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Vokiečiai eina P«tw 307 W30lh sl

rogrado
Kanada šaukia 100,000 vyrų
Nori imt kariuomenėn vyrus nuo 

18 iki 40 metą amžiaus

VOKIEČIAI EINA ANT 
PETROGRADO.

&sodino savo kariuomenę ant 
Laikino

ji valdžia atsišaukia į armiją 
ir laivyną. 

* €

Osel ir Dago saly,

PETROGRADAS, spaliu 11.— 
Vokiečiai ir vėl atnaujino savo 
veržimąsi linkui Petrogrado. O- 
ficialis rusą karės ofiso prane- 
Amas sako, kad po smarkios 
kovos tarpe Oesel ir Dago salą, 
ginančią įėjimą į Finlandijos už
lają, įgulą ir vokiečiu kariškojo 
laivyno, pastaram jam pavyko 
išsodinti dalį kariuomenės ant 
minėtu salą. Vis dėlto, ant Da
go salos vokiečiai nerado sau 
vietos: rusą artilerijos ugnis su
grąžino juos atgal ant savo lai
vu. Ant Oesel salos mušis dar 
tęsiasi.

Oficialia rusu karės ofiso pra
nešimas sako, kad mūšy j daly
vavo 90 vokiečiu laivą. Kettrti 
iŠ ją
lapo paskandinti, o vienas krui- 
zeris užvytas ant seklumos. Ru
są orlaivininkai, be to, nušovę 
jūron du vokiečiu orlaiviu.

torpedą naikintojai —

sums grasina nemenku pavoju
mi. Viena, jis duohj vokiečių

Kronštadto ir

lėtu išsodinti savo kariuomene v ž

viena

lių Rygos-Dvinsko fronte

ją ir laivyną, kviečianti visus uz-

NERAMUMAI AUSTRŲ 
KARIUOMENĖJ

Kareiviai nebeklauso kari
nes vyriausybės

»■ ■■■■ M

NORI IMT KARIUOMENĖN 
VYRUS NUO 18 IKI 40 METŲ.

Sekamoje kongreso sesijoje bus 
pasiūlyki pataisa prie konsk- 
ripcijos biliaus.

WASHINGTON, spaliu 15. — 
Telegrama iš Washingtono pra
neša, kad valdžia rengiasi pa
šaukti kariuomenėn vyrus nuo 
18 iki 40 metu amžiaus.

tymo tėvas-sumanytojas , Julius 
Kahn, kongresmanas nuo Cali-

AREŠTAVO LAIKRAŠČIO 
REDAKTORIŲ.

1 • -—1

SCOTT NEARING CHICAGO). Byla prieš Socialistus

tymo apie šnipinėjimą. žodžio ir spaudos laisvę.
■ ABBEVILLE, S. C., Spa
in .15.—Federą'lės valdžios

AMSTERDAM, spalių 15.
—Atsakydamas į parlamen
to atstovų klausimus Austri-{.agentai šiomis dienomis are- 
jos vidurinių reikalų minis- štavo laikraščio “Sčimitar” 

redaktorių, P. Beard, 
kai kurie kariuomenės bu* (Kaltinamas peržengime ne
riai pradeda rodyti savo vy
riausybei ; ’ nepaklusnumą. 
Taip, du būriai iš devinto 
šios infanterijos pulko, esa-J 
ntįs ties Zvorov, sužiniai at
sisakė ginti jiems pavestu 
dalį fronto . Negana to, tū
la dalis austrų kariuomenės., 
būtent čekai, kur tapo paim
ta rusų belaisvėn, dabar ka
riauja kartu su rusais — 

• A n oi i'n Vnn •

šenai kongrese priimto įsta
tymo apė šnipinėjimą. Beard 
betgi tapo paliųosuotas užsi- 
Stačius tūkstantį dol. kauci-

įį Pačiam laikraščiui jau se
niau buvo atimta, antros kle
jos siuntinėjimo privilegija.

išvaikę taikos šalį-
NINKU SUŠIRINKIMĄ.

namą

mo.

mo-

' “svečių.” Vis dėlto, ban- 
is užsibaigė kuogražiausia. 
čiams” nebuvo kas veikti:

LAISVĖS DIENA?'

Wilsonas paskelbė 
proklamaciją.

' WASHINGTON, spalių 15.

Kaso J. L. E n g d a h I

eina vienas didžiausiu, turbūt.

dos kiaušinius.

nešiu klausmas apie atšaukimą 
konskripcijos įstatymo buvo

SUDEGĖ /DIDELIS GRU
DŲ SANDĖLIS.

Pridaryta už du milionu dol. 
nuostolių.

NEW YORK, spalių 15.— 
■; Pereitą subatą čia sudegėrengęs naują pataisą prie kon

skripcijos biliaus ir pasiūlysiąs didelis grudų sandėlis. Su- 
ją tuoj kaip atsidarys sekamoji degė apie 800 tūkstančių to- C n n nAD.vi nrr> ii 'Zl r* mo- ' < • n.kongreso sesija — gruodžio mė- < 
nesyj. Toji pataisa, jeigu ji bus 
priimta, taigi lets valdžiai imti 
kariuomenėn visus minėto am
žiaus vyrus. Apskaitiuojama, 
kad tatai duotą valdžiai dar dvy
liką milionu vyrą, iš kurių ji 
galėtą pasirinkti tinkamiausius 
t. v. nacionalei armijai.

nu grudų, iš kurių apie 500 
tūkstančių tonų buvo paskir
ta gen. Pershingo armijai, 
Franeiojs fronte.

Manoma, kad tai blogada- 
\rių darbas.<’

SU V. VALSTIJŲ PASKO
LA TALKININKAMS— 

$2,098,000,000
mano Kahn’o pataisai.

VOK1ETIJOS SOCIALIS
TAI ATSISAKO BALSUOT 
i Už KARĖS KREDITUS.

Reikalauja, kad kancleris 
pasitrauktų.

LONDON, spalių 15, —Iš 
Amsterdamo pranešama, jo
gei ten sužinota, buk Vokie-

LOS ANGELOS, Cal., spa-

vatiniame p-ios Effie Bent 
bute žada įvykt taikos šali
ninkų susirinkimas, prie bu
to tapo pastatyta 50 milicio- 
nierių, tikslu jneleist įvykt 
susirinkimui. Tuo budu kie
kvienas bandęs įeit p-ios 
Bėrit naman tapo nuvytas.

1 Namo savininkas protestų

MAŽAI TESURINKO.

Laisvės bondsų parduota tik už 
600,000,000 doleriu.

ma “laisves bondsų.

diskusavimas to klausinio buvo 
tuomet prasižengimas, lai tie 
trylika socialistu ir nesocialislu.* <■ . * 
kurie dabar patraukti tiesom bus

gaos demonstracijos-susirinki- 
inai vadovaujant iždo m mis
teriui McAdoo.

JžEIDĖ PONIA VVlLbON.

žiu kas šiomis dienomis buvo

dabar čia tapo suareštuota tu-

sprendžia iš panašumo tarpe jo 
rankraščiu ir ano ižedžiančio 4 4

Trylika kaltinamųjų
Žmonės, kurių byla dabar na

grinėjama, yra: socialistų par

Daniel Roy Freeman; Holandų 
uni tarų bažnyčos kunigas Klaas

čia J i s t ė visuomenes

visai šaliai. Viešpatauja rimtu
mas ir tyla. Jeigu kartais vie
nos ar kitos puses advokatas 
ginčuose su priešininku pakelia 
kiek smarkiau savo balsą, teisė
jas Sessions tuojau pašaukia 
tvarkom Ir nors didelis teismo .

vyli. Patsai bylos nagrinėjimas 
savo rūsčiu iškilumu daro tokį; 
įspūdį, kaip kad bažnytines sip- 
eigos, ir iš prisaikintųjų teisėjų 
veidų negalima nieko atspėti, 
koks bus jų sprendimas.

Kvotimas liudininkų
1 >e r k ra t i n ė j a m a Ii u dininkai.

Burkharlu, 36 m.’amž.; jis jau'

cialistų kandidatus ir jau tūlas

partijai. Prokuroras M. T. Wal
ker stengiasi gauti iš Byrkharto 
prisipažinimą, kad jis savo paž
velgus i karę gavo tik socialistų 
raštus beskaitydamas. Lindi-

pažvalgas jis turi jau senai nu-

St. Lou iso konvencija ir daug 
pirmiau nekaip buvo konvenci-

klausimu.
1 “Ret kada aš skaičiau ta. kon- r ■ . ,
vencijos proklamaciją, tai aš ne
galėjau atsigėrėti draugais, su
sirinkusiais SI. Louise”, - - už
reiškė liudininkas. Nes jų pro-

tai,

Skaitymas laikraščių, - kaip

, WASHINGTON, spal. 15 
—Nuo balandžio 25 d. iki 
gsėjo 21 d. Sų^. Valstijos pa
skolino savo talkininkėms du 
miliardu ir devynias dešimts 
aštuonis milionus doleriu.

1 Sulig valstybių paskola da 
.linasi sekamai:

Serbijai pasko-

m. putoja iki šiol davė vos šešis 
šimtus milionu doleriu. O nuo

C C

stančisu dol. kaucijos, 
kia teismo.

riaus nariai: Dr. Martin H. El- 
zinga, James W. Clement sr.. 
Ch. J. Callahan," Benjamin Blu
menberg, Cilen H. Pangborn.

ru- keturiolika dienų nuo jos pra
dėjimo. Viso gi reikia par
duoti “laisvės bondsų” už pen
kis miliardus (5,000,000,000) 
doleriu. Tiek turi but surinkta 4.

