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Vokiečiai lik už 9 my
liu nuo Venecijos

True translation filed švith the post- 
niaster at Chicago, 111., on'November 
15, 1917, ;is reųuired bv llve aet of 
October 6, 1917.

<‘NEW YORK CALL” AT
IMTA TEISĖ SIUNTINĖTI

KRASA.

True translation filud with the post- 
master at Chicago, llt, on November 
15, 1917, as reųuired-by the act of 
October 6, 1917.

ANGLIJA RENGIASI
PRIE ATMUŠMO ĮSI

VERŽIMO.

True translation filed Nvitli the post- 
masler at Chicago, III., on Novembci* 
15, 1917, as neųuired by the act of 
Octobcr 6, 1917.
GEN. KALEDINAS PASI

SKELBĘS PIETINĖS RU
SUOS DIKTATORIUM.

Vokietijos socialistai pritaria 
pertraukimui mušiu

Paėmė svarbų geležim 
kelių centrą

Venecijos puolimas beveik 
neišvengtinas

translation filed with the post- 
mister at Chicago, 111., on Novenibcr 
15, 1917, as reųuircd by the act cf 
iktober 6, 1917.

V OKIEČIAI TIK Už 9 
MYLIŲ NUO VE

NECIJOS.

of

True translation filed vvith the posL 
mnster at Chicago, Iii., on November 
15, 1917, as reguircd by the act of 
October 6, 1917. »

ITALAI NETEKO DIDE
LIO GELEŽINKELIŲ 

CENTRO.

Burlesonas atėmė teisę siun
tinėti krasa didžiausiam 
socialistų dienraščiui.

NEW YORKJapkr. 14. — 
Vakar naktį vietos krasos vi
ršininkas Patten įteikė pra
nešimą didžiausiam socialis
tų dienraščiui Suv. Valstijo
se “New York Call”, kad iš 
jo atimta antros klesos siun
tinėjimo krasa teisė. Tai pa
daryti paliepė generalis kra
sos viršininkas Burlesonas, 
pasiremiant įstatymais apie 
šnipinėjimą.

LONDONAS, lapkr. 14. — 
Viešpatystės teismo kancle
ris Bonar Law šiandie už- 
reiškė atstovų bute:

“Karės kabinetas svarsto 
visus galimumus įsiverži
mo.” t

Tai pasakyta atsakant į 
klausimus.

Sakoma, vokiečiai nuo pat 
užėmimo Belgijos dirbą tu
nelį po kanalu. Sakoma, kad 
ir anglų-vokiečių kalbos kny
gelės yra išleistos vokiečių 
kareiviams vakaruose.

Kerenskis paėmęs Petrogra
dą, o gen. Kornilov Mask
vą.

HELSINGFORS, lapk. 14 
— Sulig čia gautų žinių, pre
mjeras Kerenskis prasimušė 
kelia į Petrogradą ir jo ka
riuomenė yra užėmusi be-

Neaiškios žinios apie Rusiją

“New York Call” atimta siunti=
v>

nėjimo krasa teisės

Iš Darbininkų Judėjimo

ve; talkininkai negalės pa
gelbėti italams atlaikyti 
miestą.

LONDONAS, lapkr. 14.— 
Talkininkų karinis koman- 
duolojas mano, kad Venecija

BERLINAS, lapkr. 14, — 
Armijos kvatiera šiandie pa
skelbė, kad austrų-vokiečių 
spėkos paėmė du miestu — 
Primolano, Sugana klonyj ir 
Feltre, į vakarus nuo augšt. 
Piave upės. Palei Piave upę 
tik artilerija veikia.

Pranešimas sako:
“Settle Communi apygar

doj musų kariuomenė štur
mu paėmė italų kalnų pozici
jas, giliai,padengtas sniegu į 
rytus nuo Asiago ir fortifi- 
kuotus apkasus ant Lisser 
kalno. *•

“Primolano ir Feltre yra 
musų rankose.

“Palei žemesn. Piave buvo
n

Išleidžia milioną dolerių į 
menesį kovai su dar

bininkais.
SAN FRANCISCO. — Vie

tinė gatvekarių kompanija 
išleisdavo milioną dolerių į 
mėnesį pereitą vasarą, kad 
tik sumušus savo darbinin
kus, kad tik nepakėlus algos 
motormanams ir kondukto
riams.

Kada darbininkai pareika
lavo pakelti algą, kompanija 
pradėjo šaukti, kad ji netur
tinga, neturi pinigų, negali 
išsimokėti.

Dabar gi išsiaiškino, kad

Deportavo unijistus.
SALT LAKE CITY, Utah. 

— Keturi viršininkai Mine, 
Mill and Sjnelter Workers 
unijos kreipėsi į pavieto pro
kurorą su nusiskundimais, 
kad govėda, pasivadinusi sa
ve Citizens’ Protective Asso- 
ciation, išvarė juos iš šio pa
vieto miestelio Bingham.

