryta didelių nuostolių.

CalTo korespondentu so
cialistų kongresmanas Mey
er London tarp kita užreiš- 
kė, jogei socialistų partiją ir 
soc. laikraščių leidėjai pri
valo suorganizuoti speciales 
agentūras tikblu kovoti prieš 
kongreso prjmtąjį spaudos 
smaugimo biliųffkuris dabar 
laukia prezidento pasirašy
mo. Drg. M. Londonas sa
ko, kad pačtos departamen
to užsimojimas ant spaudos 
laisvės yra nieku nepateisi
namas. Ne pačtos departa
mentas, bet teismo rūmas 
turi nuspręsti apie sulaiky
mą to ar kito spausdinio. So
cialistų uždavinys taigi yra 
daryti visa, kad prez. Wilso- 
nas atmestų tą netikusį pat
varkymą.

KOPENHAGEN, sp. 3.— . 
Berline gauta žinių, kad va-( 
kar rezignavęs visas Švedi-J 
jos ministerių kabinetas. Re- j 
zignavimo priežasčių betgi j 
nepaduodama.

Oficialio šitos žinios pat
virtinimo dar nėra. Jo pri
sieina palaukti iš paties Sto- 
ckholmo.

LONDON, spalių 2.— Su
lig paskutinių pranešimų, 
pereitą naktį Londone tapo 
užmušta 10 civilių gyvento
ju, o 
sužeista.

ie patįs pranešimai, be
sako, kad kova su vokie- 
orlaiviai Londone ir jo 

tęsėsi virš dvie- 
Anglų artileri- 

peklišką ugnį į 
užpulti sostinę 

Vokiečiai iš keliu

Mexikos valdiniai esą prie
varta imami Suv. Valstijų 
armijom

K a d a n g i kaikurios 
gerb. Chicagos (ir apie- 
linkių) liet, draugijos, j- 
stojusios Chicagos Lie
tuvių Darbininkų Tary- 
bon, nesuteikė mums 
kartu ir savo valdybų 
adresų, tai šiuo malo
niai prašome visų tų 
draugijų valdybų, idant 
jos teiktųsi priduoti sa
vo adresus Ch. L 
bos Pildomojo Komiteto 
sekretoriui, adresuojant

Northcliffe sako, kad S 
Valstijos būtinai privalo pa
sirūpinti pastaty 
6,000,000 tonu 

z z 4-

laivyno kas metą

Šį mėnesį žadama pavary
ti stiprią kampaniją reikale 
nau ju skvriu organizavimo

AMSTERDAM, sp. 3. — 
Berlino soc. laikraštis V o r- 
w a e r t s praneša, jogei, 
jo manymu, Belgijos likimas 
neužilgio busią nuspręstas. 
Oficialio vokiečių valdžios 
užreiškimo esą galima laukti 
už savaitės-kitos.

Tas pats laikraštis, beje, 
praneša, jogei Vokietijos 
kancleris Michaelis nieku 
budu nesusitaikąs su savo 
pagelbininku — užsienio rei
kalų ministerių, Dr. Kuehl- 
mannTi. Ponas ministerių 
pirmininkas mat stovįs už 
junkerių siūlomą taiką, t.y. 
užgrobimą svetimų teritori
jų ir tt. Tuo tarpu Kuehl- 
mann'as norįs, kad taika į- 
vyktų kompromiso keliu.

(pork Čepo) sva- 
15 centai; Auroroj 
New Orleane,; La., 

“steiko” svarui mokama nuo 55 
iki 60. centų; Lųs Angeles, ŲaL 
- nuo 25 iki 28 centu; •

Išveža daugiau kariuomenėn 
šiandie išveža i (iranl stovyklą 
dar 1,609 jaunuolių, paimlų ka- 

konskripcijos. keliu, 
jie iš 28 distrikto.

DIDELĖS AUDROS 
JAPONIJOJ.

NEW YORK, sp. 3. — Ko 
inerciniu ‘kabeliu praneša 
ma, kad vidurinėje Japoni 
joje vakar siautė didelės au 
droš. Daugelyj vietų su 
traukyta telegrafo vielos 
todėl nežinia ar daug nuos 
tolių pridaryta.

Tyrinėjimai kainų maisto 
produktams parode, kad įvairio
se šalies vielose jos labai skiria-

LONDON, sp. 3. - 
aliai pranešama, ka 
k a r i u o menė paėmė 
miestą Ramadie, Mesopota 
m i jo j. k 
pi e ketui

AMSTERDAM, spalių 3. 
— Gautos iš Municho žinios 
sako, jogei sekamą savaitę 
kancleris Michaelis pasišau
ksiąs pas save Alzas-Lota- 
ringijos atstovus tikslu pa
sitarti kas del tų dviejų pro
vincijų likimo po karės. Ei
na gandas, buk vokiečių val
džia besirengianti suteikti 
toms provincijoms autono
miją.

Vokiečiai užpuolė 
Dunkirką.

PARYŽIUS, spalių 3. — 
Prancūzai nutarė atsimokė
ti vokiečiams už bombarda
vimą Francijos miestų or
laiviais. Oficialis karės ofi
so pranešimas sako, kad per
eitą naktį franeuzų orlaivi
ninkai ir vėl bombardavę 
keturis Vokietijos miestus— 
Frankfortą prie Maino, Stu- 
ttgartą, Treves ir Koblenzą.

Franeuzų orlaivininkai 
u žpu oi ė m i n ė tu s m i estu s 
tuoj po to, kai vokiečių or
laivininkai aplankė pajūrinį 
Francijos miestą Dunkirką 
ir pridarė ten didelių mate
rialių nuostolių.

Frankfortas yra skaito
mas Vokietijos bankininkų 
centru. Gyventojų miestas 
turi virš keturis šimtus tūk
stančių. Randasi jis už 125 
mylių nuo Francijos rube- 
žiaus. Kiti du miestai — 
Koblenz ir Treves — vienas 
turi 54 tukst. gyventojų, ki- 
taą 49 tuksiančius.

Nuostolių pridaryta už vien$ 
milioną kronų.

STOCKHOLM, spė 31 — 
Vakar čia sudegė didelis 
maisto reikmenų sandėlis; 
Gaisras sunaikino virš 2000 
tonu įvairiu maisto reikme- •-.4
nų, vertės už apie vieną mi
lioną kronų.

UŽDARĖ 1000 SMUKLIŲ.
NEW YORK, s]). 3. — Už

dėjus t.v. karės mokesčius 
ant svaiginančių gėrimų, a- 
pie 1000 vietos smuklininkų 
(saliuninnikų) nutarė užda
ryti savo smuklių duris. Ne
gali išsilaikyti.

PARYŽIUS, sp. 3. — Ar 
tilerijos mūšiai Aisne fron 
te darosi' vis atkaklesni, 
čiai ties Craonne.

Kitose franeuzų 
vietose vakar neatsitiko 
ko ypatinga.

NEW YORK, spalių 3. — 
New Yorko majoras Mitchel 
pralaimėjo. Išnaujo peržiu
rėjus balsuotojų blankas pa
sirodė, kad Mitchelio šalini
nkai yra pridarę 
šunybių. Negana, 
stačiog kniaukė už 
Ją paduotus balsus, 
kuriuose atsitikimuose pa
naudodavo nukniauktąsias C' 
blankas Mitchelio naudai — 
išskutant nuo jų už 
netta

WASHINGTON, sp. 3. - 
Vokietija išsigando itali 
pergalės Bainsizza lygumo 
se. Apie tai čia aplaikyta o 
ficialis vyriausio italų armi 
jos komanduotojo 
mas. Pranešime 
jogei Vokietija paliuosuoja 
dalį austrų armijos iš Galici
jos fronto, kad davus pasta
rąja! progą sustiprinti sude- 
moralizuotas savo eiles italų 
fronte. Siunčiama 
kariuomenė taipjau 
Francijos fronto.

Šitas skubus austru armi- 
jos gabenimas italų frontan 
aiškinama tuo, kad gen. Ca
dorna rengiąs savo - armiją 
prie naujo dar didesnio už
puolimo. Nauja italų per
galė, sako, neišvengiamai 
privestų A u st r o-Ven g r i j ą
arčiau prie taikos d< 
To bijosi Vokietija, 
ji ir paliuosuoja dalį 
talkininkės spėkų rytų 
karu fronte. Priešu 
atsitikime ji mat turėtų ne
tekti daugiau, būtent Aus
tro-Vengrija atsimestų nuo 
jos — negalėdama apginti 
savo teritorijos nuo priešų.

N a u j as italų už p u o 1 imas

WASHINGTON, spalių 3 
— Buvęs valstybės sekreto 
rius ir didis karės priešiniu 
kas, William J. Bryan, nu 
pirko 8 laisvės bond’us — p< 
50 dol. kiekviena. Poną; £
Bryan juos pirko tik., 
kaipo pr sentą savo anų 
kams.