LENKIJOJ NĖRA BADO. r. j it sci, \ ei iioi 

B. A. Faulkner.

lional Socialist Revie>v, The Sq£ 
eial Revolution ir Pearson’s Ma
gazine ,neprisidėjęs prie nusta
tymo tų jo nuomonių, bet tik 
jį tose savo nuomonėse sutvir
tinęs, i-

‘>rLik skaitant dienraščius tai
. J _____ • „ .

Visi jie kaltinami už tai, k«i(į sjka pelavęs užreiške liudiniii-

zepl. St. Lotoso socialistų kon
vencijos “Kares proklamacijų”,

kas, parodydamas tuo, kokį į-

at() jj chstage painformavę kancle- 
ant su- ri Michaelisą, kad jie balsuo- 
isi. Ta-Į šią prieš kares kreditus, jei- 
į armi -j gu jis, kancleris, nepanorės 

atsistatydinti. Ką j tai at
sakys pMs kancleris, neži-

sitikinimus ir stoti kaip vienas 'įnia> Jo likimas betgi turės

įstatymu.

Kariuomenėn imama vyrai nuo 
21 iki 31 metu mažiaus.

KANADA ŠAUKIA 100 TŪKS
TANČIŲ VYRŲ.

eitą subatą Kanados valdžia pa
skelbė proklamaciją, kuria ša
ukiama kariuomenėn šimtas tū
kstančių vyru nuo 21 iki 34 me
tą amžiaus, šaukiama jie sulig

AMSTERDAM, spalių 14. — 
Ateina žinių, kad Holandijos va
ldžia nutarusi sustabdyt pirkly- 

laivų plaukiojimą tarpe 
Anglijos ir Holandijoe.

linta $1,500,000
Belgijai 24,000,000
Rusijai 97,000,000
Italijai .. 160,000,000
Francijai.........650,000,000

Did. Britanijai 1,155,000,000
Viso...... . $2,098,000,000

eis tokiu smarkumu, kaip da
bar kad eina, reikės nemažiau 
šimto dienų, idant surinkus pen

gi tatai surinkti iki šio menesio

duota bondsų už 366 mil. dol., 
arba 30 milionu ir 500 tuksian
čiu Ids valanda. 4 4.

KAIZERIS SOFIJOJE JOFFRE — S. V. ARMIJOS 
STOVYKLOJ.

Pasitikta labai iškilmingai.

AMSTERDAM, spalių 15. mis dienomis lankėsi gen. Per-

ia i k raščiai.
Publika teismo

ma pasklydusieji gandai apie 
badą Lenkijoje. Atsišaukime 
sakoma, kad Lenkijos kaimo se paduodama ištraukos iš kon- J'ai pastebėjęs liudininkas

pgi yra maitinami prideramai.

RUSŲ LAISVĖS PASKOLA 
TURI PASISEKIMO.

Jau surinkta virš keturi 
miliardai rubliu.

PETROGRADAS, spalių 15.

kaipo prasižengimas, primeta
ma ir tai, kad jie skaitę sociali
stų ir šiaip radikalius ratus, y- 
pa t ingai “The American Sočia-

mums visiems, kartais/darosi”, 
užreiškia teisėjas Sessions.
Išreikšdamas savo pažvalga į—

konskripcijos klausimą Burk t

rėš fronte ir besitęsiančiu suiru-i- v

pie pabaigą spalių menesio. —Vokietijos kaizeris Vilhel- 
Amsterdamo pranešimas mas, lydimas kunigaikščio 

sako, kad toji žinia tilpusi [ Augusto Vilhelmo ir užsie-
vviiausias franeuzu karinome-* 4
nes komanduotojas, gen. Joffre.

balan-

Rhennische Westtai ische

KERENSKIS SERGA.

tial prisieis atidėt Steigiamąjį 
Susirinkimą.

PETROGRADAS, splaių 15.
Oficialiai pranešama, kad Bušų 
premjeras Kerenskis apsirgo.
Jisai dabar randasi generalio 
armijos štabo kvatieroj. Liga 
betgi esanti nepavojinga. Vis 
dėlto, ji galinti but priežasčių 
Steigiamojo Susirinkimo atidė
jimui - bent tūlam laikui. Vi
si reikalingi prisirengimai: rin
kimų.tvarka ir tt. jau atlikta.

to preinieras —- tatai bus pas
kelbta viešai.

nio reikalu ministerio Kueh- c-
m an n jau Sofijoje.

Kaizeris priimta su dide-
liausiomis iškilmėmis. Sto

jos caras Ferdinandas ir, iš
puoštomis gatvėmis, nuga
beno svečią i miesto rotužę, 
kur miesto galva pasitiko jį 
su duona ir druska.

ŽADA ATVYKT Į SU V 
VALSTIJAS.

LONDON, spalių 15. — 
Londono laikraštis G lobe 
praneša, jogei neužilgio at
vyksiąs į Suvienytąsias Val
stijas buvęs Anglijos užsie
nio reikalų ministeris—Vis
count Grey.

WASHINGTON, spalių 15.

rodose, surengiose. Vilhelmo pa
silikimui karės fronte, karei-

ir j

kar buvo 59 laipsniai-; žemiausia
— 41 1. ‘

Saule teka 6:03, leidžiasi — 
5:09.

Jki šiol jau surinkta virš ketu 
ri miliardai rublių, bu ten t — 
1,015,000,000.

ATSIPRAŠO ŠVEDIJOS.
STOCKHOLM, spalių 15, -

WASHINGTON, spalių 15.

liuosuot nuo tarnavimo kariuo
menei visus denlisterijos moki
nius, išbuvusius virš vienų me
tų mokykloje.

nekaltumą teisiamųjų, susideda 
iš jienkių farnierių, vieno daily- 
dės, vieno miestelio durnos pir- 
minnko, vieno valgomųjų daik
tų saukrovininko,, vieno klerko, 
vieno banko kasieriaus, vieno 
popieros pirklio ir v.ieno laikos

byla, turinti didelės reikšmes

WASHINGTON, spalių 15 
—Washingtono valdžia pas
kyrė t. v. anglių administra
torių Illinois valstijai—Johnl 
P. Williams.

“Aš manau, kad konskribuoti 
žmonių gyvastis yra neteisinga 
kol nėra konskribuotas turtas ir 
kol nebuvo deramai išbandyta 
laisva n orio stojimo kariuome
nėn sistema. Aš manau, kad. 
k.onskripcija yra priešingas A-

nereikalingas dalykas.”

tai užsisakė literatūros, kaip jie 
mane, veikiant išvien anglų, fi
nų, lietuvių, ukrainiečių rr žy

Chicagos Lietuvių Draugijų Domai

Antras visuotinas CHICAGOS LIETUVIŲ DAR
BININKŲ TARYBOS susirinkimas įvyks spalių 21 
d. Vieta: University of Chicago Settlement svetainėj, 
4630 Gross avė. (Netoli 17 ir Ashland gatvių). Pra
džia 10 vai. ryto.

Draugijos, kur dar nespėjo įstot CHICAGOS LIE<J 
TUVIŲ DARBININKŲ TARYBON, šiuo maloniai 
kviečiama atsiųsti savo įgaliotinių į sekama susirin- 
kimą. PILDOMASIS KOMITETAS.
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v Užsisakomoji kaina:
JHdeafoje, nešiotojams kasdien pri- 
ytitant j namus, moka:
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IHaato dalyse, kur nešiotojai nepa- 
Itada, dienraštis siunčiamas pačtu, 
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Jbjm $6.00; pusei metų $3.50.

ne Chicagoj, metams $5.00; pu
lti metų $3.00; trims mėnesiams 
31.7B. Kanadoje metams $7.00. Vi- 
Mur kitur užsieniuose $8.00 metams.

Laiko ženklas.
Socialistu auga

>se, o
ne 
ir

vyzdžius to augimo, nurody-

ir socialistai tenai užkalda

carijoje-gi šių metų

tokių rinkimų, ir visur soci
alistu balsu skaičius milžini-

rėja. Stiprėja todėl, kad 
žmonės ima įsitikint, jogei 
kitokio išėjimo iš visų da
bartiniu bėdų ir nelaimiu ne- C- 4^

valdžia nepersekios, aptem- tomis mažesnėmis tautomis. Ne- 
dint žmonių protus, užmušt priklausomybės r ” ’ _
revoliucines ir progresyves 
idėjas, sugriaut tą laisvą ju-
įdėjimą, kuris išsiplėtojo mu- 
sų visuomenėje.

Vienintelis būdas apgint 
musų judėjimą nuo gręsian
čio jam pavojaus yra stipriai 
suorganizuot jį, suvienijant 
į daiktą visas jiegas, kokios 
tiktai jame randasi.

Kuomet spaudos veikimas 
yra trukdomas, turi smar
kiau veikti organizacijos.

smaugta, organizacijos tu
rės atlikt visą žmonių švieti
mo ir agitavimo darbą.

Bet kad organizacijos ga
lėtų pasekmingai išpildyt sa
vo uždavinį, jos privalo vei-

daikta.
Taigi obalsiu visų žmonių, 

kuriems yra brangus musų 
progresyviu judėjimo palai
kymas, turi šiandie but: Vi
sos progresyves darbininkų 
organizacijos, vienykitės!

Tokio organizacijų suvie
nijimo formą mes jau turi
me; tai yra Lietuvių Darbi

aplinkiniuose miestuose. Da-

soje Amerikoje, šimtai dar-

įkimbu ir tt. visose lietuvių 
kolonijose privalo susimest i 
iją ir padaryt vieną milžiniš-

t šalininkų te- 
čiaus, rodos, yra didesnis skai
čius. Rusijos lieuvių seime, pa
vyzdžiui, socialistai išsireiškė už 
nepriklausomybę, tiktai jie pri
pažino, kad šį klausimą lures ga
lutinai išrišti palįs Lietuvos gy-
ven tojai.