Organizatorius Goggin sa
ko, kad tarpe penkių žmonių, 
kurie pranešė jam, jog jis 
turi apleisti miestelį, yra U- 
tah Copper Co.. foremanas, 
tos kompanijos Jnušeika, ba- 
nkiėrius ir daktaras.

“Jeigu italams nepasiseks 
atlaikyti Piave linijos, tai 
Venecijos puolimas beveik 
neišvengtinas”, pasakė šia
ndie karės ofisė maj. gen. F. 
B. Maurice, vyriausias kariš
kų operacijų direktorius.

“Išlaikymas Piave linijos 
priguli vien nuo pačių italų. 
Anglų-franeuzų kariuomenė |
negalės būti musių linijoj artilerijos šaudymasis.
dar per kelias dienas. Balų 
padėjimas yra labai kritiš
kas ir tokiuo pasiliks per ke
lias ateinančias dienas.”

Teutonų kairysis sparnas 
pasiekė Porto di Piave Vec- 
chia ant vakarinio kranto Pi
ave upes, kuris yra tik 9 my
lios nuo Venecijos.

Eilė gilių įlankų tarp nau
jųjų vokiečių pozicijų ir Ve
necijos Karo greitą ėjimą

(Feltre yra vienu svar
biausių geležinkelių centrų 
šiaurinėj Italijoj. Vokie
čiams paėmus Bellurii į šiau
rę, Fpnzaso beveik -tiesiai į

karius, italų pozicijos pasi
darė nebeatlaikomos).

vaitės streiko kaštavo $410,- 
617, o pirmos šešios savaitės 
streiko $1, 231,853. Streikas 
vis dar tebesitęsia.

Tuo tarpu pakėlimas algų 
kompanijai butų kaštavęs 
tik $750,000 į metus.

Nubaudė šerifą $1,000.

SPRINGFIELD, III.—Fe-

600 mergaičių sustreikavo.
MAHANOY CITY, Pa. — 

600 mergaičių sustreikavo 
atsisakius marškiniu išdirbė- 
jams Isadore ir Maurice Ja- 
nowitz pakelti joms algą. Jas 
gelbsti vietos organizuotieji 
darbininkai.

veik visa miestą. Sakoma, True Iranslątion filed with the post- 
kad bolševikų garnizonas pe
rėjęs jo pusėn.

Rusų legacija Stockholme 
girdėjusi, kad Kerenskis pa
ėmė miestą.

Sakoma, kad Kerenskio 
spėkos valdo ir visur kitur 
Rusijoj.

Kerenskio pergalė paleng
vėjo tuo, kad miestui gręsė 
badas. Mėsos išteklius jau 
buvo išsibaigęs, o duonos bu
vo užtektinai tik dviem die
nom. Kerenskio kontrolia
vimas geležinkeliais neleido 
užtektinai atsivežti maisto iš 
kitur.

Po sunkaus mūšio gen. Ko
rnilov paėmė Kremlių Mask
voje, kur bolševikai buvo už
sibarikadavę. Pranešimas 
sako, kad Kerenskis paskyfė 
Maskvą valdžios sėdyne ir 
kad bėgyje kelių pastarųjų 
dienų Petrograde platina
mos jo proklamacijos yra 
datuotos Maskvoje.

Po naujais Kerenskio val
džios paliepimais pasirašo be 
premiero taipgi gen. Korni- 
lovas ir kazokų viršininkas 
gen. Kaledinas.

Gen, Kaledinas, kuris, sa
koma, yra Charkove, išleido 
proklamaciją, kuria jis pasi
skelbia save pietinės Rusijos 
diktatorium.

master at Chicago, III., on November 
15, 1917, as ijvauired by the art of 
Octobcr 6, 1917.
PRITARIA VISUOTINAM 
PERTRAUKIMUI MŪŠIŲ.

Vokietijos socialistai ragina 
atsiliepti į Rusijos taikos 
pasiūlymą.

AMSTERDAM, lapkr. 14. 
— Sulig Bėrimo Tageblatt, 
Vokietijos heprigulmingieji 
socialistai išspausdino Leip
cigo Volkszeitung manifes
tą, raginantį Vokietijos so
cialistus ir proletariatą atsi-

d žios Petrograde taikos pa
siūlymą.

visur mitingus, pritariančius 
visu o ti n a m pe r tr a u k i mu i
mušiu, tikslu įgyti taiką 
aneksijų.

Austrijos laikraščiai 
spausdino oficialės žinių 
genturos pranešimą, nuro
dantį, kad nė Vienna, nė Bė
rimas dar negavo nuo Rusi
jos valdžios pasiūlymo taikos 
ar pertraukimo mušiu, ir 
kol naujieji Rusijos valdonai

be

to pasaulyje labai sunkiu. 
Kad paėmus Veneciją iš tos 
pusės, teutonų talkininkai 

„ turi paimti tiltų tvirtumas 
ties San Dona di Piave.