Adrese:
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CHICAGO, ILJLuINOIS
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Entered as Second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office at Chicago, III., under the Act of March 8, 187>,

Tarybas. Žmonės visur cnluzi- 
aznnugai pritaria Liaudies Ta
rybai ir dedasi prie jos, kad gy
mis žodžio, spaudos ir veikimo

New York. People’s Coun
cil (Liaudies Tarybos) pildomo
jo komiteto pirmininkas Scott 
Nearing paskelbė, kad visu spa
lio mėnesiu bus visoj šalyj ve
dama smarki agitacija už de
mokratiją ir taiką. Atsišauki
me j visuomenę jis sako:

neša, jogei pereitą nedekiie- 
nj Frankfurte prie Maino bu 
vo surengta milžiniška tai
kos demonstracija, kurioje 
dalyvavo apie 10—50 tūks
tančių žmoniij, taigi viena 
aštunta dalis visų to miesto 
gyventojų. Reikalauta tai
kos be aneksijų ir kontribu
cijos, 
kalbėta 
platformų

Indomu 
rio valdži: 
vaikyti demonstrantus page
lta ginkluotos spėkos. De
monstracija taigi užbaigta 
be jokių suiručių.

Didele taikos demonstracija 
rmnlrfnrfo 
“Ievyne” (exch)

SI ei k o” svaras Rytuose 60 cen*
-'"’■M,

tu, Vakaruose gi 28 centai.
. z . ■’ • ’ is ’ qlMnS

ATMUŠA VOKIEČIŲ 
UŽPUOLIMUS.

LONDONAS, sp. 3. — Vo- 
įkiečiai vis dar atakuoja an- 
įglų pozicijas Belgijoj. Ypač 
į atkakliai jie atakuoja ang
lius ant Ypres-Menin vieške
lio. Vakar šioje vietoje vo
kiečiai net penkis kartus a- 
takavo anglus. Apart pasi- 

|baisėtinų nuostolių jie betgi < 
[nieko daugiau neaplaikė.

keliems. Visi 
grįžti be nieko

Londono laikraščiai pilni 
ugningų straipsnių apie vo
kiečių “barbariškumą.” Rei
kalaujama, kad Anglijos va
ldžia tuo patim atsimokėtų 
ir vokiečiams, vadinasi, bo
mbarduotų Vokietijos mies-

LONDON, sp. 2. — Val
džia pagalios nutarė padi
dinti kareiviams algas — po 
du centu dienoje. Anglijos 
kareiviai, be to, turi dar vie
ną privilegiją: po kiekvienų 
metų tarnystės gauti dar po 
du centu dienoj. Jei tik ])a- 
vyks išlikti nuo vokiečių 
“Bertų.”

Iki šiol Anglijos kareivių 
algoms buvo išleidžiama po 

Ben-Į $1,125,000,000 kas metą. Da- 
pastatytus “kryžių

CEDAR RAPIDS, sp. 3.— 
,Iowa City šiomis dienomis 
atsibuvo metodistų bažnyčių 
metinė konferencija. Pasku
tinėje sesijoje dievo baimin
ai kunigėliai paleido darban 
savo kakarines j 
ša 1 i n i n k u s, t a r i a n t k u n i gi š 
kai išplūdo juos. Jie, girdi

jų valandų.
ja paleido
bandančius 
orlaivius.
kartų bandė prasiveržti pro 
ją. Tatai betgi pavyko tik 

kiti turėjo

BOMBARDAVO KETURIS ĮLiaudies Tarybos pildomojo 
VOKIETIJOS MIESTUS, 'komiteto pirmininkas, prof.

PETROGRA
Nauji neramia 
Iš Petrogradu 
kad viena Rusijos provinci- 

įja centralinėje Azijoje, bu- 
i tent Turkestanas, pakėlė 
maištą prieš laikinąją val
džią. Sukilėliai esą įsteigę 
c e n t r a 1 i h į komitetą, 

į kuris turės pąimti valdžią j 
savo
sėn pereina ir tūli kariuome
nės būriai. Kareiviai elgia- 

austrų si kaip tinkami. J savo vir- 
dą jie atsako 
taža oficierių 
r laikoma ka- 

gyventojų 
pani-



žinoma, kaip didelis yra ta
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••raitei .................... 12 centų
■•nėšiui ....................  50 centų
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sai judėjimas. Bet tur-but 
jisai nemažas. Jeigu žmo
nes butu ramus, tai dešimtjs 

i tūkstančių nesusirinktų i 
vieną demonstracijų. (

Ir atrodo, kad Vokietijos 
valdžia jau nebepajiegia su
valdyt to judėjimo. Augš- 
čiaus minėtoji demonstraci
ja Frankfurte, kaip galima 
numanyt iš aprašymo, įvyko 
be trukdymų iš valdžios pu
sės. Tokios demonstracijos 

iSuv. Valstijų valdžia šiandie 
nepakęstų.

Bet veikiausia nemažesnis 
judėjimas eina ir kitose Eu-

kurias ant kiekvieno žings 
pradėta dabar mindžioti.”nio prade

Clevelandiečiai siūlo suvažia
vimui šitokį svarstytinų klausi
mų programą:

bininkiškų organizacijų. 2) Be
tarpiai čionykščios rusų koloni-

kultūros-švietimo

Gynimo Lyga.” 5) Ėmimas

kariuomenėn. 6) Rusų koloni
ja, ambasada ir konsulatai. 7) 
įsteigimas Pildomojo Komiteto. 
8) Rusų kolonijos savarankis 
veikimas. 9) Finansai. 10)

kodėl ir juos biznieriškais va
dinama? Leiskime, kad ir but

Mau regis, kad

Kiekvienas musų nuo pat už
gimimo Į)radedam kovą už ger- 
)uvį. Kad atsiekus tikslu ir

MONTELLO, MASS.

ne Prakalbos.

jų, Laisvė su Keleiviu irgi tiek

pavojus?

skaitytojų, tai ir mus organas 
Kova tuoj susilauktų keletos 
tūkstančių naujų skaitytojų, o 
mes — draugu, kurie skelbtu<

visur kartu su mumis

rius ir tie, kurie lanko susirin
kimus, gal liudyti, kad vientik 
Naujienų, Laisvės ir Keleivio

pirma inOkMnvo

iki $4100; bet negalima pasakyti 
kaip ilgai tiek mokės. Darbai 
nekokie, daugiausia reikia dirbs 
Ii ant oro, o Rayinondc žiemos 
laiku sniego nėra, bet lietaus tai

mccbanizinas. Neimk sau už 
pavyzdį dailydę, kuris dirba al

diena.

užsiėmimas ir tu tarsi sau: —< 
“Aš keliausiu šituo arba anuo

rose.
ir išminties

Liaudies

nia.
Pub-

IK*

Rugs. 25 d. patiko nelaime 
lietuvį A. Taraldį; krito nuo 14

silaužė du šonkauliu ir galvą 
susidaužė. Dabar guli Jigotnbu-

E. Blaškevičius.
.-1 I ■ . HI

L. S. Sąjungoj

Cenzūros 
uždangalas. Indija pabunda.

politinių ir nepolitinių emigran
tų Rusijon, o taipjau gabeni
mas Rusijon kvalifikuotų darbi
ninkų. 12) Apie laiką. 13) čia u jie

Kad

kūnas
kai apsiėjome su d.

K1O SU 

neturė-

Nepasitenkinimas Sąjungos or
gano taktika. Rezoliucija.

Demokratinis kongresas 
Petrograde, kurį sušaukė 
Darbininku ir Kareivių At- 
stovų Taryba, yra vienas

nelaimin- ren-
Laisvės Mylėtojas.

vykusių pasaulyje nuo R

laukiant jo susirenkant, ko
respondencijos iš Europos 
pranašavo, kad tas kongre
sas nuspręstas Rusijos revo
liucijos likimą.

Vienok žinių apie jį kaipir 
nėra.

Vakar tūlas Henry Hotch- 
ner įteikė valstybės departa
mentui Washingtone laišką 
nuo Indijos Savyvaldos Ly-

Subramaniem’o. Tame laiš- 
įke stengiamasi užinteresuot

Skaitytoju Balsai
[ Už išreikštas šiame skyriuje nuo

mones Redakcija neatsako.]

KODĖL MES TOKIE?

Kodėl mes sociai-pairioiai
Kodėl ni('s oportunistai ir šovi-

meji

Westville, Ill. — LSS. 26-toji 
kuopa laikė savo susi rinkiniu 
rugsėjo 28 dieną. Apsvarsčius 
organo Kovos poziciją kuopa 
priėmė sekamą Rezoliuciją, ku
rios kopija nutarta pasiųsti Ko
vai ir Naujienoms:

Šis bei tas.
Kodėl mes sergame.