Kodel-gi socialistai ne vieno
dai mano apie politinį Lietuvos 
klausimą? Todėl, kad vieniems 
jų atrodo geresniu esant vie
noks Lietuvos susitvarkymas, 
kitiems kitoks. Bet toks nuo
monių nevienodumas apsireiš
kia juk ne pas vienus tiktai so
cialistus. štai p. šliupas, nori

pripažindamas tuo bildu,

rus į neprigulmingą valstybę, 
butų sunkiau, negu susidėjus su

rikalų laikraščio pasaka apie lai, 
kad socialistai buk bijosi Lietu
vos žmonių apsišvietimo. Išei
na taip, kad socialistų įtekme 
remiasi žmonių tamsumu. Jei-

no.
mi žmonos

alų laikraštis šitaip ma
rgui jisai pasako, kode!

Kodėl kunigų spėka

nes buvo mažiau apsišvietę? 
Kodėl klerikalų armijoje randa
si kaip tik tie elementai, kurie 
yra tamsiausi —davatkos, nemo-

šųs žmones? Kodėl tose šalyse, 
kur viešpatauja priespauda ir

Austrijoje, Ru-

svosc n

laisvamaniui—liberalui. šį ro kapines. Aš nemanau, kad 
kartą tečiaus jisai tiktai per- butų koks-nors skirtumas tarp 
balsavime atsilaikė nežymia tų kapinių.
didžiuma pres socialistų kan-Įnigai o kunigai, 
didatą. Laisvamanių kandi
datas Syg gavo 11,841 balsą, 
kuomet socialistas Kloeti šia
me anaiptol ne proletariška- 
me, o buržuaziškame apskri
tyje surinko 11,202 balsu. To- 
kį-pat rezultatą parodė ir Zu
richo kantono rinkimai, įvy-

Žeme o žemė, ku- 
, kurie jų geres

ni — lai nežinia. Nė vienam 
kunigui Dievas nulipęs iš dan
gaus nepasakė, kad “tu kunige 
geresnis, nes tavo šventenybė 
geresnė.” Mano nuomone — 
puodas puodą vanoja, o abu

Čia buvo pirmu kartu renka
ma pagal proporcionalę siste
mą; socialistai laimėjo 39 
mandatus ir įgijo 82 vielas

roję, o la i s va num ii ii-ii bė
ruku nusmuko nuo 69 vietų

rijojt'. O tenai žmonių apšvieta 
pasiekė tokio laipsnio, apie ku
rį lietuviai šiandie dar gali tik-

už raukos su socializmu, ir te-

darni, buk socialistai bijosi žmo
nių apsišvietimo.

NAUJI ŠMEIŽIMAI 
“KOVOJE”.

šineižus socialistų laikraščius, 
veikėjus ir partijos įstaigas, bet

kuklesnė. Paskutinį savo nu
merį ji beveik išimtinai pašven
tė išniekinimui “Naujienų”, “Ke 
leivio”, “Laisvės”, Grigaičio, 
Paukščio, Prūseikos, Miclielso- 
no, HilkjuitOi, soc. partijos pil
domojo komiteto, čcheidzes, Ce- 
retellio ir k: Dauginus užsipuo- 
limų ir bjauresnių vargiai besu- 
raslum ir aršiausiu socializmo

Panedėlis, Spalių 15, 1917. ’

Byla prieš Socialistus'nas ir įsis,eif?e daik^
_____  sankrovą. Nors abu pažįsta sa-

'(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

skleisti po visą miestą, 
šešiasdešimts žmonių buvę pa
kviesta literatūrai išnešioti.

Į prokuratūros klausimą, kas

vo amatą ir savo sankrova už- 
laike švariai, vienok tik apie 
trečdalis lietuvių ėjo pas juos.

paišini.
“Draugas” užsipuola aut kun. 

Bužinsko, kad tas neva girtas 
buvo. O. “Drauge”, savo tik
rų kunigų, ar nesi matęs girtų? 
Aš esu matęs pusėtinai girių ku
nigų !

“Draugas” toliau prikaišioja 
neprigulmingiemsiems, kadkun. 
Jankauskas apsivedė su savo 
gaspadine ir nusipirkęs automo
biliu išdūmė iš Westvilles. Ta 4- 
kunigą galima lik pagirti, kad 
jis nepanorėjo visa savo amžių 
kvailinti žmonių.

O ką “Draugas” šaky? 
tikruosius kunigus, kurie

dalyką, liudininkas nedavė lič

to narių, kurie tuo dalyku ru-

L a i k c “cro ss-ex a mi na t io n ”
liudininkas užreiškė, kad jis vis

ius ir siekinius.
Jis pasakė, kad Ben. Blum

berg, vienas kaltinamųjų, per
sergėjęs draugus, kad reikią but 
labai atsargiems ir neprasiženg-

Apie Likusieji kaip pirmiau, taip ir 
dabar pirkliauja pas svetimtau
čius. Mat pyko, kam Rimkus 
pasiūlė L. S. dr-jai Naujienas 
už organą (kas ir tapo priim
ta). Esą kam pirkti pas N-nų 
agentą —- socialistą, — nors 
Rimkus ikišiol mokėjo parapi
jos duokles.

Kada buvo sumanyta tverti 
kooperaciją, iškarto atsirado 
pritarėjų ir buvo užsirašę Šerų 
už $1,200. Net ir vielinis klebo
nas pritarė tai kooperacijai. 
Bet vėliau pradėta iš pasalų 
veikti prieš kooperaciją — ir 
prisiėjo sustabdyti jos tvėrimą.

Dabar Rimkus pasiŠalmo iŠ 
biznio, parduodamas savo dalį 
J. Miekeliunui. - - Pluduris.

apie 
nepa- MONTELLO, MASS.

jaus pasiima jauną panelę 
gaspadinę ir loji per kelis nu 
vaikšto po tuos pačius kamba
rius, kuriuose ir jaunasis kle
bonas gyvena? Jie nesiveda, 
kaiji lai padarė kun. Jankaus-

nz

miau jis atkalbinėjęs kai ku
riuos socialistus Besiregistruoti,

Del Aš buvusio” užmetimų.

ienų 235 num. korespon- 
pasirašęs “Aš buvęs”, už-

^irdi. nedraugiškai ap- 
<1. Grigaičiu, kam ne

devintas vanduo nuo kisieliaus.

ja vienuos ir tuos pačiuos kam
bariuos vienu du per kelis me
tus. Ar aali kas tikėti, kad ten

'Toliau. Man rodosi, kad nė
ra jokio skirtumo tarp neprigul
mingųjų ir lai}) vadinamų tik
rųjų kunigų. Visi jie tas pačias

kitų sakramentų, visi tuo pačiu 
vandeniu krapija.

jog geriau registru o ties, 
ii reikalauti “exemption” 
conscientious objectors”.

Mrs. Lauru žmona

turėjo organizatoriaus, tuomet 
prakalbų sunuigimas priklausė 
nuo manęs, taigi, matydamas 
lokį užmetimą, negaliu nutylė
ti nepaaiškinęs tikrojo dalyko.

vns iš Blmnbergo vieną egzem- Pa teini jc
ji d. Grigaičio maršrutą, ant 
greitųjų susiėjome keli draugai 
ir nutarėm rengti prakalbas. 
Bet didžiuma balsu buvom nu- €
tarę įžangą dykai (nes manėm,

alistai yra revoliucionieriai, 
kovojantis už visuomenės si
stemos perkeitimą.

stema yra atgyvenus savo 
laiką. Ji' nepatenkina nie
kieno, išimant stambiųjų lo- 
bininkų klesą. Darbininkų 
padėjimas kasdien darosi 
sunkesnis. Farmeriai, ma
žesnieji biznieriai, inteligen
tiškų profesijų žmonės —vi
si jaučia, kaip jų būvis eina 
blogyn ir blogyn.

Socialė revoliucija, apie 
kurią pirma žmonės bijojo ir 
pamislyt, ima jiems dabar 
rodyties vieninteliu išgany
mu.

Kas bus toliaus?
Laisvoji spauda tolyn vis 

labiaus varžoma.
Pačto departamento virši

ninkas dvejetas dienų atgal 
užreiškė, kad bėgiu trijų de
šimčių dienų Suv. Valstijose 
nebeliksią jokio “maištinin- 
kiško” (seditious) laikraš-
Čio.

Kokius laikraščius jisai 
'“Vhdina “maištininkiškaisT, 

visiems žinoma. Nė vienas 
tų laikraščių, kuriuos jisai i- 
ki šiol nubaudė, atimdamas 
antros klesos siuntimo tei
ses, nekurstė žmonių prie 
maišto, nekurstė net priešin- 
ties įstatymams. Jie buvo 
pubausti už valdžios politi
kos kritikų.

Kas bus tuomet? Kaip 
tuomet bus galima skleist 
apšvietę tarpe žmonių, stip- 
rint organizacijų veikimą ir 
kovot prieš atžagareivių į- 
tekmę? Patriotai, klerika
lai ir kitokie reakcionieriai, 
turėdami prieš save atvirą 
lauką, stengsis, žinoma, pa- 
gelba savo spaudos, kurios

Musų vadinamieji “kai
rieji” iki šiol dėjo savo pa
stangas, kad sutrukdžius 
Darbininkų Tarybos organi
zavimą. Ačiū jiems, buvo 
daug brangaus laiko sugai
šinta. Jie turėtu atsikvošėt 

C

jjent dabar. Pavojus yra 
perdaug didelis, kad butų 
galima laukti, kol reakcijos 
letena ims trempti musų iš
blaškytas pajiegas.