Teutonai dabar yra už Pi
ave upės abiejuose sparnuo
se. Žemesnėj dalyj, jie perė
jo upę ties Zenson, artimiau
sioj vietoj nuo Venecijos (a- 

’pie 19 mylių į šiaurryčius 
•nuo miesto). • Tada jie nuė
jo pelkėtu parubežiu iki Po
rto di Piave Vecchia. Italai, 
sulig Rymo buletenu, atmu
šė juos atgal, bet “dar nepa-

Ti no translation filed wi!h the post- 
master at Chicago. Ui., on November 
15. 1917. as reųuired bv the act of 
Octobcr 6, 1917.

CADORNA ATSISAKĄS 
NUO VIETOS.

PARYŽIUS, lapkr. 14. — 
Temps korespondenats italu 
fronte praneša, buvęs vyria
usias italų komanduotojas 
gen. Cadoina atsisakė priim-

italus talkininkų kariniame 
komitete.

True translation filed \vith the post- 
imister at Chicago, Iii.. orF November 
15, 1917. as reųuired bv the act of 
Octobcr 0. 1917.

RUSAI UŽPUOLĖ 
VOKIEČIUS.

Šiaurėje teutonai yra ant 
vakarinįp upės kranto ties

ro, kur Piave pasuka j 
rytus linkui Belluno. Berli- 
nas skelbia, kad miestas yra 
vokiečių rankose. Čia ir arti 
į vakarus yra didžiausias pa
vojus italų armijoms.

BERLINAS, lapkr. 14. — 
Rusų kariuomenė Rygos 
fronte atnaujino mušius. Ka
rės ofisas skelbia, kad rusų 
ataka palei Rygos-Petrogra
do geležinkelį tapo atmušta. 
Vokiečiai gi su austrais-ven-

taką į pietryčius nuo Goro- 
dizozze.

baudė $1,000 Madison pavie
to šejifą Jenkins, nes pasta
rasis areštavęs St. Louis 
Smelting and Refining Co., 
Collinsville, streiklaužius ir

jos viršininkus, jieškodamas, 
ar jie neturi ginklų. Teisė
jas tvirtina, kad tie areštai 
pagelbėję streikieriams, o ir 
abelnai šerifas visaip gelbė
jęs streikierius. Šerifas gi 
sako, kad jis areštavęs strei
klaužius, kad išvengus rasi
niu riaušių, v c

Moterįs laiškanešiais.
VVASHINGTON. — Dvi 

moterį, viena laiškanešio na
šlė, kita paimto kariuome
nėn laiškanešio pati, paskir
tos laiškanešiais. Jei bandy
mas pasiseks, bus ir daugiau 
moterų samdoma laiškane
šiais.

True translation filed vvith the post- 
masler at Chicago. III.. on November 
15, 1917, as rcąuircd bv the act of 
Octobcr 6, 1917.

KERENSKIS AREŠ
TUOTAS?

streikas.
enn. -

tuota už paniekinimą teismo, 
neklausant injunctiono ir 
nekurie jų nuteisti 90 dienų 
kalėjiman.

Aptiekininkai vienijasi.
HANSAS CITY, Mo.—šio 

miesto aptiekti darbininkai 
pradėjo organizuoties, kad 
sutrumpinus nepaprastai il- 
ags darbo valandas — 90 ir

žariją šio miesto gatvekarių 
darbininkai buvo priversti 
jau trečiu sykiu sustreikuo
ti bėgyje pastarųjų 14 mėne
sių.

STOCKHOLM, lapkr. 14. 
— Švedų telegrafo agentūra 
šiandie gavo žinią iš Hapa- 
randa, kad premjeras Keren
skis tapo-' areštuotas Petro
grade.

Pranešimas nepaduoda jo
kiu smulkmenų. Jisai vien 
praneša, kad “Kerenskis įė
jo į Petrogradą ir tapo areš
tuotas mieste.”

OLYMPIA, Wash. — 350 
Sfoan laivų budavojimo dir
btuvės darbininkų sustreika-

do savo seniau duoto prižado 
pakelti algas darbininkams, 
kada kitos panašios dirbtu
vės pakels.

True translation filed \vith the post- 
masler at Chicago, 111., on November 
15, 1917, as reųuired bv the aet of 
Octobcr 6, 1917.

SIBERIJA ATSISKYRĖ 
NUO RUSIJOS?

Esą pasiskelbusi neprigulmi- 
nga ir buvęs caras ją val
dysiąs.

* 4L

PARDAVINĖJA PIGIAU.
NEW YORK, lapkr. 14. — 

Laisvės paskolos bondasi dar 
abiau nupuolė biržoje. Šian- 
lie pirmosios paskolos bon- 
Isai parsidavinėjo po $99.10, 
) antrosios po $99.36.

SHREVEPORT, La., lapk.
14. — 5 žmonės sudegė, o du

Organizuos moteris.
SPOKANE, Wash.—Cen- 

tralinė darbininkų taryba

ir katalikų organas Germa
nia abejoja tik, ar bolševikai 
išlaikys valdžią.