Kodėl mes apsergame? K 
visokios ligos užpuola mus

Gydymas ligos su pa&

Mankštinimos vra būtinai rei-

mas, deramas maistas, tinkama

svarbiausi. Daugelis žmonių

ir

Rezoliucija.
Matydami, kad musų organas 

Kova, virtoj skelbimo socializ
mo ir skleidimo darbininkų mi~

draugu

WE ’V

ma matyt spaudoje tik vie- 
ną-antrą telegrama apie tą 
kongresą, su pastebėjimais,

-gi neatėjo jokių naujų žinių.

jasi.”
Bet kad cenzura s

tenai eina

ce pasakojama, kad 
•s valdžia visai nepai- 
i n d u s u reikalavimu, v k.

turi labai mažai' simpatijų

liuosanoriais į ka-

įso tik 500 žmonių.
i Pereitą gruodžio mėnesį

pitalistinėms talkininkų vai- lavo Indijai 
džioms, t. y. eina gerai. i (Home Rule

riame dalyvavo 5,000 atsto
vų. Tas kongresas pareika- 

autonomijos

suomei vra
Margumynai.

mos i priešų klesą, į priešų laik
raščiu užsipuldinėjimus, ir at
sakius į juos, ji tyli, o visą save

kratinis Rusijos kongresas

notvarkin buvo ketinama džių pasakoje, buk jos ka- 
pastatyt tarp kitko šie daly- riaujančios už pavergtųjų 
kai: talkininkų konferencija 
peržiūrėjimui karės tikslų; 
paskelbimas slaptų sutarčių 
tarp Rusijos ir kitų valdžių; 
reikalavimas, kad taikiniu- 
kai tuojaus pasiūlytų cent-’talkininkai visai nenori gir- 
ralėms valstybėms pradėti 
taikos derybas. Ką-gi tad yimą.

• kongresas apie juos pasakė?
Vidurinių Rusijos reikalų 

klausimai, kurie kilo tame 
kongrese, galėja but ne men
kesnės svarbos, kaip augš- 
čiaus minėtieji, bet mums, a- 
merikiečiams butu sunkiaus v 
juos tinkamai apvertint.

tautų laisvę.

tautų, susidedanti iš trejeto 
šimtų milijonų žmonių, ken
čia baisų Anglijos jungą, ir

dėt apie tos tautos paliuosa-

dija, kartą pabudusi, nenu

Tarp Kitų

organizacijų ir 
gi, kurie lai Ta-

'oportunistai" ir “šo-

Bosloniečiu 4.

draugijų; kaip ir chicagiečių. 
’Tad kodėl gi jie (bostoniečiai ir 
brooklyniečiai) yra kairieji ir 
geri socialistai? Turbut tik todėl, 
kad bostoniečiai su brooklynie-

mes.
Juk brooklyniečiai su busto- 

mečiais sumanydami tuos komi-

manvma.*• €
Kodėl chicaginė

biznieriški? Ar Iii

uos (Naujienos nieko netvėrė; 
jos tik padavė sumanymą.--- N.

budavotos ant vienodų pamatų.

vinusi socialistų principus.

Didžiausi klaida yra daroma 
sdiena: žmones mano, kad

r.irmiausias
daryčiau savo 

v
kuris

jeigu nenori važiuoti į kapines.

įiebenl tik kim-

Aš neužmiršiu į mane padary
to įspūdžio, kuomet aš pirmą 
karią savo gyvenime atlankiau 
ligonį sirgusį plaučių uždegimu, 
būdamas dar vaikiščias. Oras

kad net sveikam žmogui trošku 
darėsi; langai buvo uždaryti ir

Kiek daug žmonių išreiškia at
virai savo nuomones apie kokį

Buk visuomet linksmas ir pil

rūgęs . nerangus.

gau.

griūčių

su-

kad kas nors 
tą kartu apie

kiugas tu atrodai kai]) devynios 
pėtnvčios - ir tark sau: “Juo-

teisin-

liūdesio ir nusiminimo. Mėgink

Jeigu yra nuodų ant žemes pa
viršiu, lai tie nuodai yra rupes-

zmo-

ne. r rasa link rūpestį, apsilenk 
su juo sužadindamas drąsą, 
energiją ir drulu pasiryžimu 
kovok atsickimui savo tikslu.v

Kuo pasiryžimas bus drūtesnis, 
tuo drūtesnė bus tavo valia ir

energi-
jos.

Labai žmonės klysta 
darni, kad išvystant raumenis.

man v-

lugs. 29 d. įvyko Moterų

gėrimų

muose ir lodei butų gerai, kad ji 
ką-nors daugiau, apari balių,

keturios dovanos: Keleivis, Lais
ve, Kardas ir saldainiu dėžutė.c

dos ir

tas vietiniai nariai.

is dalimis

namui.

cuts.

Judėjimas 
Vokietijoje.

Subatoje įvyko didelės ria
ušės Essene, Vokietijos amu-

tančiai moterų, išgirdusių, 
kad kancleris neketina kal
bėt reichstage apie taikos są
lygas, padarė demonstraciją 
ir reikalavo “taikos ir duo
nos”. Buvo sužeistu ir areš
tuotų.

Nedėlioję dar didesnė de
monstracija įvyko Frank
furte prie Maino, šitoje de
monstracijoje dalyvavo tar
pe 40,000 ir 50,000 žmonių. 
Jie reikalavo taikos be sveti
mų teritorijų užgrobimo. 
Nuo šešių platformų buvo 
laikomos prakalbos demons
trantams.

Taigi, matoma, Vokietijos 
Žmonės juda. Kadangi cen-

organizacijų atstovų 
suvažiavimą.

Amerikos rusu darbininkiškos L
socialistinės orga 11 izaci j os

aslo apie šaukimą visuotino

suvažiavimo.
revoliuciniu ii

propo-

įmanomai greitesniu laiku, bu-

cijos, turinčios nedaugiau kaip

Savo a įsišaukime cieveian- 
diškė rusų revoliucinių organi
zacijų Taryba nabriežia, kam
toksai suvažiavimas reikalingas 

“Rusų išeivių padėjimas Ame 
riko j darosi kasdien vis blogės 
nis, vis i 
čia rusų 
viau

sunkesnis. Todėl visos 
į kolonijos turi anks- 

susivienyti, idant galėjus«ura
yaldžiai žinių, tai tikrai nėra' griežtai stoti gynimui savo tei

bostoniečiai sų brooklyniečiais?

išnešė jau nemažai rezoliucijų

l’aryba nesugriautų 1

kodėl Kova su savo šalininkais 
neišneša rezoliucijos prieš Bos
tono ir Brook lyno komitetus?

Beje. d. C. A. Hermanas Ko-
vos nr.

nusprendėjais pripažintume pri

musų LSS. valdyba neužsiima 
organizavimo darbu? o

Musų spaudoje, susirinki
muose ir šiai]) tarpe draugų kal
bama, kad buk Naujienos suor
ganizavusios A. L. D. Tarybą, 
tik del savo biznio. Juk Laisvė
su Keleiviu jokių Tarybų dabar* 
tiniame laike neorganizavo, tad

,'A4.5;

•TO.'/ik t,

bendroviu leidžiamus laikraš- K
čius; vieloj draugiškumo ir su
tarimo, šmeižia ir vartoja nešva-

Mes nebenorime toliau to ma-

kas ir užsipuldinėti ant ypatų 
taip-pat veikiančių socializmo

bininkų miniose neapykantą ir 
siundyti vienus prieš kilus. Pa
kaks tų nesutikimų, kuomet gy
vename tokiu momentu, kur 
reikia juo daugidu vienysis.’

smaugli darbininkų
’Tebūnie galas tiems

kuomet
no ri už-

giiičams-
Mcs reikalaujame vienybes, su-

- LSS. 26 kuopos valdyba: 
Joe Savickas, Organizatorius*
K. Kaciušis, Fin. Raštininkas,
L. Valinčius, Susinės. RaŠL, 
Jos. Antanaitis, Iždininkas.

PRAšYMAS SUŠELPTI.

Aš. Antanas Dirke. prašau la-

ir šiaip gerų žmonių, kad sušelp
tų mane nelaimėje. Treti metai

laKai suvar-

vis norisi. Iki šiol mane šelpė
Lietuvos Ūkininko Draugija,

suterštu oru, aš aiškiai mačiau, 
kokia stambi nuodėmė buvo pa
pildoma čionai ir kad ligonis

tokiose

vandens 
vadinamo

“maisto”, ligonis turčių progos 
pasveikti.” Bet aš buvau be- 
spėkis. Žmogaus kūnas pasako

maistas

mas, ar

Bet

kūnas reikalauja

Kiekvienas žmogus turi privi-

pasi laiko. Kad, palaikius gyve
nimą, reikia palaikyti energiją.

Kairysis Latras.
negu

skrynios aukso.
Aš nemainyčiau savo gaivu

mo, savo sveikatos ant viso pa-

WAUKEGAN, ILL.

ačiū. Dabar esu mieste Albu
querque. New Mexikoj, kur dali

maisto, 
visokiuvietą pragyvenimui n 

pasi linksmin im ų; s ve 
neišsemiamas gyvas 
linksmyliės, laimės ir pasitenki
nimo; entuziazmas ir visi pra
kilnus jausmai paeina tik iš pa-

F. A. Jančauskas.

Redakcijos Atsakymai
Kaziui.

raštelio negalėsime suvartoti.
Meldžiame tankiau rašinėti.

linga, turi palaikyti kūnų taip 
drūtą. kaii> tik gali. Išvysty
damas, drutindamas ir palaiky 
damas energiją, žmogus ne tik 
palaiko raumenis kūno drutus, nules šį sykį nesuvartosime

Giminaičiui Jonui. — Kad po
ra žmonių buvo neužganėdinti 
laidotuvėmis — menkas daly
kas. Tas pasitaiko visur, ži-

Kaip visur, taip ir pas mus

pus ir užstojau! šaltesniam met- 
laikiui, prasideda didesnis žmo
nių krutėjimas. Draugijų susi
rinkimai lankomi skaitlingiau.

kalbos, ruošiami spektakliai

mokinti tris lošėjų kuopeles \ 
kalams scenoje pastatyti.