Keikia organizuoties

Apžvalga
ŽMONIŲ APŠVIETA 
IR SOCIALISTAI.

Chicagos klerikalų organas, 
“bekritikuodamas” socialistus, 
priėjo iki to, kad ėmė skelbti, 
buk socialistu nenorį lasvės Le

prigulmingoje) Lietuvoje žmo
nės apsišviestų ir nebeklausytų

Kodel socialistai priešinasi

Lietuvoje socialistams plates
nis veikimas nebūtų galimas. 
Kuomet neprigulmingoj šalyj

siprastų, tuomet ten ir socia
listams nebūtų vietos, šitą 
sau pavojų jie labai gerai pra
mato.

Kad išvengti to pavojaus

autonomijų ir pasiliktų Rusi-

Viena, tas klerikalų laikraštis 
prasimano, sakydamas, kad so
cialistai norį autonomijos Lietu
vai ir Rusijos globos. Tarp so
cialistų yra įvairių nuomonių a- 
pie tai, kaip butų Lctuvai ge
rinus sutvarkius savo politinę 
tvarką. Yra tokių, kurie stoja 
už visišką Lietuvos nepriklauso
mybę; yra tokių, kurie stoja už 
autonomiją, ir yra tokių, kurie 
stoja už tai, kad Lietuva federa
cijos ryšiais susivienytų su ki-

iena laisvinusiųjų ir apšvies- 

są valdžia paėmė į savo rankas.

s vės ir apšvietus, ir socialistai 
lenai yra stipriausia už visas par
tijas. Panašiai yra ir laisvoje 

duosime šiek-tiek smulkesniu ži- 
nių, parodančių, kaip tenai au- 

apie Šveicarijos kantono (kanto
nas lai panaši respublikos dalis, 
kaip Amerikoje “sietas”, tiktai, 
žinoma, daug mažesnis) Solo- 
thunfo rinkimus:

Liberalų partija, kuri iki

ma Solothurn’o kantono Ta-

baisiai sumušta. . Iš savo 83 
mandatų ji prakišo 15, iš ku
rių 14 laimėjo socialistai ir 
1 katalikai (liaudies partija). 
Naujoje kantono Taryboje sė
dės 68 liberalai, 41 katalikų 
laudies partijos atstovai ir 38 
socialistai. Tuo budu libera
lai jau neteko absoliučios di
džiumos.
Bet, pasak Ringer’o panašios 

pasekmes buvo ir kitų Šveicari
jos kantonų rinkimuose. Berne, 
policijos direktorių renkant, so
cialistų balsų skaičius milžiniš
kai padidėjo. Liberalų kandida
tas tol .atsiliko nuo socialistų 
kandidato.

Balandžio mėnesio gale — 
sako Ringei’ — įvyko rinki
niai į Didžiąją Tarybą (legis- 
laturą) Baselyje. čia taip-pat 
turėjo skaudžių nuostolių bur 
žuazijos partijos (laisvama
niai, liberalai, progresistai ir 
katalikai). Jie prakišo 15 
mandatų socialistams, kurie 
dabar turi 59 vietas ir jiems 
betrūksta tik 6 vietų iki abso
liučios didžiumos. Taip-pat 
balandžio gale įvyko rinkimai 
pirmame Zuricho apskrityje, 
kad užpildžius numirusiojo 
šalies Tarybos (parlamento) 
nario, Billeter’o, vietą, šis 
apskritys yra taip sudarytas, 
kad amžinai užtikrintų vietą niu krapijo, kaip ir šv. Kazimc-

Atsakinėti į “Kovos” šmeižtus 
mes jau nemanome. Mes tiktai 
užreiškiame, kad koliai jie ne

įtintivos”
žmonės, kurie tą laikraštį paver
tė šmeižimo ir anti-socialistinės

♦

agitacijos įrankiu, mes su ja ne- 
siskaitysime, kaip su socialistą 
laikraščiu.

Žmones, kurie drįsta socialis
tų laikraščiams prikaišiot kor- 
rupcijos įrankių, vartojimą (pa
pirkinėjimus) savo įtekmės su
stiprinimui; žmones, kurie (Lą
sta žinomų socialistų veikėjų 
sielas saikuol doleriniais išroka- 
vimais; žmones, kurie' drįsta 

dint “gaivalais”, kurių reikią gė- 
dinties; žmonės, kurie drįsta so
cialistų partijos vadams ir pil
domojo komiteto nariams pri
kaišiot veidmainystę ir dvivei- 
džiavimą, - tokie žmonės nėra 
socialistai!

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje nuo

mones Redakcija neatsako.}

NEPRIGULMINGIEJI IR 
RIEJI KUNIGAI.

TIK-

au
Kurie jų geresni?

“Draugo” nr. 177 pat 
straipsnį apie “nezaliežninkų”

mą Melrose Park, Iii., kuriame 
sakoma, kad neprigulmingicm- 
siems nulaužta ragai. Tas ne
tiesa. Neprigulmingųjų ragai 
kuo toliau, tuo stipresni darosi.

Ir aš pagiriu tuos žmones ir 
kunigus, kurie sumanė neprigul- 
mingas bažnyčias ir tautiškas 
kapines. Reikia pripažinti, kad 
kaip Draugui, taip ir nekuriems 
kunigams tie neprigulmingieji 
(nezaliežnikai) gerai aplaužė 
ragus.

Sykį man teko būti Leafy 
Grove ant pikniko ir netyčiomis 
užėjau Tautiškas kapines. Ir 
labai gražiai užlaikomos tos lie
tuvių tautiškai katalikiškos ka
pinės. O šventino tas kapines 
toki jau kunigai. Tas pačias 
maldas skaitė, tuo pačiu vande- ( SKAITYKIT IR PLATINKIT

NAUJIENAS”

liškindami, khd tas krikš- 

sykiu kūdikį krikštyti. Kam lo
dei neprigulmingųjų kunigą pa
niekinti ir tvirtinti, kad jo krik
štas negeras. Je jau bobutė gc- 

gas yra geras, jei dar negeres- 
nis už tikruosius kunigus. Nes 
nepriguliningųjų kunigas apsi- 
veda su savo gaspadine, o tik
rasis kunigas taip sau laiko jau
ną gaspadinę, kad turbūt kuni
gėliui nebūtų vienam nuobodu.

Man rodos, kad kaip tie, taip 
ir tie kunigai lygiai kvailina 
žmones ir jie visi lygiai nuodė
mingi,

Šiuo laiku jau sunku apgauli 
žmones. Gera buvo kunigams 
prigaudinėti juos, kada žmones 
buvo kvailesni, tais laikais, ka
da mano motina ir dar kelios 
moterėlės pirmą sykį pamačiu- 

pradėjo jį žegnoti, manydamos, 
kad tai pikta dvasia. Jos mane, 
kad peržegnojus traukinis su
stos, ,nes joms buvo įkalbama, 
kad pikta dvasia bijo kryžiaus. 
Bet traukinis nė nemanė stoti 
— jis praūžė pro šalį ir nubėgo

kaip ne

neprigulmingiemsiems ar kam 
kitam, Įtiek ne misijų ir prakal
bų rengs, nieko nepadarys — 
laikas bėga, žmonių protas vys
tosi ir jie eina savo keliais — 
palikdami toli užpakalyj nusi-

Laikas savo daro — ir kuni
gų riksmas nieko nepagelbės.

— šv. Kryžiaus Parap. Narys.

Kazimieras Gugis

Miesto Ofisas: 
127 N. tartom Si.

M1L1S VnHyBMg.
Tel. Central 4411

Veda visokias reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir cMHikuose teismuose, Daro 

visokias dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas:

U21 S. Halsted 3t.
Ant trečių lubų

TeL Drover 1310

Prokuratūros liudininkas G

Laisvės Paskolos komiteto pir
mininkas pasakė, kad kuomet 
jų bažnyčioj ant staliuko pasi
rodę socialistų karės proklama
cijų lapeliai, lai trustisai tuojau 

sekretoriaus

prieš tai užprotestavus. Bet ku
nigas Freeman užreiškęs, kad 
jis, aplamai, pritariąs tam. kas 
tuose lapeliuose pasakyta.

Liudininkų suolan pašaukta 
Bertha H. Brown, nacionalio so
cialistų
Gerinerio asistentė, papasakojo 
apie St. Louiso konvencijos da
rbus, apie spausdinimą lapelių 
apie partijos renferendumą del 
partijos kares programo.

Savo kalboj į “jury” proku
ratūra užreiškė tik, kad valdžia 
prirodysianti, jog ta smerkia
moji Ii tėra turą buvus išleista 
nacionalčs socialistų partijos, iš
spausdinta ir skelbiama organe 
American Socialist, o Grand' 
Rapidso socialistų skyriaus par
sigabenta ir platinta. — Kol-kas 
dar nedaryta jokių pastangų 
priodyti, kad skaitymas tokios 
literatūros yra įstatymams prie
šingas darbas.

Prokuroras Walker perskai
tė “juryei” ištisai visą socialis
tų partijos kares proklamaciją.

Kaltinamuosius gina keturi 
vietos advokatai ir advokatas 
Seymour Stedman, iš Chicagos.

Korespondencijos
SHEBOYGAN, WIS.