Vorwaerts sako, kad į 
klausimą, ar kariaujančios 
ša lįs yra pasirengę pertrau
kti mušius trims mėnesiams 
tikslu svarstymui taikos, Vo
kieti jos valdžia gali atsakyti 
t i afirmatyviai.

Ką Vokietija gali pasakyti 
apie aneksijas, jis sako, yra 
pasakyta liepos 19 d. reichs
tago rezoliucijoj ir Vokieti
jos atsakyme popiežiui.

Vonvaerts rašo toliau:
“Vokietijos socialistai ne

prisiima visų bolševikų teo-

jie su džiaugsmu pažymi bol
ševikų pasiūlymą kaipo ver-

Germania gi sako, kad lai
kinis pertraukimas mušiu 
tarp Rusijos ir centralinių 
valstybių priartintų taiką. 
Jis priduria, kad Vokietija ir 
Austro-Vengrija greitai su
tiktų su aprubežiuotu per
traukimu mušiu, kaip siūlo
ma, ir Rusijos talkininkės

ralinės valstybės nedrįsta
nieko daryti tame reikale.

Jeigu bolševikai išlaikys:True translation filed with the post-

kio žingsnio.

taiką, — sako pranešimas,— 
Austro-V engrijos valdžia 
tuojaus susitars su savo tal
kininkėmis ir išdirbs bendra 
nuomonę.

“Darbininku ir kareiviu 
programas,” sako toliau pra
nešimas, “gali tapti'priežas
tim pradžiai svarbių taikos 
diskusijų su Rusija.

“Teisinga taika be aneksi
jų ir be atlyginimų yra taip
gi Austro-Vengrijos val
džios siekiniu, bet ką mes su
prantame be aneksijų ir ką 
kiekvienas tai ikišiol supra
to, nesutinka su dabartinės

cija. Tame dalyke turėtų bū
ti iš musų pusės padarytas 
kitas pasiūlymas.”

B ui ga r i j os nacionalistų 
partijos organas Mir iš"Sofi
jos, matomai paskatintas bo
lševikų taikos pasiūlymų, 
sako, kad Bulgarija neturė
tų rupinties rusų svajotojų 
ar danų-skandinavu deklara
cijomis. Jis dar priduria:

juaslcr at Chicago, III., on November 
15, 1917, as reųuired bv Ihe ari <>f 
October 6, 1917.

NEGAUNAMA ŽINIŲ Iš 
RUSIJOS.

STOCKHOLM, lapkr. 11. 
— Telegrafinis susinėsimas 
su Petrogradu pertrauktas

belio stotis Nystande, Finla- 
ndijoj, praneša, kad negali
ma gauti atsakymo iš Petro
grado ant jos signalų. Mena
ma, kad Petrogrado stotis y- 
ra užimta kariuomenės.

DAR VIENAS BJAURUS 
PATRIOTU ŽYGIS.

TULSA, Okla. — Goveda 
sužvėrėjusių “patriotų”, pa
sivadinusių “Laisvės Vy-

W. narių, išvežė juos į miš
kus ir ten bjauriai nagaiko
mis sukapojo, tardami visi 
choru prie kiekvieno kirčio: 
“Vardan nelaimingųjų Bel
gijos moterų ir vaikų.”

Paskui sukapotus ir krau
jais apkepusius nelaimin
guosius apipylė verdančia 
smala ir apibėrė plunksno
mis. Daugelis jų turbut 
mirs palikti laukuose toli 
nuo miesto, mirs nuo baisių 
kankinimų. Iki šiol bent nė 
vienas jų nesugrįžo.

COPENHAGEN, lapk. 14 
— Berlingske Tidende kore
spondentas iš Haparandos 
praneša:

“Oficieriai Tornea, Finla- 
ndijoj, sako, kad Siberija pa
siskelbė savo neprigulmybę 
ir apšaukė buvusi carą Mi- 

kitus reikalavimus, tik neno- kalojų savo imperatorium. 
Iri pripažinti unijos. “Kazokai užėmė Klevą.”

Kriaučių streikas.
DENVER, Colo. — Dir

bantis drabužių sankrovose 
kriaučiai sustreikavo, reika
laudami pagerinimo darbo

nai reikalauja pasisavinimo 
Dobrudžos iki Dunojaus u-

mirtinai ir daugelis lengviau nutarė pradėti organizuoti sąlygą ir pripažinimo unijos, 
sužeista gaisre, sunaikinu- šio miesto moteris darbiniu- Samdytojai sutinka išpildyti 
šiame Phillips viešbuti, Ma-kės ir tam tikslui išrinko mo- ............... ...
ny, La. terį organizatorę.

BERLINAS, lapkr. 14. — 
Bėrlino presą abelnai drau
giškai priima Rusijos bolše
vikų taikos manifestą. So-

kuoti ir pasirėdę ilgais juo
dais rūbais. Niekas nesirū
pina tų užpuolikų suradimu.
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gatant i namus, moka:

taraitei .................... «
Hlnesiui .................... centų
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gar kitur užsieniuose $8.00 metams.

po prievarta uždėta valdžia, 
po kuria ji nenori gyventi.