— Vargdienė

RAYMOND, WASH.

Panedėlyj, rugsėjo 24 d. slrei- 
kuojantįs darbininkai grįžo į 
darbą nelaimėję 8 valandų dar
bo dienos; sutiko di&li po 10 
valandų. Vienok mokestis tapo

čiuos truputį geriau. Ivsu jau
nas, 36 metu amžiaus, norėčiau 
pagyti. ’Tikėdamasis, kad gerb 
draugijos ir geri žmonės išgirs 
mano meldimo, ir tardamas is 
anksto ačiū, liekuosi su didele 
pagarba, Antanas Dirke, 1023

Mex.
(Redakcijos pastaba. — Ka

dangi visuomenės pašel|M>s pra
šančiojo, Antano Dinkes, mes ne*

si jį Lietuvos Ūkininko Draugi
ja paaiškintų, ką ji žino apie tą 
ligonį, idant visuomenė galėtą

Kazimieras Gugtb
Veda visokius reikalus, kaip krimtnalii>a»O9^. 

taip ir civilHkuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus irpopieras.

Ofisas:
SIU S. Htlrted lt.

Ant trečių lubų
T«4. Dearer 1310

Mimto Ofi«w: d
117 R MtavlL 

TIWIRMyWBdJ 
Tol. Oatttl ttU

SKAITYK PLATINK
NAUHBM8V



Mare Sande!

Gobtuvių Rubai

MROC

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

APTIEKA

Petr.is Vaitiekumis

WISSIGDaktaras
Seno Krajaus

nedil

K. MICHALOWSKI

Tel. Drover 7042

AKINIŲ

rankose

45-tos gatv.

o

RUSSIAN
TURKISH

Office Phone Drover 8182
DR. M. KALINOWSKI

MEDIKAS ir CHIRURGAS 
4814 S. Ashland Ave, Chicago. 
Vai: 10

mg*'.;

iii

K. ŠIDLAUSKIS
Aptiekorius ir savininkas 
SOUTH BOSTON, MASS.

atsitiki- 
Esfirės 
įtikinti 
pinigus

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

VodeviliaOB Permaina:

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 
Nedėliomis pagal sutarimą.

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-ius gatvės,

nnu 
motina ne 
dukterį 
ant pirkimo 
greičiausia, 
veli,.. - tikri

švenčių ir

PEARL QUEEN 

KONCERTINOS

Išpildau rcceptiiH su didžiausia atyda, 
nežiūrint, ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarą. Tai vienatinė lie
tuviška aptieka Bostone ir Massachu
setts valstijoj. Gyduolių galit Maut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 
per exprestj.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

Šiomis dienomis lankosi po Illinois val
stiją užrašinėdamas “Naujienas” ii 
knygas. Pas jį galite užsirašyti laik
raštį ir knygas ir pinigus užsimokėti 
nes mes už jį atsakome.

“Naujienų” Administracija

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 2359 S. Leavitt Si. 

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

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Ca

J. PESHEL
sek r. Turk Mnff C«

OTTO KUBIN 
prez, AH&» 

(Brewing C«

Mokytojas
Pono b’oy 

kti, kaip 
minti, kaii 
neaiškiai i 
klaidingus 
groti solos 
kokybę i 
mųjų 
studijoje 
mėgėjus 
patiškai, 
tiems n< 

732 W.

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

Telefonas Yards 1546.

Krautuvė atdara kas vakaras iki 9 valandai ir 
nedėliomis iki pietų.

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO.
3246-3248 So. Halsted St., Chicago, Hl.

Dr. A N. Perlman 
Praktikuoja 21 metus Chicago] 
Ofisas: 1532 W. 47th St., Chgo. 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
ir Vaikų, taipgi chroniškų ligų. 

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

Nereikalaujate važiuot į miestą pirkt drapanų.
Pas mus gausite ta patį. Musų Krautuvėj yra 

naujausios mados OVERKAUTAI ir SIUTAI. Kož- 
nam pritaikom kaip ant orderio daryti. Kainos nuo 
$10.00 ir augščiaus. ’

Pilna eilė Sveterų, Marškinių, Skrybėlių ir Če- 
verykų tikrai puikių.

Taipgi vaikų naujosios mados OVERKAUTŲ ir

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleroa 

CARR BROS. WRECKING CO.
3003*3039 S. Halsted SU, Chicago, Ill

BASINSKI BROS 
4541 So. Ashland Ave., 

Chicago, Ill. 
1514-16 S. Broadway St.

Gary, Ind.
Dabar pargabenome 3 

vagonus žieminių ir vir
tuvės pečių dar už pige- 

nuo dole-

Kurie norite turėti paveikslus trečio, antro ir 
pirmo “Naujienų” metinių sukaktuvių apvaikš- 
čiojimų, o taipgi Bulotų ir žemaites pasitikimo 
vakaro (Chicagoj), ir žinomojo musų rašejo — 
dramaturgo Br. Vargšo, kreipkitės antrašu:

UTAISYTA8 iš tprmulos- 
recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

Dr. iM. Stupnicki

S
3109 So. Morgan St., Chicago 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 iš

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JON! HAITIS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago

nunc 
parėdus 
re Lind pilnai suprato visų tie
sų molinos išvedžiojimų, bei Es- 
firė — svajotoja, visomis jiego- 
mis sielos stengėsi ištrukti nuo 
įtekmės tų išvedžiojimų: per
daug jai sunku buvo atsisakyti 
nuo 
kaip ji pasipuošusi mirtomis ir 
baltoj šydroj, stovės šalę savo 
mylimojo.

(Bus daugiau)

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

Egzaminuoju Akis ir priskiriu 
Akinius už nebrangias kainas.

Dr. Optikas

BUČERNft IR GROSERNR 
NAUJOJ VIETOJ 

Užlaikau geriausia mėsų ir groserio 
tavoms Viskas užlaikoma švariai ir 
kainos daug žemesnės negu kitų. 
Geriausias patarnavimas atsilankiu
siems. ANTANAS DŽIAŽULSKIS 
4504 S. Paulina St., arti 

Chicago

Phone Canal 1256

ŠOKIŲ MOKYKLA

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, Vaikų 
ir visų chroniškų lirų*

VALANDOS-: 10—11 ryto, 4—6 po pietų, f—t 
vakare. NedSldieniais 10—1 po pUrtų.

Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnejęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų mist ujimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, Kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagclbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagclbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitferia, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau tokj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių (lekuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

nu, Kad u z dviejų savaičių bus 
jų gobtuvės. Esfirė Lind buvo 
didele svajotoja ir jos karštu pa
slėptu troškiniu buvo eiti į gob
tuvus baltuose gobtuvių rublio-

Telephone Humboldt 1273.

M. S A H U D M. D.
Senas Rusas Gydytojas ir ChirurffM.

Specialiu tas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Lirų.
OFISAS: 1579 Milwaukee Ave.

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

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

Dvi Dideles Sankrovos:
BASINSKI BROS.

4541 So. Ashland Ave., CHICAGO, ILL
1514-1516 So. Broadway St., GARY, INI)

(Mare Sandel dabartiniu 
laiku yra geriausia švedų 
rašytoja. Ji yra prasta dar
bi ninkė-maši n iste, perėjusi 
žiaurią gyvenimo mokyklą 
ir nežiūrint savo skurdo, a- 
not kitos švedų rašytojos— 
“pasirengusi greičiau nusi
pirkti knygą, negu duonos 
šmotą.” Jos rinkinys apy
sakų iš darbininkų gyveni
mo, užvardytas “Vid Sviiet- 
gransen” (Ant bado slenks
čio), iš kurio paimta ir ši a- 
pysaka, išsiplatino netik 
Švedijoj, bet tapo išverstas 
ir i kitas kalbas. Sulig sa
vo įsitikinimų, Marė Sandel 
yra socialiste ir tam judėji
mui pašvenčia visą savo at
liekamą laiką. Manau kad 
jos apysakas, pilnas jausmo 
ir meilės prie darbo žmonių, 
pamėgs ir lietuviai, kaip 
jas pamėgo kitų šalių darbi
ninkai. Bijausi tik, kad ma
no menka plunksna, ver
čiant nesugebėjo perduoti 
pilnai tos begalinės meilės 
ir gražumo, kuriais taip pil
ni jos raštai. K. B-as.)

fa Geo. M. Chernaucko 
Svet., 1900 S. Union 
avc- *r kampas 19- 
tos gatv. Chicagoj.

Ateik į vienintele 
/TĮfflUg šokių Mokyklą. Vi- 

šokiai mokinama 
sulig, naujausia ma- 
da;—angliški ir lie- 
taviški. Aš užtik- 

1ĮI rinu, kad išmokin- 
> v * r siu į trumpą laiką,
šokiai atsibuna kas pancdėli ir ket- 
vergą; pradžia 7:45 vai. vakare. 
Mokytojas JOS. KAZLAUSKAS ir 
pagelbiriinkai. Gyvenimo vieta:— 
1900 S. Union Ave. Chicago.