93 paimtus kariuomenėn jau
nuolius, jų tarpe d*u lietuviu: 

cą Arlauską.
Juos išlydint griežė muzika, o 

motinos, seserįs ir mylimosios 
verkė atsisveikindamos su savo 
sunais, broliais ir mylimaisiais. 
O gatvės buvo užpludusios 
žmonomis ir retas kuris jų ne- 
apsiverkč žiūrėdamas į tą liūd
ną reginį,

o—
Dveji metai atgal į čia atva

žiavo iš Chicagos du jauni vy
rai, P. J. Rimkus ir J. Mickeliu-

rodinėti, kad bus daug išlaidų

sušaukėm extra susirinkimą 
nuodugnesniam, apsvarstymui 
1 a. dalyko. . <* * *Besvarstant, pasirodė, jogei 17 

kvietinio nė nuo d. Grigaičio, 
(Ak, sviteli, kokią didelę mie

gai padaro klbėtojui, jei teikiasi 
jam prakalbas surengti! Tik, ži
noma, kalbėtojas turi oficialiai 
kreipties, peticiją paduoti...
Red.) nė nuo maršruto rengėjo. 
Be to dar, pabijojome didelių iš
laidų. Del to tai nutarčin pra
kalbų nerengti.

Kas del gavimo naujų narių, 
tai šiuo laiku netiek svarbių ro
lę lošia garsus kalbėtojai* kaip 
patsai momentas. Pačios ap
linkybės verčia žmones organi- 
zuoties.

Paimkime pas mus: nuo pat 
pavasario, kuomet smarkiau 
pradėjo siausti reakcija, kuomet 
darbininkų padėjimas darėsi^vis 
blogesnis, našta vis didesne^ tuo
met musų kuopa nuo 45 narių 
iki šiai dienai padidėjo iki 110 
narių — be jokio įžymesnio kai- 
betojaus, o lik pačių pasidarba
vimu.

Kadangi toks “Aš buv«»oM 
priekaištas paliečia visą 17 kuo
pą, tai ji manęs, kaipo sekreto
riaus, prašė apie tai paaiškinti.

Draugiškai, 17 Kp. Sekn
A. Liutkus*

Draugai, netaip svarbus daly
kas, tas rengimas ar įieparengi- 
mas prakalbų, 'kad del to reikė
tų ginčyties. “Patsai mometlH 
tas”, anot d. A. Liutkaus* dnbort 
toks, kad ne ginčais del smuL 
kių dalykėlių turime užsiimti, 
bet — darbu, jungimu savo jie- 
gų. — N. Red.

TELICPHONT YARDS 2721

DR. J. JONIKAITI*
Medikas ir Chirurgą*

3315 S. Halsted SL, CM««gv

Dr. Povilas Žilvitis 
Lietuvis Gydytojas, Chirarjaa 
3203 S. Halsled 8L, Chleaft. 

Tei. Drover 7179.
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gydymu akių PER PRAB

jysų regėjimas 
jus nervuotas?

Ar jųsų regėjimas misi 
Ar jųsų akįs raudonos?

jums dažnai užauga miežys ant vokų?
jųsų akių vokai raudoni?

vieną šių simptomų, reiškia, kad jie paeina nuo akių ligos, 
iurūkite.—Tuo galite išvengti daugelio keblumų.

Moterų ir Panelių pliu
šiniai Kautai, nustebi
nanti modeliai, pasiūti 
iš pliušo, vilnonio ve
lour, broadcloth, ker
sey ir prunella—dideli 
kalnieriai pliušo arba 
šilko karamie — kiti 
papuošti $40 
kailiu .... I ©■ B W

vius. Dabar visi kalėjimai pn-

Moterų ir Panelių Ši!- 
kiniai Messaline apati
niai sejonai, giliai su- : 
sinti, apkvolduoti; vi- / 

naujose rudeni- s 
spalvos $■« (JO į 
rusies “ j

Weinstein Fashion Co. 114 23 st. New York ir 3 kiti krautuv. pardavė munis 3000 naujausių,

mm Uiai., Ser. ii Ketv., Spalio 16,17,18 
Šie puikus drabužiai yra verčiami ant mus dideliuose bariuose, kas ver
čia paimti extra dieną prisirengimui. Utarninke anksti su dubeltavom 
Stampom mes pradėsime šitą išpardavimą, kuris pasirodys didžiausiu iš

pardavimu ploščių ir siutų. Tai yra išsėmimas viso sezono.
Šitos kainos negali būti sulygintos Chicagoje.

Panedėlis, Spalių 15, 1917 NAUJIENOS, Chicago, Hl
on t*mwM

Laiškas iš Rusijos
$

rogrado

daugiau kitą.

hmemmumb ■■■■■WMMaRaNM

MOTERIŠKŲ, PANELIŲ ir MERGAIČIŲ

rudens ir žiemos ruby.

#####«■####

nes pas

25 d

su

Ka-

buk

Ant namu sto-

OYD

Chicago, Ill.

talikiškoj bažnyčioj, buvo kuni-

Registruota Akuserka

Mrs. Antanina Shusho
schko vicarius General, tarnavo

per didžiausius atpuskus.

po pamaldų pasizvalija jo myli-

WISSIG
Seno Krajaus

Klemensas Matulionis.

OR. W. YUSZKIEWBC2į-

Šokių Mokykla Nešiokite Laisvės Knypkį kaip tiktai pasirašysite po sąvo prižadu už:

U. S. GOVERNMENT LIBERTY 4% BONDS

“ ‘■-■•■Ai-„ ■„ ..C '*%»*
Prof. J. SLAŽAS*

PATARME: Malonėkite platinti šį apgarsinimą dirbtuvėse ir vertelgystės namuose.

•■t

l

iriesinin

AKINIAI

zia ap-

I OWNAl' 
ubertyA

d

Katalikiškas Vyskupas, žinomas

i

LIBERTY LOAN
SUBSCRIPTION

Pittsburg,

juo- 
ža-

sose
nėse
$3.75 rųšies

PRANEŠIMAS
Klein Bros. Krautuve turi daugiau 
lietuviškų pardavėjų, negu kokia 
ners kita krautuvė Chicagoje. Jie 
yra mandagus ir atsakanti. Gal 
Jus juos pažįstate: Julia Stankus,

Per šv. mišias, po šv. E vang.

Ground Floor, 29 So. La Salle St., Chicago
Atdara 8 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. Telephone Randolph 7100.

9.98
ir Panelių

Visokių Rųšių
išegzaininuosiu jųsų akis ir pa-

Georgette crepe jakės 
pardavimui, pasiūtos 
paprastai arba kriau- 
Čiaus darbo; didelio 
kalnieriaus modeliai; 
balti didumai 36 iki 
44; 4 rų- $J>
šių .... £■ ■ w I

Mergaičių $5.00 žiemi
niai Kautai — puikus 
žieminiai kautai mer
gaitėms 6 iki 14 metų; 
įvairių spalvų arba zi
beline; segama augštai 
su pamušalu 
ištisai .... v ■

Moterų ir Panelių 
$7.50 Dresės 

silkinio poplino ir 
šaržo ; naujausios nia 
dos, dideliais kalnie- 
riais: ir diržais su 
paprastais ar papuoš- 

kiženiais: 
mėlynais,

4.79

<» a V ii

MURMI

REIKALAUJI AKINIŲ
kenti galvos skaudėjimą, 
nuolatos Tau ašaros krinta iš akiu, 
Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga | krūvą, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių.

Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

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

AKIŲ SPECIALISTAS 
TEMYKIT MANO UŽKASA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 18-tos gatvės Ant Platt's Aptiekus 2-ras augštas.
Valandos: nuo W ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dieną. 

Tel. Canal 5335

Ateikite į mano ofisą ir aš gerai
sakysiu jums atvirai, ar jums reikalinga akiniai, ar ne.

Jeigu reikalingi, juos galima bus gauti už nebrangią kainą.
Jus gausite patarnavimą nuo gydytojaus ir chirurgo, kuris speci

alizuojasi

Dr. F. O. CARTER
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES ir GERKLĖS SPECIALISTAS

120 SO. STATE GATVĖ, CHICAGO, ILL.
Valanti os: Nuo 9 ryto iki 7 vak. Nedeliom nuo 10 iki 12 vai. dieną. 

Sekančios durįs nuo

DAKTARAS
SPECIALISTAS CHRONIŠKŲ LIGŲ

X-RAY EKZEMINAVIMAl
Pasitarimai Dykai

219 So. Dearborn St.

Turiu patyrimą moterų ligose. Tei
singai patarnauju prie gimdymo. 
Moters, jeigu norite gero užžiurėji- 
mo ligoje savęs ir savo kūdikio, at
sišaukite į A. Shusho, nes mano pa
tarnavimas užganėdins kiekvieną 
moterį. Suteikiu teisingą rodą kiek
vienai. Atsišaukite

ulresas: 3843 S. Kedzie Avė. 
: 3255 S. Halsted St., Chicago.

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

“Naujienų” Administracija

Daktaras
Specialistas iš

Dvigubos Stampos U= 
tarninke visą dieną 

ir vakare. yard 
ffElbS'

me momente. Tų svarbumų jau 
žinote, lik jo vidujinio padėji
mo nežinote.

Pas mus eina didelė politinė ir 
dvasinė kova. Eina smarkus or
ganizavimas profesionalių są
jungų.

Bet pati svarbiausia kova eina 
su kapitalizmu. Kapitalistai vi
sokiais budais stengiasi atimti 
laisvę iš žmonių, kad lik kapi-

vargdienių žmonių.
Buržuazija stengiasi kariauti

Stoka valgio ir didelis bran- 
mas. — Rokas.

KUNIGAS
BUžYNSKAS!