“6. Jokių teritorinių per
mainų arba valstybių ribų 
taisymų, išimant tokius atsi
tikimus, kuomet to reikalau
ja paliečiamųjų žmonių ge
rovė ir pasaulio taikos la
bas.”

Toliaus Darbo Federacijos 
valdybos raportas nurodo 
dar kad taikos kontraktuose 
turi būt įrašyta punktai, ap- 
saugojantįs darbininkų rei- 
kalus kiekvienos šalies vidu
je. Jie yra sekami:

‘T. Joks daiktas arba pre-

Atras tą faktą ir žmonės .siisitriikdo visi kares darbai, 
kariaujančiosiose šalyse ir Jei taip eis toliaus, tai pasak 
tuomet jie žiūrės, per kieno Hyde’o, kare gali būt pralai- 
kaltę ta skerdynė tęsėsi.

Atras tą faktą ir žmonė 
kariaujančiosiose i

Truc translation filc<l with the post 
rnaster at Chicago, III., on Novcniber 
15, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

Jie nepataisomi.
Vakar Chicagos “Tribūne” 

pradėjo spausdint seriją tū
lo Henry M. Hide korespon
dencijų iš Washingtono, ku
rios žada būt labai įdomio- 
imis. “Tribūne”, kaip jau 
musų skaitytojai tur-but ži-

inurSS^bm^iiižiijOS
KEWANEE,ILL.

Tine translation filed witli the post- 
inaster ai Chicago, 111., on Novomber 
15, 1917, as rcąuircd by the acl oi 
October 6, 1917.

taika.
Metiniame Amerikos Dar

bo Federacijos valdybos ra
porte įžymi vieta pavesta 
taikos klausimui. Ji skam
ba sekamai:

“Kuomet šalis galės pa
siųsti atstovus svarstyt tai
kos sąlygas..., tai mes mano
me, kad pamatiniai taikos 
sutarties principai turės būt 
suformuluoti, atsižvelgiant 
į teises ir gerovę vyrų, mote
rų ir vaikų, iš kurių susida
ro tautos, o ne į tautų val

“Valdžia turi būt tiktai 
žmonių įrankiu, o ne viešpa
taut ant jų gyvasčių, ši bai
sioji karė turi padaryti ga
lą tam senam manymui, kad 
tauta priklausanti valdonui 
arba valdžiai.

‘‘Mes esame įsitikinę, kad 
tie patįs principai turi būt 
pritaikyti prie santykių tar
pe tautų, ir kad slaptoji dip
lomatija turi būt pakeista di
plomatiniais atstovais, ku
rie butų atsakomi prieš žmo
nes arba jų šalį ii’ kuriuos 
priimtų arba tos šalies par
lamentai, į kurią jie yra pa
skirti, arba žmonių atstovas, 
atsakomas prieš juos.

“Darbo žmonės niekuomet 
neturėjo tinkamos atsako
mybės diplomatiniuose rei
kaluose. Ateitis turi būt su-

kė, kurio pagaminimui buvo no, yra vienas aršiausiųjų vi- 
vartojama arba leidžiama lS0Je šalyje džingoizmo apaš- 
vartot darbas-vaikų, nesuė- J 
jusiu 16 m., negali būt gabe
nama ir pardavinėjama iš 
vienos šalies į kitą.

“2. Turi būt paskelbta, kad 
darbo dienos norma pramo- 
nijoje ir pirklyboje yra ne 
daugiaus, kaip astuonios va
landos.

“3. Negali būt priverstino 
'tarnavimo, išimant tuos atsi
tikimus, kada tatai paskiria
ma, teismo keliu, kaipo baus
mė už nttsidėjimą.

; “4. Prisaikintųjų teisėjų 
(teismų įsteigimas”.

Skaitant šituos reikalavi
mus, nesinori net tikėti, kad 
įjuos suformulavo gompersi- 
įnė Amerikos Darbo Federa
cijos valdyba. Jie yra taip 
iradikaliai, kaip Federacijos 
viršininkai niekuomet nekal
bėdavo.

Gompersas'su draugais ta
me raporte viešai stoja už tą 
taikos formulą, kurią pa
skelbė Rusijos demokratija 
ir už kurią šioje šalyje agi-

na, negu praeitis. Mes to
dėl reikalaujame, kad Su v. 
Valstijų valdžia parūpintų 
prideramą ir tiesioginę at
stovybę rankpelniams tarpe 
įgaliotinių, kurie bus pasiųs
ti į taikos kongresą, ir ragi
name darbininkus kitu saliu 
stoti už toki-pat reikalavi
mą.

“Mes raginame priimti se
kamus užreiškimus, kaipo 
pamatą taikos deryboms:

“1. Laisvų pasaulio tautų 
susivienijimas tikram ir pra
ktiškam bendradarbiavimui, 
tikslu užtikrinti teisybę ir 
tuo budu taiką santykiuose 
tarpe tautų.