1739 S. HALSTED STREET, CHICAGO 
Ant antrų lubų.

.Ji jautėsi ypač laiminga žino
jimu, kad ji netik pilnai valdo 
savo mylimuoju, bet moka taip
gi jį taip maloniai meduoti ir 
glamonėti, mylėti tokiuo giliu 
prisirišimu, kad akyse šiurkš
taus padienio darbininko ne

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgai 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18tb 
8t. netoli Fisk SL

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, fcr 
€ 8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

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 parūpin
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
čiame dykai.

George & Vitak Music Co.
1540 W. 47th St., Chicago, Ill.

Mokiniams gyvenan 
mokestį ir valandas 

St., Chicago, Ill

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

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

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

se, nors protas ir sakė jai, kad 
daug praktiškiau šiam 

pasisiūti juodus.
sykį bandė 

kad išmesti
tokio rūbo, kurį 

lik sykį priseis dc- 
i paikystė: perdaug 

jau mažai švenčių ir iškilmių 
būna darbininko moteries gyve- 

kada galima mąstyti apie 
Darbo kūdikis, Esfi-

M 1 L T O N W. F O Y
Korneto, Trombono, Baritono, Alfo ir Baso.
mokiniai mokinami: kaip mokinti, kaip išmo- 

pagaminti tonų, kaip teisingai ištarti, kaip at- 
> teisingai kvėpuoti, kaip pusti augštu tonu, kaip 
ištarti, kaip laikyti liežuvį, kaip išvengti visus 

įpročius ir tapti solistu, kaip praktikuoti, kaip 
i. Ponas Foy specializuoja sudėjimą lupų, tono 
techniką, taipgi kaip pritaikyti lupas prie pučia- 

instrumentų. Pasimatymo vieta gali but paskirta jo 
Didelė doma atkreipiama į pradinius mokinius ir 

kaina vidutinė. Del platesnių žinių kreipkitės y- 
rašykite arba telefonuokite.
Chicagoje paskiria specialę 

491 h Str. arti Halsted 
Tel. Yards 5123

Dr. H. R. KRASNOW
Chirurgija ir Veneriškcs Ligos
Priėmimo valandos: 8 
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare 

nuo 10 ryto iki 1 valandai dienų. 
Rezidencijos Telef. Garfield 640.

1346 So. Halsted St
Phone Canal 538

12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina. Tel. Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

Geriausia Krautuve
del pirkimo ir taisymo visokių daik 
tų, kaip tai: laikrodžių, žiedų, levor- 
vclių ir kitokių. Kas ką pirksit pas 
mane, tai aš viską gvarantuoju — 
kad auksą pirksi te, auksą ir gausit 
Jei nebus auksas, lai $50 nagrodos 
gausite nuo šio laiko.

pni’cn* 
Akinius.

Kas turit silpnas akis ar trumpą re 
gėjimą, arba galvos skaudėjimą, ne 
laukite ilgai, bet ateikite pas mane 
Aš duosiu jums rodą ir pririnksiu 
akinius. Uz savo darbą g va rautuo
ju arba sugrąžinu pinigus.

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

Tel. Canal 5838
2128 West 22-ra gatvė, Chicago

1900 
f. KASPAR 
prezidentas 

iTTO KASPAR 
vice-prezidentas 

VILLIAM GETTING 
prez. Getting Bros 
MARLES KRUPKA 
dee-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

Kada veidrodis ar nušveisti 
Esfirės Lind rankomis virtuvės 
indai atšviesdavo malonų veidų 
jos šeimininkes, tai pastaroji ty
liai šypsojos, šnabždėdama: 
“Laiminga, laiminga I£sfir!” 
Ir mergaitė turėjo pilnų liesų 
jausties laiminga.

OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto iki <8 vak. Nedėliomis iki 12 dieną
1900 Blue Island Ave., Kamp. 19-os gt., viršuj banko 

Tel. Canal 3263.

Telefonas Canal 3737

AKUŠERKA MRS. Ai VIDIKAS

Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
JeigU iua ■ u r. Vi v r| majiu,

Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 
reikalingas akinių.

Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa
tyrimo 3v. Vaitekaus parapijoje. Stiklai Šlifuoti sulig jųsų akių ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

TF.MYKIT MANO UŽKASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dieną.

Tel. Canal 5335

Esfirė Lind paprasta fabriko 
darbininke, aprašomame laike 
buvo galingiausia karalaitė. Ji 
pilnai viešpatavo sieloje ir šir
dyje darbininko, žmogaus su ne
kalta ir gera, kaili kūdikio, šie-

REIKALAUJI
kenti galvos skaudėjimą* 
nuolatos Tau ašaros krinta iš akių, 
Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga | krūvą, 
spauda rodosi Tau dviguba,

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo yiilimo pilvo ir iarnu, ger~ 
klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 
Šalčio galvoje, ect., ect., Sutai- 
fiomas išdirbėjo labai pagarsėjusio

PAIN-EXPBLLERIO- 
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pašau 
lyje per pusę šimtmečio—:35c 
už bonkutę visose aptiekosc, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš 

< If. Al). RICHTER & (J(|. 
H—WaRbhigtW! Sbwt, Mum Vert.

Rusiškai-Lenkiškas
Ligonbutis

Vyrai, moters ir vaikai, 
reumatizmu, nervuotumu, 
ligomis, skausmu šlaunyse, 
ir nugaroje. Paraližas šia 
keblumas arba blogas krau. 
gydome visas šias ligas vėliausi 
ciektrikiniais prietaisais, garo pi 
mis ir vėliausiais išradimais med 
noje. Jeigu jus sergate lovoįe, a 
Šaukite į mus ir mes nusiųsime 
vo gydytoją į jūsų namus.

Mes taipgi priimame ligonius 
savaitės. „ Lawndale S

1234 Independence Blvd. Chic;

Čioje, Spalio (Ori.) 5 dieną, 191
11 Str. ir Exchange Avc. — Meldžiame koskai I Ii ilgiausia atsilankyt 
j šį Susirinkimą Packing House’s darbininkus, o ypatingai moteris 
ir merginas. Bus geri kalbėtojai visose kalbose ir paaiškins delko 
yra reikalinga organizacijo 

Visus užprašo

oro

kartų pasirodydavo asaros. 
Jani sunku buvo žinoti, kad ne
žiūrint savo giliausių jausmų 
prie Esfires ir nepaprastos ati
dos prie darbo, jis galėjo pasiū
lyti savo širdies valdonei vieton 
karališkojo sosto, pabudavoto 
jo sieloje, lik šiurkštų medinį 
stalų pas židinį viename kamba- 
rėlyj didelio darbininko korpu
so. Esfirė labai gerbė te 
ninko jausmų ir kaipo j 
jusi mergaitė, džiaugėsi minti

Jusun Akys
kilojame ant ŠTAI’E
AKINIU- , . .

Jus gausite patarnavimą nuo gydytojaus ir chirurgo, kuris speciali
zuojasi akių ligose ir kaina nebus brangesne kaip jus mokėsite juwclie- 
rhii arba optikų i.

Ateikite į ofisą—

Dr. FRANKLIN O. CARTER
Akių—Ausų—Nosies ir Gerkles Specialistas

120 SO. STATE STREET, CHICAGO, ILL
; antras augštas.
vak. Nedėliomis: nuo 10 ryto iki 12 dieną

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE. 

tankioje ir tikroje Bankoje. .28 metus teisingai vedamoje Basko j*, 
o priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) deposit? 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatvė®. 
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys 
H. E. OTTE 

vice-prez. Nat. City Bank 
GEO. C. WILCE 

Ice Co vice-prez. T. Wilce Co 
JOZEF SIKYTA 

kfisierius.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALIU IMA LIETUVIŠKAI

Didele Proga Sutaupimiii
flinuiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii Pinigų lllllllllllllUIllllllllllllllllllllllll

Pigiausiai ir geriau
siai nupirksit rakandus, 
pečius, divonus, lovas,
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REIKIA DARBININKŲASMENŲ JIEŠKOJIMAITurgaus Žinios

mcnen PARDAVIMUI

Chicago

Mušti

svarumu

No. 2No. 1

Nesurinko 16¥2
Town of Lake

ROSELAND

Chicago

mo

REIKIA DARBININKŲnuo

Boikotuoja pieną
RAKANDAI

nedėldieniais

Pranešimai
0 r, A. R. Blumenthal

NAMALŽEMe

IHIOIIIOIK

AUTOMOBILIAI

MOKYKLOS

DR. W. YUSZKIEWICZ

Meiles Parodij DR. A. d. KARALIUS
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

DYKAIDYKAI!

1.25
1.00

nuo 
ver

kei a učiu 
drabužiu, 
mokėsi is.

rugiai 1.86
avižos .58

1.50
1.50

Jautiena 
Ribs . 
Loins .
Rounds 
Chucks 
Plates

Priėmė mayoro 
pasiteisinimą.

Chicagos Liet. Darbininkų 
Tarybos valdybos 
adresai.

612 W. Madison St

ČEKŲ SOCIALISTAI CHICA 
GOJ ŠAUKIA MASINĮ 

SUSIRINKIMĄ.