Praėjusio 16 September 1917 
m. 4538 So. Marshfield a v., Chi-

lie j ils—sidabrine primicija. Šve
ntinimo sekramenlų kunigystes

Petras Vaitiekūnas

žynskui, atiduodamas sėdinčiam 
trone Vyskupui C. II. Corforui 
tikrų mišių šventų testimonium,

O žmonių abiejų lyčių, kaip 
vyrų, taip ir moterų, bažnyčioj

Didelis. Mew Yorko Pirkinys^

RudcuodŲ Kotą, Sijonų ir Orėsiu

Moterų ir Panelių 
$10.00 Kautai 

Puikus nauji žieinin. 
kautai, juodo thibet, 
škotiškų avių vilnų, 
zibeline ir kitokių mi
šinių ; su diržais, di
deliais kalnieriais ; - ■ 
naujoviški kišenini, 

— -su RU- O “7 
zikais UbW I

Moterų ir Panelių 
$15.00 Kautai 

ruožuoti, aksomo, juo 
do thibet, ir matal- 
amb materijos; pa
daryti su diržais, ki
šeninis, puikus dideli 
kalnieriai, pliušu ap
siuvinėti 
tiktai

Moterų
$18.00 Kautai 

vilnų, vilnonių audi
mų, ir velour. Turi 
irražų kailinį kalnie- 
rių, kiti Yukon seal 
pliušo kalnieriais, su 
diržais, didumai 16

14.95 
Moterų ir Panelių 

$20.00 Siutai 
vilnoniai ir su geros 
rųšies pamušalu, dide 
Ji kalnieriai, su dir
žais : apsiuvinėti sa
gutėmis pryšakyje ir 
užpakalyje ; šilkiniais 
kraštais apie kalnie- 

rių iv ’1R Rfl diržą lU.'JM

tais 
dais, 
liais, 
dais

Moterų ir Panelių 
Pliušiniai Kautai 

augštos rųšies Salts’ 
Esųuimette pliušo, vi
lnonio velour, pom
pom ir plonos gelum
bės, laba puikus dide
li kalnieriai, paprasti 
ar padailinti, $30 ve
rtės, didumai nuo 86 
“ “■

Moterų ir Panelių
$37.50 Kautai 

naujos popular, pom
pom materijos, pui
kiai pasiūti, platus di 
deli kalnieriai, už- 
sagstomi augštai ir 

arti 7 C 
kaklo BmuJm S V 

M< ?^rų ir Panelių 
Siutai

puikus modeliai, g ra 
žios chiffon gelum
bės, gabardine arba 
mannish šaržo, pa
mušalas iš sunkaus 

S ^77E 
vertės

Ką Kiekvienas Darbininkas
(iali Nuveikti

L Reikalaukite savo darbdavio papasakoti jums viską sulig Laisvės Bondsų. 
Išsirinkite visi komitetų iš tarpo savo draugų darbininkų ir reikalaukite savo 
firmos perdėtinio sukviesti susirinkimų ir pasikvieskite atstovų iš Laisvės Pa
skolos komiteto išaiškinti, kodėl Suv. Valst. Valdžios Bondsai 2-ros Laisvės Pa
skolos yra saugiausias įdėjimas pinigų visame sviete.

2. Pasikalbėkite sulig Laisvės Bondsų su savo žmona, tėvu, vyru, sesere, mo
tina ir broliu ir prirūdykite jiems, kiek daug gero jie gali suteikti Dėdei Ša
mui tapdami jo bendru, nusipirkus Laisvės Bondsų.

3. Tuokart reikalaukite savo firmos nupirkti jums Laisvės Bondsų už tokių 
didelę sumų pinigų, kokių jus įstengiat paskolinti savo Valdžiai ir jus tokiu 
budu galite susitarti išmokėti už Bondsų “lengvais išmokėjimais” pavesdami 
firmai atskirti žinomų dalį pinigų iš jųsų mokesties kas savaitę, arba mėnesį 
ir paskirti juos išmokėjimui Laisvės Bondso.

PEARL QUEEN

KONCERT1NOS

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

Reikalaukite katalogo, kurj išsiun
čiame dykai.

Georgi & Viitak Music Co.
1540 W. 47tb St, Chicago, Bk -

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedaliomis iki 12 dieną 
1900 Blue Island Ave., Kamp. 19-os gt., viršuj banko 

Tel. Canal 32G3.

PIRK SAU visas Plumbavojimui reik
menis tiesiai už "wholesale” kainas- 
Mes parduosime visiems.
Levinthal Plumbing Supply Co., i 

1437 W. Division St.. Chicago, 
Corner Marshfteld Ave. 
Kalbama liatuviikaL

*>

DR. A. I. EPŠTEIN
GYDYTOJA# IR CHIRURGAS*

.Specialistas niolerl^iį, vyriškų, !r valku į.:«-
Ofisas ir Gyvenimas?

3«00 S. Halsted St., kampas 36 
Telephone Drover 4974.

Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, & 
po pietų ir vakarais.

kite pa mokslo Engliškai. Polam 
kunigas S. K. Bužynskas davė 
visai žmonijai palaiminimų savo 
sidabrines primicijos ir paskui 
kunigas Bužynskas pasakė, Lie
tuviškai pamokslų, ant kurio vi-

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS
Ant Durtfi Lenttj Rėmų ir Stoginio FopUroiiCARR BROS. WRECKING CO.

.JOO.S 3039 S. Hrtlsit-d St ., Chicago, III.

Prof. J. KLOVAS 
įel. Canal 7270

Mokiname sulig naujausia mada visokius Šo
kius. Užtikrinamo pasekmes. Mokiname Pa- 
nedaliais ir Pčtnyčiom, Pradžia 7:45 v. vak.

J. RASH1NSKIO SVETAINĖJ 
731 W. 18th 81.. Chicago. III

Duodama Privatines Lekcijos

4. Jeigu jus neturite vietos kur laikyti saugiai savo brangias apsaugas, arba 
jeigu jus nesuprantate kaip vartoti Laisvės Bondso kuponus išrinkimui savo 
nuošimčių priėjus laikui, klauskite savo darbdavio, arba savo banko laikyti 
jųsų bondsų del jųsų ir išrinkti jums nuošimčius kas šešis mėnesius.

5. Jeigu jųsų firma nepirks jums Laisvės Bondso, telefonuokite arba pasi- 
matykite su savo banka, arba bile kokia banka, ir klauskite jų “lengvo iš
mokėjimo plano” perkant Laisves Bondsus. • Jus atrasite, kad jie tų padarys 
taip lengvai jums išmokėti už Bondsus mažais savaitiniais arba mėnesiniais 
išmokesčiais. Ir ar jus pirksite nuo bankos arba su pagelba savo firmos, ži
nokite, kad jus ne vien tik darote patriotiškų pareigų remdami Dėdę Samų, 
bet kad jus įdedate savo pinigus į saugiausių, tvirčiausia, teisingiausių įdėji
mų, kurį jus galit padaryti, Suv. Valst. Valdžios Bondsuose 2-ros Laisvės Pa
skolos 1917.

GOMMITTEE
STATION

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

Taipgi priren- 
kam Akinius.

Kas turit silpnas akis ar trumpą re
gėjimą, arba galvos skaudėjimą, ne
laukite ilgai, bet ateikite pas mane. 
Aš duosiu jums rodą ir pririnksią 
akinius. Už savo darbą gvarantuo
ju arba sugrąžinu pinigus.

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

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

1AETUVISKAB AKIŲ GYDYTOJAI*
Kas turi skaudamas arba silpnas skla, 0$ 
galvon skaudėjimo, atsilankykite pat MM# |

1155 Milwaukee Ave.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 v&,kar«..

ww 9 rrto iki 1 po plak

Office Phone Drover 8182
DR. M. KALINOWSKI

MEDIKAS ir CHIRURGAS 
4814 S. Ashland Ave. Chicago.
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$30.00

moo

Mokina p. J. Laukis. W. ADAMOWICZ

Graborius ir Balzamuotojas

visu
kampanijos

Butas
bus kasdien MOKYKLOSmokinamu

ket- RANDAI—Komitetas.

šio koncerto ir baliaus, buvusio

viešojoRemia Socialistų Partijų . -
C 4

kampanijos fondam —N. Red. o
mu lapkričio menesiu, bus be

kovos” redaktorių.šios šalies žmones žiuri į dabar-

kp., Koseland-Chi-

25 mokiniams dykaiPARDAVIMUI

RAKANDAI

MOKINKIS

NAMALžEMe

MOKYKLOS

PASIRANDAVOJA kambarys, gra
žus, šviesus, elektros šviesa, vana ir 
telefonas, vienam arba dviem vaiki-

ir jau

ATIDUODAMA randon duonkepy- 
kla-ir sankrova.
1723 So. Union Ave., Chicago.

$20.00
$22.00
$22.00

jų, trimerių, rankovių, kišenių 
ir skylučių dirbėjų.- Taipgi

...............  $4.00
................  $5.00
................. $6.00

$7.00
nuo $9 iki $12.00

artinusi jau

Visokiais kampanijos

norinčiu mokin-

IŠSIMAINO geras namas ant saliu- 
no ar bile biznio. Atsišaukite po 6 
vai. vakare. 4515 S. Union Ave., Chi
cago.

šinomis. Darbai laukia. Al- 
ėikite dienomis arba vakarais. 
Lengvi mokesčiai.

$17.00
$22.00
$30.00

PARSIDUODA kratomųjų paveik
slų mašinos (mooving picture ma
chines). Dvi ‘moving pikčerių”, vie
na “Spot light”, mašinos geriausios 
mados, lengvai operuojamos. Pigiai.

4446 So. Francisco Ave. Chicago.

PAJIEŠKAU burdo, jaunas vaiki
nas, westsaideje, pas blaivią šeimy
ną. Turi but valgis ir ruimas.. Kas

bus mokinama nedčliomis po

WHOM V KAMPANIJOS BU
TAS (Headquarters) J. H. Ba- 
shinskio namuose, 731

Prie to aukojame $25.00 iš

'■’%..