”2. Valdžios semia savo 
teisingą galią iš valdomųjų 
pritarimo.

konominių suvaržymų, su
galvotų tuo budu, kad sutei
kus naudos kurioms šalims

priešinasi aneksijoms ir kon
tribucijoms, reikalauja apsi 
sprendimo teisės mažom- 
sioms tautoms ir laisvų tau
tu sutarties, v

Kapitalistiniai laikraščiai 
^nuolatos skelbia, kad Rusi
jos taikos sąlygos esančios 
kaizerio agentų įkvėptos; 
nesenai jie tą prasimanymą 
ėmė ypač atkakliai skleisti, 
kada Rusijos Darbininkų ir 
Kareivių Taryba paskyrė sa 
vo atstovą Skobelevą į talki
ninkų konferenciją, duoda
ma jam instrukciją išdėstyti 
tenai taikos sąlygas augš- 
čiaus minėtosios formules 

i principais. Dabar-gi už tą 
fofmulą atvirai stoja ir A- 
merikos Darbo Federacijos 
viršininkai! Ar gal ir Gom- 
persas su Morrisonu pateko 
po “Vokietijos agentų” įtek
me ?!.

Aišku, kad tie taikos pa
matai, kuriuos suformulavo 
Rusijos revoliucionieriai, y- 
ra ne “pro-germaniški”, o 
vieninteliai logiški ir teisin
gi pamatai, tinkami viso pa
saulio demokratijai (liau
džiai). Ir kiekvienos šalies 
liaudyje jie randa vis dau
giaus ir daugiaus pritarimo. 
Mes daug kartų esame sakę, 
kad tiktai šitais pamatais ir 
tegalės įvykti taika. Tas fa
ktas, kad juos pripažino net 
ir konservatyviai Amerikos 
Darbo Federacijos vadai, pa
tvirtina musų nuomonę.

Imperialistai ir džingois- 
tai abiejose kariaujančiosio-

falų.
P-as Hyde rašo apie da

bartinės karės reikalus. Pir
mame savo straipsnyje jisai 
smarkiai atakuoja Washing- 
įtono įstaigas, vedančias šios 
šalies karės reikalus. Jisai 
kaltina jas nerangume, ne
mokėjimu organizuot ir ne
sutarimu ir sako, kad, jeigu 
“sujudinta ir pasipiktinusi 

viešoji opinija” neprivers 
Wilsono administracijos vei- 

ikti, tai “mes galime pralai
mėt karę.”

i Tas smarkus rašytojas 
tarp kitko nupasakoja nava- 
tnių dalykų apie tūlas kliū
tis, žymiai trukdančias karės 
vedimą. Pasiklausykite:

“Anglis ir plienas yra du 
pamatiniai dalykai^ kurių 
reikia beveik visuose karės 
darbuose. Geologinės ap
žvalgos pranešimai sako, 
(kad šiais metais anglies pa
gaminama mažiaus, kaip pe
lnai tuo pačiu laiku, nors 
tmilžiniškos pastangos buvo 
įdaromos gaminimo padidini
mui. Kasyklų savininkai 
^verčia kaltę ant geležinkelių 
vagonų trukumo.

“Geležinkeliai sako, kad 
pereitą vasarą, kada vagonų 
buvę pakankamai, nebuvę iš
kasta tiek anglies, kad juos 
pripildžius, ir jie stovėję tu
šti ant takų pas kasyklas. 
Per tą visą laiką, pasak ka
syklų savininkų angliakasiai 
nenorėję dirbti daugiau, 
kaip dieną—kitą savaitėje, 
ir, be to, trukę darbininkų 
apskritai.

“Kiti partyviški žmonės 
sako, kad svarbiausia keblu
mo priežastim esąs garsusis, 
sekretorių Baker’io ir Da- 
niels’o bendrai paskelbtas, 
laiškas po kasyklų savininkų 
konferencijos Washingtone, 

t kur buvo nustatytos kainos, 
kurias minėtieji sekretoriai 
(ministeriai pavadino be sai
ko didelėmis, kuomet sekre
torius Lane buvo tik-ką pa
gyręs kasyklų ponus už pa
triotizmo parodymą. JEIGU 
KASYKLŲ SAVININ
KAMS BUTŲ LEISTA IM
TI TOKIAS KAINAS, KO
KIAS JIE GAL GAUT, TAI 
ANGLIŲ GAMINIMAS BU
TŲ BUVĘS SMARKIAI PA 
DIDINTAS.