“Naujienų” agentas. Pas jį 
galima užsirašyti “Naujie-

: angliškos 
iritmetikos, knygvedys

, pirk 
Valst. istorijos, a 

geografijos, politi

gi nuo kitų rinkėjų dar nesu 
laukta atskaitų, bet tas vistiel 
nepadarys reikalaujamos su 
mos.

Motiejukų 
18.00—20.00: 
—22.00.

savo posėdžius 
pasiteisinimas 

aiškus lapo pri

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų 
les, stenografijos, ty 
lybos teisių, Suv 
beluos istorijos, 
kinės ekonomijos, pilietystčs, dailia

REIKALINGAS GERAS PATYRĘS 
BARTENDERIS, KURIS SUPRAN
TA GERAI, ATSAKANČIAI SAVO 
DARBA, PO SEKAMU ADRESU: 
700 W. 35th STREET, CHICAGO

ria is vaikų, norinčių mok 
dainavimo, vaikų chorų.
bus parūpintas tinkamas mo

Tics Division ir Clybourn gal 
vends trokas užmušė nepažįsta
mų vaikų apie 5 metus amžiaus

William
Laflin St., 
važiavus ant jo ties 69 ir Laflin

PARDAVIMUI sankrova saldainių, 
smulkmenų ir mokyklai reikmenų. 
810 W. 20th str., Chicago

irei- 
u rinkimui

L. M. P. S. 9 kuopos choro repeti
cija po vadovyste gerb*. p-ios Gugic- 
nės įvyks seredoj 3 d. Spalių, lygiai 
8val. vak. Mark White Square svet., 

Ilalsled ir 29 gaivūs.—Visos chori
stes ir naujai norinčios prisidėt prie 
šio moterų ir mergaičių choro kvie
čiamos atsilankyti ne vėliau kaip pa
žymėli! laiku. —Komitetas.

Parsiduoda Packard Limosine 
riausiame stovyje labai pigiai. 
3224 S. Halsted Si., Chicago,

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus

i. Chernausko svetainėj 
Avė gal. Kalbės T. Dun- 
daba etinius darbininkų 

• P. Dubickas apie kuni- 
lužanga 10c. Pelnas eis

Šienas 
20.00—24.00; dobilų 
paprastos rųšies 14.00

Pajieškau savo draugų, Onos ii 
Kostantino Petrelionių, Kauno gub. 
Šiaulių pav., Pakapės parap., Vilei- 
kiu kaimo, 6 metai Amerikoje. Gir
dėjau gyvena apie New Yorką. Ma
lonėkite atsišaukti. Adresas 

Stanislovas Klensas,
1840 S. Halsted St., Chicago, Ill

SPECIALISTAS
Vyrų, moterų ii’ vaikų 
chroniškų ir nerviškų

Chicago buvo pasižadėjusi 
duoti $100.000 įsteigimui 1 
viams 
tų pinigų paskirta vienų savaitę 
ir nors sunkiai drbta, bet per tų 
savaitę surinkta tik $23,140.28. 
Yra pasižadėjusių aukauti, bet

GERESNI UŽPELNĄ 
Lengvesni Ir švaresni darbą gali gauti 
tik tuomet, Jaigu esi tinkamai išsilavinęs.

LEVESKIO PRIRENGIAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA per laiškus, nauju budu, 
pagelbsti išsilavinti lengviat ir už mažą 
užmokesnĮ. Mokina Anglų kalbos iki augš- 
čiausiai, Aritmetikos, Knygvcdystės, Laiš
kų rašymo, Lietuv. karb. Gramatikos ir tt. 
Tokiu pat budu gali užbaigti GRAMMAR 

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

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokinant piešimo, kirpimo formų, 
sinti naminius daiktus arba aprčda- 
his. Diplomas kiekvienam, kurs išsi
mokins. Valandos dieną arba vaka
rais del j ąsų parankumo. Už $10 iš
mokinau! jus sint visokius drabužius 

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

SARA PATEK, MOKYTOJA.
1850 Wells gat.

PARDAVIMUI saliunas ir hotelis, 
sena ir gera vieta, apgyventa sla
vais, netoli nuo aludares; parduosiu 
pigiai. Parduodu todėl kad negaliu 
prižiūrėti 2 vietų.
217 W. Van Buren St

-Dr-stč Liet. V 
drg. Mistavičiui 

kariuomenėn, išlei-

Nepraleiskite šio pakvietimo. Atsi
lankykite pas mus tuojau. Išsikirpkit 
šitą, kad atsimintume! musų adresą.

BURKE BARBER SCHOOL
Chicago, Ill,

751 W. 35th Str.
Tel. Drvover 2463 

Sekretorius, St. Strazdas, 
1840 S. Halsted St.

Tel. Canal 1506.
Iždininkas, S. Danilevičius,

1617 N. Winchester Av.
Draugijos, kur dar neuž- 

piokėjo prideramų metinių 
duoklių, šiuo maloniai pra
šomos prisiųsti jas iždininko 
vardu. Iždininkas, beje, yra 
po kaucija — 1000 dol.

Pild. Kom. Sekretorius.

3.25-3.75 
. 4.00-5.50 
1.10—1.75 

. .90—1.10 
.... 11.40 

7.50—11.90
........ 1040 
........ 9.40 

8.20—8.90

REIKALINGAS geras porteris 
stovus darbas. Gera mokestis.

Harry Bloc!
1356 S. Halsted SI

Pajieškau Kazimiero Jankausko, 
gyveno Detroit, Mich, dabar neži
nau kur. Malonėkite kas žinote pra
nešti jo adresą, turiu svarbų reikalą. 

Kazimieras Šimkus, 
5th Ave, Chicago Heights, Hl

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:36. 
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

ipie 100 žmonių už nesirc- 
ir neštoj ima kariuo- 

Federalė valdžia pa
siūlė jiems stoti kariuomenėn, 
jei jie nori išvengti vienų metų 

kalėjimo. Valdžios noru esu 
užpildyti armija, o ne kalėji
mus.

Cicero, III.—LSS. 138 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks seredoj, 
Spalio 3 d. Tainoliuno ir Gudgalio 
svetainėj, 1447 So. 49th avė. ir 15-ta 
gatvė, 7:30 v. vakare.—Draugai ir 
drauges, malonėkite susirinkti laiku, 
nes turime daug svarbių reikalų ir 
atsiveskite naujų narių prisirašyti. 
Kurie esate išpildė aplikacijas taip
gi malonėkite ateiti. A. K. Linge, Org

REIKALINGA patyrusio mėsos 
pjaustytojo tuojaus. Pastovus dar
bas ir gera mokestis. Atsišaukite i 

STANDARD MARKET
1306 S. Main SI., Rockford, Ill. 

(Senas telefonas Forest 98)

PARDAVIMUI: grosernė, bučernč 
ir namas pigiai, incline apyvarta 
$80,000. Pietų pusėj. Be tarpininkų, 
priežastis pardavimo — sūnūs išėjo 
į kariuomenę. Rašykite j “Naujie
nas” pažymėdami No 146 Adersu: 
1840 S. Halsted St., Chicago, 111.

nas nenupigs
prėsko pieno.
siunčios pienų keliuose 
šeimynos, kui 
siunčios prėsl

Prakalbos.—Liet.. Viešas Knygynas 
P. V. dalies rengia prakalbas spalio 
5 d. 8 v. v., 
19 ir Union 
dūlis apie 
uždavinius 
gų darbus, 
palaikymui

Pajieškau Vinco Jankausko, Kauno 
gub., Akmenės parap., Padnarelų 
sodos. Pirmiau gyveno Bostone, 
dabar nežinau kur. Jis pats tegul at
sišaukia ,ar kas kitas praneškite jo- 
Ijo adresą. J. Vilička, 
6022 Lafayette avė., Chicago, Ill

L.S.S. VIII Rajono valdybos ir A- 
gitacijos komiteto reguliaris posėdis 
įvyks seredoj, spalio 3, apie 8-tą v. 
vakare, “Aušros” svet., 3001 S. Hal
sted Str. Taipgi kviečiame ir kuopų 
organizatorius ar sekretorius jame 
dalyvauti. —J. šmotelis, Raj. sekr.

Nors valdžia u 
raštus pienininkų asociacijos 
“pieno trusto” ir grųsina teismu 
už bereikalingų kėlimų pieno 
kainų, pieno kaina vistiek paki
lo ir nuo spalio 1 d. pienas visur 
pardavinėjamas po 13c kvorta, 
vieton 10c.

Moterįs nematydamos kitokio

CHICAGO, Spalių 2, 1917.
Žemiau paduodamos produktams 

kainos dera tik uždamu produktams 
perkant; iš sankrovų perkant šeimy- 
ninkės moka brangiau:

Valgomieji produktai.

REIKALAUJAM vyrų dirbti j šal
tus svirnus. Mokėsi is $3 į dieną 
CALUMET REFRIGERATING CO. 
306-320 Alexander St Chicago 

Tel (’alumel 133

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS
Giri skaudamas arba silpna* 

sralvos skaudėjimo, atsilankykite pa» įj

1155 Milwaukee Ave.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakar*.
ĮSI *44.1 KOMOM 9 ryto iki 1 po plat.

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

A. Mikli k
2849 Wallace st

čios setas, tikros skuros, už $20. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divonu, daven
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Vicfrola su 
brangiais rekordais už $60.00. šis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gal., 
Chicago, IIL.