J
i i

kaip sakoma, agentų, 
visuomenei, kad par-

MASTERS SYSTEM

jie nepritaria visokiems žmonių 
varžymams,

............■.....................*..........—........-.......... -.................

liacijos komitetą iš sekančių y-
104 

ir

vieno nario, kuris nors puse žo-
re- PER LAIŠKUS ARBA KLESOSE 

Klibėti, Skaityti, Rašyti Angliškai

30
Kalbos
Lekciją

Panedėlis, Spalių 15, 1917.

ASMENŲ .J IEŠKOJIMAI
SENIAUSIAS GRABORIUS C1IICAGOJE

ICHICACiOS ŽINIOS Čia Yra Jūsų Proga
giaup inigų.

JIEŠKO KAMBARIŲvisuome
nes, ir

geresnes
REIKIA DARBININKŲ

ninkiškoms organizacijoms, šo
rys 416-117, prieš City Hali

ir

tetoms pranešame Chicago.3117 Wentworth Ave

TEL. CANAL 1147

Pajicškau savo pusbrolių: Mate- 
ušo ir Antano Gražių. Abudu gy
vena Chicago, Ill. Aš nesenai at
važiavęs į Chicagą, norėčiau susieit 
su jais. Meldžiu atsišaukti.

Mateušas Linartas
2478-80 Clvbourn Ave., Chicago.

Liet. Socialistų 
RINKIMŲ KAMPANIJOS 

BUTAS
731 W. 18th St., 2 augštas

TELEF. CANAL 4730
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jų- 

sų mierą—bile stailės arba dy
džio, iš bile madų knygos.

Master Designing School
J. F. Kasnicka, Perdetinis

apskričio balsuotojams, 
gai gi LSS. kuopų išri

REIKALAUJAM 3-jii merginų prie 
kostuinieriško kriaučių darbo, mo
kančių siūti ant elektrikinių mašinų 
Reikia 2-jų finišerkų, kurios gerai 
moka sinti rankomis.
Reikia 3 kriaučių del moteriškų dra
bužių darbo. Gera užmokestis.

lies keturiosdešimts septyni mo
kiniai. Vietos dar yra. Prisi

W. 18-ta 
bus cen- 
rinkimu v

Kampa n i j os 
atdaras nuo

mo reikalams.
Tolinus mes

gijos ir organizacijos remtų 
vien tik kandidatus darbininkiš-

karais. Kn 
išduodamos

Chicagos Liet Dr=ja
SavitarpinėsPašelpos

P. Dubickas,
A. Ambrozevičia.

$25.00 gavome ir persiusime

ginui;

kiu s

žmonių

didatus.

žmones pa- ta įnėj (', 1 1009 Mic

distrikto “Naujienų” šerininkų 
susirinkimas. Nežinia del ko
kios priežasties susirinkimai! 
atsilankė tik vienuolikai šerinin- 

Susirinkimas išrinko už-

nu vykinamos viso- ūži mamos

žmones

is kau

imamos rinkimų klausimu re-

Nraujienose jau keletas jų bu-

durnu dar viena, priimta vienos

momentas 
nkų k lesa i

Kadangi

CCTAMYTAS (1 tormiito*
O recepto; suteikto lAmintin- 

jfu fcgypto zokoninku,

*P«IreiŠkia etas gtebetlnat pasekmingu 
nuo galimo pilvo ir tomu, grr- 
klr» skaudijimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nūs lojimo apetito, 
lalįio galvoje, ecl., ect., Šutai- 
aotnaa išdirbsiu labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLEflIO- 
•eno ir ištikimo draugo d»*lmy« 
ooa, naudojamo visam“ paaau 
lyte per pusę Šimtmečio— 35c 
už bonkutę vtaoae apt lėk tw, 
trba galite užahakyti tliiUl 14 

f V. AD. BICHTFR ft co.
14-«0 •Uykiwtoa fe#

į

žmonėms, kurie gintu socialistų

(r. Musiuiuis, 149 E. 107 str.
Bezignavus senajam “Naujie

nų” išnešiotojui S. Misiūnu, jo 
vieton išrinktas Jonas Rimkus,

Reikalaujant “Naujenų” pri- 
yti į namus, kreipkitės į nau-

Jeigu užsiprenumeravę “Nau- 
per išnešiotoją, o išne-

į namus, praneškite viršmi-

S. Misiūnui už pasidarbivamą 
įaujienų” išnešiojime per tris 

metus susirinkimas išreiškė šir-

Pasvarsčius

Kovos

mom u.c

Belo finansų sekretorius irgi

negauną ne

čių, kuriuos jie ima vieton “Ko-
! 1 > c i i > n i i n Vi c l>,ivl.'ii 4 * R i \

K. B-as.

ROSELAND.

dalinta į tris skyrius - pirmą 
antra ir trečia klesas. Skaičius c c

norinčių, mokintis gana didelis 
ir kaskart vis didėja. Mokyk

Teatras=Muzika

Wabash avė.
scene

je garsiąją Gounodo 
“Faustas”.

Dieniniai perstatymai

Pranešimai
j.M.P.S.A. 29 kp. mėnesinis susi- 
kimas įvvks panedėlyj, spalių 15,

8:30 vai. vakare Viešo Knygyno 
kambariuose, 1617 N. Robey str. — 
Draugės, nepavėluokite ateiti, bus 
daug tarimų. —A. čepukienė, sekr.

Melrose Park, III

kvieną ketvergą, vakarais nuo 7:30 
iki 10 valandai. Mylintis skaityt kny
gas atsilankykite ir naudokitės kny
gynu. —Jos Staškus, Knygius.

Atidai Westsidieciy.—šiuo praneša
me vvestsidiečiams, kad Viešas Kny
gynas persikelia iš senosios 2336 So. 
Leavitt į naują vietą—2!'*'“ 
St., netoli 22-ros gatvė? 
lintįs skaityti įvairius
malonėkite lankylies virš nurodytu 
adresu. —Valdyba.

—Visi my- 
Jaikraščius,

Rockford, HL—L.D.L.D. 29 kuopos 
susirinkimas bus spalių 15, panedė-

Štate St.—Visi nariai teiksitės at
vykti, nes yra labai svarbių klausi
nių svarstymui. —O. Valiulienė, rast.

kli ubams.—Lapkričio 3 d. “Aido” 
Choras rengia koncertą gerti. M. 
Petrauskui. Todėl liūtų gerai, kad

koncertą, užgirsti musų garsų daini
ninką. .. —Komitetas.

SVARBIOS PRAKALBOS. Ryto,

sivienijimo 25-oji kuopa rengia sva
rbias prakalbas L Stančiko svetai
nėje, 205-207 E. 115111 St., Rosclande. 
Kalbės Naujienų redaktorius P. Gri
gaitis. P ra d ž i a 7:30 vai. y a k a r o*. —

šimts mokinių, pripildytas pil- Rosel a n d iečiai, nel)valeisy*®

ms M ft* Mb ■ ■ Vyrams ir Moterims, IN-
I I A Ir U A I VAIRIOS rųžiea dirhtu-I I II K K 11 I vėso, šapose, ofisuose, ho-
U II 11 BI IR I toliuose, restoranuose, sa-

liunuose, institucijose, li- 
gonbučiuose, ir tt.—Specialia aukles patarna
vimas. Pamatykite mus^ DIDELI suraš.-į.— 
Geriausios mokestis.—

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

REIKALAUJAME 10 bučerių nu- 
pjaustymui mėsos nuo kaulų.

A. BATEK.
2029 Grcenshaw Str., Pusė bloko 
North West 12-tos gatvės ir Robey 
St., Chicago.

PARSIRANDAVO.TA gražus, švie
sus, švarus kambariai dviem vaiki
nam arba jaunai porai. Aš esu vie
na tik su vienu vaiku, o užlaikau 5 
kambarius. Atsišaukite tik vakarais. 
4342 Rockwell St., Chicago.

J. RAGAUSKAS
4435 So. Wood St., Chicago, Ill.

Ant 3čių lubų iš .užpakalio
. ..................................... > ..... i.. . į ...,., I... , , ......

PARSIDUODA arba parsirandavo- 
ja čeverykų dirbtuvė su visais įran
kiais ir elektros mašinomis. Prie
žastis mirimas darbininko. Taipgi 
parsiduoda pigiai geras automobilis. 
3244 S. Halsted St., k Chicago.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą,, $160.00 sekly
čios setas, tikros skutos, už $20. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikiu divonų, daven
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Victrola su 
brangiais rekordais už $60.00. Sis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jys 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

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases ui 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $250 victrola ir rekordai— 
už $55.

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

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

Už BILE PASIULYMA turiu par
duoti greitai 6 kambarių vėliausios 
stailės rakandus. Taipgi puikų $450 
pianą su 10 metų gvarantija už $125 
ir $200 phonographą su rekordais ir 
Jewel point už $60.
1520 N. Western Ave. 1-mas augštas

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a- 
belnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia- 
rašystčs.

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

MOKYKIS SIUT MOTERIftKUS 
KUBUS

Išmokinau! jpiešinąo, kirpimo formų, 
siūti naminius daiktus arba nprėda- 
lūs. Diplomas kiekvienam, kurs iisb 
mokins. Valandos dieną arba vaka
rais del ji^sų ųarankumo. Už $10 ii- 
mokinajn jus siut visokius drabužius.

DRESS MAKING COLLEGES, 
2336 W. Madison gat., Wester* av<K 

SARA PATEK. MOKYTOJA.
1850 Well* gat.