“Kaip tenai nebūtų, bet 
anglies gaminimas dabar su
mažėjo. To pasekmė ta, kad 
kaikurios plieno dirbtuvės 
dirba tiktai pusę laiko, ka
dangi jos negauna anglių, 
kiek joms reikia. O tai, sa
vu keliu, atsiliepia ant plie-

mėta; vienok kasyklų ponai 
stovi ant savo. Arba duoki
te jiems tuos pelnus, kurių 
Jie nori, arba tegul valdžia 
žinosi!
Štai jums kapitalistiško “pa

triotizmo” pavyzdys.
Jie turi daugiaus, negu mi- 

’ionai kitų žmonių. Karės 
laiku jie pasipelnė, kuomet 
idarbininkų gyvenimas dara
isi vis sunkesnis ir sunkesnis. 
Bet jiems dar negana. Jie 
nori dar daugiaus, ir jie nie
ko kita nepaiso.

Tik grabo lenta gali išgy
dyt kapitalistų klesą nuo go- 
tduny).

“Naujintų” nr. 222 tilpo ži
nute iš Kewanee, III., kur sako
ma, kad LSS. 204-toji kuopa atė
mė man sprendžiamąjį balsą 
ant pusės metų. Mano kaltė e- 
santi tarne, kad aš apskundęs d. 
M. Punį į valdišką teismą.

Taigi, būdamas tuo prasižen
gėliu, noriu pasiaiškinti kaip 
ten ištikrųjų buvo su tuo prasi
žengimu.

Dalykai susidėjo sekamai. A-

diską teismą. Kadangi aš nebu
vau tame susirinkime, tai krei
piausi į lo susirinkimo pirmi
ninką klausiniu, ar tiesa, kas
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Apžvalga.
LENKŲ SOCIAL-DEMOKRA- 
TŲ MANIFESTAS.

“Keleivis rašo:
Olandų-Skandinavų komi-

nas Lašinukas, Galicijos ir Si
lezijos lenkų socialdcmokra-

mitetui memorandumą. Me
morandume sakoma, kad len
kų socialdemokratų įgalioti
niai negalį dalyvauti socialis
tų konferencijoj, nes vokiečių 
valdžia neišduoda įgalioti
niams pasportų. Dedei to jie 
įteikia Olandjj-Skandinavų ko 
initetui šį memorandumą, 
nuo Galicijos ir Silezijos len
kų socialdemokratų partijos. 
Jau 26 metai lenkai turį in
ternacionale savo atstovus ir 
kovoje dėl lenkų nepriklauso
mybės. Lenkų yra visame 
pasaulyje apie 25 milionai, vi
si šitie milionai daug kartų 
mėginę grąžinti sau laisvę; 
krauju pralietu už laisvę, len
kai parodė visam pasauliui, 
kad jie trokšta laisves. Ne
pasisekė jiems iškovoti laisvę 
tik dėl lo, kad jie gyvena taip 
trijų stiprinusiųjų valstybių. 
Lenkai niekuomet nenustojo 
vilties išgauti laisvę, tik jų

kitas šalis.
“4. Jokių kontribucijų ar

ba bausmių, paremtų keršto 
tikslais arba sužiniu geismu 
padaryt skriaudų, o tiktai 
aiškių skriaudų atitaisymas.

“5. Pripažinimas mažųjų 
tautų teisių ir principo, kad 
ant tautos negali būt

se pusėse gali kadir dar taip laivų statymo ir kitų 
svajot apie užkariavimus h-[karės darbų.
pasipelnymus savo priešo lė
šomis, karė, kaip ilgai ji pasakotieji faktai, ar ne? 
nesitęstų, pasibaigs tomis są - Anglies kasyklų savininkai 
lygomis, kurias Rusija už- nori imti tokias kainas, ko- 
briežė septyni mėnesiai at- ^i^s jie gali gaut. Bet val
gai. Užkariavimų mylėtojai neleidžia jiems taip da- 
tada atras, kad visos jų pa-'rvti. Todėl jie sumažina an- 
stanp-os buvo bergždžios. praminimą ir rezultate

kares darbų.
Įdomus tie p. Hyde’o nu

pasibaigdavo didžiausiu krau
jo praliejimu, kartuvėmis, Si
biru ir 11. Pasaulio demokra
tijoms leidžiamos paskalos, 
kad lenkai klerikalai, feoda
lai, tautininkai ir rcakcijonie- 
riai, bet visai užmirštama, 
kad lenkai visuomet kovojo 
visose pasaulio revoliucijose, 
pirmose eilėse, istorija žino, 
kad leuRiii <ktn^ ftimt mečių tri 
re j o demokra tingiausias ir 
laisviausias įstaigas. Lenkuo
se gyvenančioms tautoms no
rima įkalbėti, kad lenkai ga
vę nepriklausomybę, spausią 
mažasias*tautas; bet gi lenkai 
jau dabar garantuoja tautoms 
pilną politikos ir ekonomijos 
laisvę.

'Toliau sakoma: “'rodei mes 
socialdemokratai, intcrnacijo- 
nalo nariai, pranešam ir rei
kalaujam, kad Lenkai butų 
nepriklausoma suvienyta val
stybė. Jeigu ištikrųjų taika 
manoma padaryti niekieno 
laisvės neatėmus, mes reika
laujam, kad visoms tautoms 
nepriklausomoj Lenkijoj bu- 
tų garantuota pilna laisvė.