J. B. Aglinskas
Vienintelis šio miestelio

migs. (I. \ <LS1U<IUSI<O

svetainėj įvyko Va k m-i nūs žvaig
ždės Lavinimus K Ii ui

DR. A. I. EPSTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas moterišką, vyrišky, k
Ofisas ir Gyvenimą* t

3600 S. Halsted St., kampa* fttBi 
Telephone Drover 4974.

Ofisas atdaras iki 10 vai. rytaw 41 
po putų ir vakarai*.

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 k ra sės už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$210.00; $250 vietrola ir rekordai— 
už $55.

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

Chicago, Ill.

Melrose Park
Rusu skyrius S. P. Melrose * Parko 
rengia koncertą ir bal/ų spalio 20 ii., 
svetainėje prie 15 avė. ir Lake Si. 
Todėl prašo visų draugiškų organi
zacijų tą dieną nerengti jokių va
karų —Komitetas.

DESIGNING*, 
tar •»- 

'w» —n

PIRK SAU visas Plumbavojiraui reik> 
menis tiesiai už “wholesale” kaina*. 
Mes parduosime visiems.

Levinthal Plumbing Supply Ce.9
1637 W. Division St., Chicare, 

Corner Marshfield Ave 
Kalbama lietuviškai.

Panedclyj mergaitė atsirado 
\tsirado ji toje pačioje sankro
voje. Ją surado sankrovos tie- 
:ektivas p-lė Bessie Graig. Tik 

vo nuimtos nuo kak

(teistiną, kad Kliubas tankiau 
parengtų tokių vakarų.

—Ten Buvęs.

| JOSEPH C. WOLON I 
X LIETUVIS ADVOKATAS 2 
ft Ruimas 002-904 National Life Bldflr., ® 
v 29 So. La Salle St., Chicago, Ill. y
j Tel Central 6390-6391. Atdara: A
■ Utarnlnko, ketverge ir subatoa vaka- W 
T rais nuo G iki 8 vakare, po numeriu: T 
T 1566 MILWAUKEE A VE., Chicago, 111. 1 
B Tol Humboldt 97. v

Bulvės, bušelis...................
Daržovės:—

Barščiai 100 grįščių ... 
Kopūstai, gurbas .... 
Morkos, 100 grįščių .. 
Agurkai, bušelis ...........
Salotos, galv., dėžė .. 
Cibuliai, 100 svarų .... 
Tomėtės, dėžė ...............
Grieščiai, dėžė ............

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statine ..........
Apelsinai, dėže.............
Citrinai, dėžė................
Vynuoges, dėžė.............
Pyčės, dėžė....................

Miltai, kvietiniai geriausi 
Kitokių rųšių .... 
Ruginiai, 

tamsieji
Cukrus, 100 svarų .

Javai 
Komai 1.93—2.00;

1.89; miežiai

Kaip lietuvių, taip lyginai 
čekų darbininkai paskutiniu I 
ku būriais stoja socialistu p< 
tijon.

REIKALINGA: 3 gerų 
prie siuvimo moteriškų 
Puiki darbui vieta. Gera 
A įsišauk ii e greitai.
306 S. Western Avi1.,

PARSIDUODA saliunas tirštai ap- 
gyventoj lietuvių vietoj. Biznis per 
daug metų išdirbtas. Priežastis par
davimo—savininkas išvažiuoja ant 
farmų. F.IVANAUSKAS, 
2225 S. Leavitt St, Chicago, III

Praktikuoja 25 metai 
Chicagoje.

Ofiso valandos: nuo 9 ryto
i 8 vakare, šventadieniais

orui, jaunimas vėl pradėjo dar 
booties. Dainų repeticijos lai 
komos yra kas pėtnyčių, 8 v. v. 
M. Meldažio svetainėj, 2212 W 
23rd PI. Mokina chorą p. J

Jei atsirastu užtektinas skai c

čius norinčių, bus sutverta ve 
dusių moterų gimnastikos kla
sė vienų popietę į savaitę.

Del platesnių žinių reikia 
kreipties į parko direktorių T 
Sleszvnski.

REIKALAUJAME kalvių ar pagel- 
bininkų, įvairios rųšies piJie medžio 
dirbimo. Pagelbininkų prie auto
mobilių trokų.. Pcčkurių ir pagelbi
ninkų $90. Vyrų prie tvartų, vežė
jų, aliejuotojų prie inžinų, šėpų dir
bėjų, įvairios rųšies įrankių dirbėjų, 
janitorių prie visokių darbų, be pa
tyrimo, langų plovėjų, $70. 2 auto
mobilių plovėjų, $3.00 dieno’je, be 
patyrimo, žiemių ir Vakarų pusėje, 
suvirintojų, malevotojų, 40c valan
doje, pastovus darbas, laiškų išsiun- 
tėjų, vyrų prie išsiimiinėjimo, $70. 
Garo prižiūrėtojų ir pagelbininkų, 
augmenų tvarkytojų, leiberių, 30c i- 
ki 40c valandoje; rakandų krausty
tųjų, vyrų prie varstoto, mašinistų 
prie varstoto, stiklų pakuotoji], pa
gelbininkų prie elektros, pagelbinin
kų prie tekilų, prie išmušamų ir 
gręžiamųjų mašinų—presų; prie ge
ležies plotų, įrankių dirbėjų, breso 
niolderių, sabinio porterių, daily- 
džių 40c iki 60c j valandą, darbas 
viduje.

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

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

Pereita subata iš L. Klein c c

sankrovos prie 1 t ir Halsted gat
vių prajiuolė 3 metu mergaitė 
Lillian Koralsky, 1513 S. Sjiaul- 
ding Avi*. Jos motina pirklia
vo sankrovoj ir nejiridabojo vai
ko. Ją matę išeinant su dviem 
basakojomis mergaitėmis, ma
noma, čigonai temis.

LENGVAS DARBAS IR ............
DIDELIS PELNAS

Mes išdirbame tokį darbą, kuris 
lengva parduoti mažne kiekvienuose 
namuose be jokio kalbėjimo. Mes 
norėtume šitą daiktą plačiai žmonė
se paskleisti ir todėl visuose kraš
tuose reikalaujame agentų. Duoda
me didelį nuošimtį ir paskiriame te
ritoriją. Priimame prityrusius ir 
neprityrusius žmones. Jei uždirbi 
mažiau kaip $5.00 į dieną, stok pas 
mus agentaut. Artesnėms žinioms 
rašyk tuojaus šituo adresu:

WOODWORK SPECIALTY CO .
2631 So. Halsted St.

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

PARDUODU saliuną tirštai apgy
ventoje lietuviais vietoje. Biznis iš 
dirbtas per daug metų.
626 W. 18 st., m Chicago, III 

Phone Canal 4235.

L.S.S. kuopos, priklausančios prie 
VIII rajono (ir socialistų chorai) 
teiksitės pranešti kokiose dienose 
turite paėmę svetaines savo vaka
rams bei koncertams, nes VIII vajo- 
nas laikytoje savo konferencijoje 
Bi'ighton Parke nutarė parengti iš
kilmingą vakarą. Jalai, kad neuž- 
kenkus kuopoms ir pačiam rajonui, 
rengėjų komitetai teiksitės pranešti 
man raštiškai greitu laiku.

A. B. Liutkus, VIII rajono org. 
1347 So, 48th Ct., Cicero, UI.

bo unijos rengia masinį susirin
kimą sekamą panedėlį, sjialiu 8, 
vakare. Havlicck-Tyrs salėj, 26 
ir Lawndale avė.

Susirinkimo liksiąs išdirb
ti ple ną stipriai rinkimu kampa
nijai vesti tarj) čeku už socialis
tų kandidatus. Susirinkime da
lyvaus ir kai-kurie nominuotųjų 
kandidatą ir laikys kalbas ang
liškai.

REIKALAUJAM 4 vyrų kriau
čių prie kostumeriško darbo, 1 pre- 
sserio, 3 gerų apreiterių ant ready 
maid.
3117 Wentworth Ave

PARDAVIMUI: medinis namas ir 
rėžys (lot) su murine barne, ran
dasi po N 2811 So. Emerald avė. Ra
mios $23.00 menesyje. Gera vieta. 
Turiu parduoti del apmokėjimo nuo
savybes. Parduosiu pigiau

August TricbulI
2320 So. (’rawford Ave. Chicago

Dr. Ramser
AKIU SPECIALISTAS

1.50— 3.00
____ 2.25
2.50— 2.75 
...40—65

Gydytojas ir Chirurgas
X-SPLNDULIAI

2121 N. Western avė.
Valandos: 9—12 ryte; 2—9 
vakare.

Gyvulių Rinka
(JH(’A(i(). Spalių 2, atgabenta 

galvijų 10.500; veršių 3,000; kiaulių 
8,000; avių 22,000. Paduodamos 
uos: 
Galvijai: jaučiai, sulig gerumu 
9.50—17.50; karvės 6.75—10.25; 
šiai 7.50—16.00.
Kiaules, sulig svarumu, nuo 18.00— 
19.60; paršai 14.50—17.50
Avįs nuo 9.00—14.50; erai 17.00-18.40

c TEISIU _
H Dienomis ir vakarais teisių kleso*. f> 
1 Gyvuoja 22 metu. 1800 gavusių mo- 

C ksliftkų lajpsnj. Dykai oratorika. S y 
A metų praktikos kursas. Grafinu*i _ 
G klesos kambariai feiame mieste.
O DIENOMIS JR VAKARAIS AUG- L
S ŠTESNfeS MOKYKLOS K URBAI > 

Prirengia j Kolegiją, Teisių, Medicina*. Don- 
Vištikes, ai L.» 1 ni.inerijoj. skyrių kuotruovtau- 
«iu laiku. Reikalaudami kataliogo auir* 
► imkit, OhMireHo) .v .1 Tobias, l>3 W.
•on Blvd. Tel. WaJb.