DYKAI! DYKAI!
Dabar yra jūsų proga mo

kytis barzdaskutystės 
amato dykai

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

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago, III.

GERESNI UŽPELNĄ 
i_«ng»esnį Ir švaresnį darbą galt gauti 
tik tuomet, Migo esi tinkamai išsilavinęs.

LEVESKtO PRIRENGIAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA pef laiškus, nauju budu, 
pageltaU išsilavinti lengviai ir už mižq 
ufmokesnj. Mokina Anglų kalbos iki augfi- 
dauslal. Aritmetikos, KnygvcdysU-s, Laifi- 
kų rašymo, Uetuv. kalb. Gramatikos ir tt. 
Tokiu pat budu gali užbaigti GRAMMAR 

SCHOOL. HIGH SCHOOL Ir PREKYBOS KUR 
SUS. Del lankančių Public Schools duodama 
Pagalbiais kursas. Viskas aiškinama Hctu- 
vlikai Galintiems atsilankyti duodatha tek
eltas atčjua. Prtsiuntus 2c. mark, persiunti
mui gauni pilną APRAŠYMĄ reikalaujamo 
dalyko arba kurso.
G. J. Leveskis. 3311 W.61 PI. Chicago

Pamfht»l
Gramati- • 

kos
Per laiškus, iš praktiškai sutai
sytu ypač tam tikslui lekcijų, 
gali lengvai ir greitai išmokti 
Augtų kalbą, -skaitymą, raštą 
ir gramatiką. Reikalauk paaiš
kinimo; prisiųsk už- 2c markę.

MOKINAME ir KLESOSE 
įvairių mokslų, dienomis ir va
karais. Klesos dėl vyrų ir mo
terų. Mokinkitės šioj moky
kloj; PASEKMĖ UŽTIKRINTA. 
Viską Aiškinam Lietuviškai.
AMERICAN COLLEGE PREPAR

ATORY School
(Anitriun Schoo! of Languages)

3103 S. Halsted St. Chicago, III.

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas 902-904 National Life Bids’., 
29 So. La Salle St., Chicago, Ill.

Tel Central 6390-6391. Atdara: 
Ųtarninkp, ketvergo ir aubatoa vaka
rais-nuo 6 iki 8. vakare, po numeriu: 
156 S MILWAUKEE A VE., Chicago. UI.

Tel Humboldt 97.

^■■111 ...I. .   I ■■ . I.    .    I I |

Vyrišky Drapanų Bargenal 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Natfji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių,

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augŠčiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedčliomis ir va
karais.

S. GORDON
1415 S, Halsted SU Chicago, H!

W. ADAMOWICZ
GRABORIUS IR BALZAMUOTOJ AS 

Automobiliai ir Privatiški Ainbuliansai
Neturėdamas giminių nei prietelių, arba, 

kas už mane agituotų pagrabus, aš pranešu 
duodu (iRABUS pigiausiai, kaip tik galima.

Čionai paduodu grabų kainas sekančias: 
Mažiems vaikams 2 pėdų grabelis.................
2 pėdų ir 3 colių vaikams grabelis .........
2 pėdų ir 6 colių vaikams grabelis ...............
3 pėtlų ir 6 colių vaikams grabelis...................
Balti pliušinai su stiklu arba be stiklų..........
Šone atidaromi, šilkais išmušti, su šilkine paduška nuo

2 pėdų ir 6 coliu iki 5 pėdų, parsiduoda . .nuo $15.00 iki $25.00 
Dideli grabai, juodi, kur visi parduoda po $25—$30, pas mane $17.00 
Pilki, kitur parduodami po $35, pas mane Jik po ..............
Pliušo grabas, visur parduodami po $60, pas mane ..............
Mėlyno pliušo grabas, parduodamas kitur po $50, pas mane 
Juodas išmuštas šilkais, atidaromas šonu, Couch, visur par

siduoda po $75, pas mane tiktai ..... .......................
Baltas pliušo grabas, atidaromas šonu, šilkais išmuštas, ki

tur parsiduoda po $100, pas mane .........................
Mediniai grabai,. prasto medžio numalevoti, visur parduoda-

nu nuo $35 iki $40, pas mane galit tokius pat gaut po .. 
Lakieruoti, gražiai padaryti grabai po .................................
Augštu viršum, kertės su figūrom, visur po $60. pas mane 

1 ikras ąžuolinis, šonu atidaromas, visur po $150, pas mane $5b.0fl
Darodau tikrai kainą: už kiek pirksiu už tiek parduosiu.

W. ADAMOWICZ
2318 S. Leavitt Street, Chicago, HI

TELEPHONE CANAL 1147.

BENTON, ILL.
Spalių (October) 2, 3, 4, 5 ir 6 die

nomis šių metų čia atsibuvo Franką 
lin Fair, lietuviškai sakant, Paroda, 
kur parodoma visokių gerų daiktų ir
gyvulių; taipgi buvo arklių lenkty
nės: kurio arklys greitesnis, arba 
kuris turį geresnį daiktą ar gyvulį, 
tai tas gauna praisą arba lietuviš
kai sakant, dovaną.

Šiame mieste yra gerai apsigyve
nęs vienas lietuvis, pirmas biznie
rius Benton, Ill. Pirma laikė groser- 
nę ir bučernę, o dabar užlaiko už
eigą, svetainę, barber shop ir res
toraną. Taipgi užlaiko 4 geriausius 
arklius visoje Franklin Co., Benton, 
HI. Už vieną juodą aržilą minėtoje 
parodoje jis gavo pirmą dovaną, t. 
y. $75.00. Tai buvo gražiausias ir 
smarkiausias iš visų Franklin Co. 
aržilus. Tai pirmas čia tokis lietu
vis, kuris pasidarbavo Franklin Co., 
Benton, Ill. ir per 10 metų pralenkė 
visus angliškus fannerius ir gavo 
pirmą dovaną. Jo vardas Antanas 
Statkevičia.
, Prie musų gražaus miestelio ran
dasi trejos mainos ir visos dirba kas
dieną. žmonės uždirba nuo $50 iki 
$100 į dvi savaiti. Darbas nesunku
ti ir darbą gaus. Uždirbs gerai.

Antanas Statkevičia, 
Box 172, Benton, HL (Apgarsin.)

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliam* Permaina: 
Panedčlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED Ir 32-r. GATV#

Tel. Armitage 984

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

X-SPINDULIAI 
2121 N. Western avė.

Valandos: 9—12 ryte; 2—9

Dr. Ramse
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamus akinius, tųraaa, 
nuoji ii patarimui! duoda dykai.

786-88 Milwaukee nve., arti Chicago av. >-• 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vak> 
rui. Nedčliomis nuo 9 išryto iki 2 po pi*n 

Tel. Haymarket 2434.

| Telephone Yards 5032

Dr. ML Stupnicki 
3109 So. Morgan St., Chicago 
VALANDOS: Nuo 8 iki U iš

ryto ir nuo 5 iki 8 vakaec.

Telephone Humboldt 1273.

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

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

Kampas North Ave , Kambarys 600. 
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto 

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

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

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

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

Specialiai

Northern Illinois Cole- 
giją Pritaikymo Akinių 

Gerumą Stiklą Gvarantuoju 
Valandos nuo 5 iki 9 vakavę.

Dr. K. NURKAITIS Oph. B.
1617 N. Robey St., Chicago. 
Kamp. Milwaukee ir North av. 

Tel. Humboldt 4613.

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS Specialists* Moteriškų, Vjriik*, Vaiki 

ir visų chroniikg Hrg-
VALANDOS: 10—11 ryto, 4-—fi po f-—®

vakare. Nedėldieniais 10—1 po pMm.
3354 S. HALSTED ST., arti 34 Si 

CHICAGO. ILL.

IR CHIRURGAS

..---------- -— ■ ■ - '" ~"^Sį

Dr. j. j. Vizgirdas''

LIETUVIŠKAS DAKTAJRAfl 
MEDIKAS

Gydau Moterų, Vyry ir Vaihų Ligajt

OFISO
Nuo 10—12 ir nuo 4—6 vakaro 

Telephone Victor 790, BUL Sidney 374 
Residence Telephone St. Ciabr 174.

Adresas: 169 Sidney St., St. Louis. Ms.

VALANDOS:

| Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra tnB- 
kada pranyte»4« 

resrėjimas.
Mes vartojam pa**- 

rinta OphthalmomaO 
er. Ypatinga dema 
atkreipiama į valkom 
Valandos t nuo f ryta 
iki 9 vakaro; nadlUL 
nuo 10 iki 11 dkm*.

4649 So. Ashland Avenue, 
Kampas 47 St.

Telephone Yards 4317

DR. M. HERZMAN 
iŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 'lif
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą* 
ir akušeris.

Gydo aitrias it chroniškas ligax *3- 
rq, moterų ir valkų, pagal naujauiw 
metodas X-Ray ir kitokius elektros pri* 
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
St. netoli Fisk 8t.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų. U įj 
6 8 vakarais. Telephone Canai 91 iC* 
GYVENIMAS: 3412 S. Habted Strert

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai

SPECIALISTAS
Vyrų, moterų ir vaikų 
chronišku ir nerviškų 

ligų-

Di
Praktikuoja 25 metai 

Chicagoje.
Ofiso valandos: nuo 9 ryto

iki 8 vakare, šventadieniais 
nuo 9 iki 12.
4726 S. Ashland Ave., Chicago

Dr. H. R. KRASNOW
Chirurgija ir Venerlškca Ligai
Priėmimo valandos: 8 iki 10 dkuMat 
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare; ned^Idieniaia 

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

1346 So. Halsted St.
Phone Canal 538