Prirenka visiems tinkamus akinius, 
nuoji ii patarimui duoda dykai- 

786-88 Milwaukee avė., arti Chicara av. Boa 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki wb* 
rui. Nedaliomis nuo 9 išryto iki 2 pa

Tel. Haymarket 2434.

laikomas Aušros knygynas 
daro anglų kalbos vakarinę 
kyklą. Mokinimas prasidės 
spalio-Oct. 6 d. Mokiniai jau da
bar yra priimami vakarais Auš
ros knygyne, 10900 Michigan 
avė., kamb. 6 ^-7, ant antrų lu
bų. Mokinti pasižadėjo p. J. 
Laukis 
mokykloj trįs metai atgal 
kinama bus anglų kai be 
vakarai i savaite.

REIKALINGI 2 barberini, 1 nuo
lat in i am darbui (mokestis $17 savai
tėj), 2-ras vakarais — subatomis ir 
nedėliomis, mokestis $11.50 j savai
tę. Atsišaukite tuojaus.

K. J. Malela, 
3336 S. Halsted st., Chicago

Buvo lošiamas veikalėlis “A- 
merikoniškos Vestuvės.” Atlo
šta jį gana gerai, ypač imant a- 
tidon, kad daugelis lošėjų tik pi
rmu kartu pasirodė scenoje.

Po perstatymo buvo dekla
macijų, duetų ir monologų. Vi
skas nusisekė gerai, (geriausiai

Sviestas, Creamery extra 
Prastesnis, sulig rųšies

Oleomargarinas, geriausia 
Pigiausias...... ............

Kiaušiniai, geriausi, tuz. .
Prastesni, sulig rųšies .

Suris Amer., sulig rūšies . 
šveicariškas ............

Paukščiai: Gyvi
Kalakutai....................18
Vištos ..............  20—23
Antis .............. 18—19

DABAR YRA GERAS LAIKAS
IŠMOKTI KIRPIMO IR
Mes galime gauti jums ataakanč 

raj apmokamą vietą j trumpą laiką.. _ _ 
»it privatiSkas instrukcijas ir praktillui patr- 
rimų mokindamies.

Mes taipgi turim siuvimo skyrhj. 
kiname siūti rankove* ir kišenių* daryti Ir 
prosyti. — Dieninfia ir vakarines InatmtaaUaai.

JOS. F. KA8NICKA, virilaiakM 
Prienais City Hali

Kambariai 416-417. 118 N. La BaDa MraL

Pajieškau savo tikro brolio Kazi
miero Bernačko, paeina iš Kauno g., 
Telšių pav., Janapulio par., Pabir- 
žiulių sodos, pirmiaus gyveno Kan
sas (uty, dabar nežinau kur. Noriu 
labai sužinoti apie savo brolį. 'I'uriu 
labai

Pereitą panedėlyj buvo pir
mas reguliaris miesto tarybos 
susirinkimas po vasarinės trijų 
mėnesių pertraukos.
' Laukia buvo, kad bus triukš
mo už mayoro leidimą laikyti 
Liaudies 'Tarybai savo konven
ciją, nežiūrint gubernatoriaus 
uždraudimo. Bet niel 
šaus nebuvo. Mayoras perskai
tė savo metinį laišką, kuriame 
tarp kitko buvo ir pasiteisini
mas už leidimą konvencijos. Jo 

kurią patvirtino ir 
korporacijos advokatas, jis butų 
prasižengęs prieš savo priesaiką, 
jeigu jis nebūtų leidęs Liaudies 
Tarybai

Vyriškų DrapanųBargeMi 
'Nauji neatimti, daryti ant niša- 

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7JSSM 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo SUOfidL 
$4.50. Vaikinams siutai nuo SSLSS 
iki $7.50.

Atdara kasdien, nedėliomis irv»« 
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted SU ChicaM* HL

karais, kad davus progą vaiki
nams ir merginoms, lankan
tiems vakarines mokyklas ar 
dirbantiems departamentinėse 
sankrovose, negalintiem?
vauti gimnastikų klasėse 
vakarais.

arbų reikalą, atsišaukite jus 
irba kas kitas žinantis malo

nės pranešti. Mano adresas:
Ona Bernackaitė,

3116 T. Street, So. Omaha, Nebr.

Pajieškau Pclro 
Amiliaus, 18 me
lų amžiaus Kau
no gub. gyveno 
^Jneagoj, ant Bri- 
dgeporto, ant Uni
on avė. Kas žino
te kur jis dabar 
randasi, malonč- 
kile pranešti gret
ai, gausite $5.00 
dovanų.

skelbė pienui boikotą. Jos sa
ko, kad per visa laiką, kol pie- 

nevartosiančios 
varto- 

Tik los 
varto- 

pieną, bet tik

Apart perstat\ mo In 
gas ir kitokios pram
Šokiai jirasidės 3 vai. po pielt.i. Lošimo pradžia 7:31) v 
vakare, hižanga 35c \|>atai. Pasidejimas drabužiu dykai 
'fikėdamies sulaukti skaitlingu svečių kaip vietinių, taij 
ir iš Chicagos, Melrose Park ir iš kitur, pasiliekame,

K omit etas.

į AKIŲ SPECIALISTAS
A Akis Egzaminuoja Dykai
J* \ Gyvenimas yra ta*b«
■ . Čias, kada pranyteatakY regėjimas.
T vartojam
■ Į J r in tą O phthal m omai

V er. Ypatinga d«aa*
T atkreipiama , vaflEMk
ft B~ Valandos: nuo * vyta

iki 9 vakaro: nadiHL 
f nuo 10 iki 11 dtanaR.

■ 4649 So. Ashland A veninę
t Kampas 47 St.
V Telephone Yards 4317

Pajieškau savo brolio, Vincento 
Šlacinko, pirmiaus gyveno Brooklyn, 
625 Drigg avė.; melai laiko kaip apie 
jį nebegirdima nieko; jis paeina iš 
Kauno gub., Baseinių pav., Namak- 
ščių par., Pužų sodos. Turiu svar
bų reikalą prie jo. Meldžiame duoti 
žinoti, už ką iškalno tariu ačiū, se
kančiu adresu:

Monika Jorewičienė, 
1620 Jackson str., Gary, Ind.

Town of Lake. 
Am. No. 1 rengia 
kuris išvažiuoja 
sluvių vakarėlį seredoj, 3 spalio, A. 
Resnos svetainėje, Paulina st., tarpe 
46 ir 45 gatvių.—Draugijos nariai ir 
šiaip svečiai norinlįs dalyvauti, ma
lonėkite užsirašyti utarninko vaka
re Resnos svetainėje. Inžanga 50 ce
ntu vpatai. —Komitetas.

Mes Kviečiame merginas u 
ikinus ateiti ir prisidėti prie 

o. Kuo didesnis bus 
tuo visiems 

giau darbuoties.
Be to daugumas tų. ką ikišiol 

veikė, tapo pašaukti kariuome
nėn. 'Tad reikia mums jų vie- 

toliau veikti to

m* m m* m ■ Vyrams ir Moterims, IN-
i'il M įl H n I VAIRIOS rųšies dirbtu-
I I K g> 11 I vese, šapose, ofisuose, ho
V fl II fl | toliuose, restoranuose, sa

Hunuose, institucijose, Ji- 
gonbučiuose, ir tt.- -Specialis auklės patarna 
vimas. Pamatykite musų DIDELI surašą.-- 
Geriausios mokestis.—

Advance Employment Exchange
2nd floor, — 179 W. Washington St.

sia Kle c

są didžiausia atida butų atkreip 
ta į vaikus, kad ir juos butų ga 
Įima pramokinti lietuvių kai 
bos. Daugelis tėvų nenori 
kų leisti į bažnytinę mok 
todėl reikalauja, kad Aušra 
stų lietuvių kalbos klesą. 
reikalavimą Auš 
pakakinti.

Kuril: norite Ii 
ir patįs mokinties lietuvių 
bos, ateikite ir užsiraš'

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvis Gydytojas, Chirurgą# 
320.3 S. Halsted St., Chicago 

Tel. Drover 7179. 
.■■■—■■■■i.. ..

Socialistą Judėjimo Rėmėjams fe

REIKALAI M AM medžio darbinin
kų prie automobilių, kalvių pagelbi
ninkų ir nudirbėjų prie žieminių 
viršui A. A. LAW.DER and SON 

j 619 Lafayette avė Chicago.
Phone Wentworth 615.

* 69th St. arti State.

ml
Š'.