“Mes lenkai socialdemokra
tai tvirtai stovim už tautų ap
sisprendimo teisę, mes prieš 
aneksijas ii’ kontribucijas, 
prieš bikokią karę. Kiekvie
na tauta savo žemėje privalo 
Ibuti laisva ir nepriklausoma. 
Mes, lenkai soeialdcmakratai, 
šios karės sunaikintos ir nu
niokotos šalies, reikalaujam, 
kad lenkams butų padėta at
statyti šalį. Kadangi yra kal
bama apie laisvas juros, tai ir 
lenkai turi būti atminti: len
kai privalo turėt kelią į juros. 
Vardan to viso negalima da- 
leisti, kad civilizuota 20 mili- 
onų tauta butų spaudžiama ir 
slegiama didžiuiu valstybių.

tos kuopos valdyba sutvėrė ko
misiją teikti legnliškų patarimų 
pašauk tiems kariuomenėn vy
rams. loji komisija buvo su
tverta be kuopos žinios ir prita
rimo. Kai kurie kuopos nariai 
taigi pareikalavo, kad butų su
šaukta nepaprastas kuopos su
sirinkimas. Jų tarpe ir aš bu
vau. Dėlei to ir tūlų kitų-mano 
užreiškimų d. M. Punis įsižei
dė ir pavartojo prieš mane šmei
žtų. Tai buvo tūloj privatinėj 
sueigoj. Aš tečiaus nekreipiau 
(lomos į daromus man priekaiš
tus. ir atlikęs savo reikalus su
grįžau namon.

Nežinau, kokiu budu tie d. M. 
Ponio užmotinu^ išėjo viešu
mon. Jie net pasiekė dirbtuvę, 
kurioje aš dirbau. Dalykai pa
galios susidėjo taip, kad dirbtu
ves užveizda buvo bepaleidžąs 
mane iš darbo. Ne ką darysi, 
prisiėjo aiškintis prieš užveizda. 
Po to užveizda užklauso, kodėl 
aš nepatraukiu savo apšmeižė- 
ją teisman. Atsakiau, kad, vie
na, nenorėčiau tampyties po 
valdiškus teismus su savo idėjos 
draugu, antra neturiu tam pi
nigų. Tada užveizda parašė lai
šką ir liepč man nunešti jį val
stijos prokurorui. Jis, sako, už
veizda, visa atliks už dyką.. Aš 
betgi to nenorėjau. Pasisakiau 
neturįs laiko ir prašiau, kad lai
šką galėčiau nunešti vėliau. Su
tiko. O kadangi už kelių dienų 
turėjo įvykti kuopos susirinki
mas, tai maniau, kad tuos nesu
sipratimus bus galima užbaigti 
taikos keliu. Susirinkime betgi 
išėjo visai kas kita. Susirinki
me d. M. Punis griežtai užsigy
nė, kad jis mane nešmeižęs. ,o 
tūli draugai dargi pastebėjo, kad 
tai esą mudviejų privatinis da
lykas ir kuopa nieko su tuo ne
turi. Kadangi tame pat susi
rinkime man buvo atimta bal
sas, tai nieko ir nebegalėjau da
ryli.

Taip dalykams susidėjus man 
nebuvo kito išėjimo, kaip nu- 
nešt vulstijos prokurorui jau mi
nėtą laišką. Tatai aš ir padariau. 

Pastarasis man įteikė kitą laiš
ką ir liepė pristatyti jį Kewa- 
nees “skvajerui”. šis - gi 
liepė man pasirašyti ant “var
nui to”, ir mano reikalas su d. 
M. Puniu atsidūrė teismo ran
kose.

Vis dėlto, prieš teismą mudu 
su d. M. Puniu susitaikėva. Drg. 
Punis prisipažino padaręs klai
dą ir aš užreiškiau teisėjui, kad 
nesusipratimai tarpe manęs ir 
d. Punio tapo užbaigti, taigi no- 
riva panaikinti bylą. Teisėjas 
sutiko, o d. M. Punis parašė se
kamą atsiprašymo laiškelį:

“Šiuo aš atsiprašau Kazimie
ro Janilionio už savo užreiški- 
»mus, kuriuos aš padariau prieš 
jį būdamas piktu, ir neturėda
mas tam jokios kitos priežas
ties, kaip tik tą”.

Šituo tapo užbaigti mudviejų 
nesusipratimai. Tik štai, neuž- 
ilgio pastebiu “Naujienose” ko
respondenciją, kur sakoma, kad 
kuopa atėmusi man sprendžia
mąjį balsą ant pusės metų už 
d. M. Punio apskundimą į val-

parašyta “Naujienose”. Pirmi
ninkas atsakė, kad jis nieko ne
žinąs. Sekamame kuopos susi
rinkime betgi pasirodė, kad tai 
buvo tiesa. Dargi, deki kai-ku- 
I'ių draugą užsispyrimo, tapo 
patvirtintas pereito susirinkimo 
protokolas, taigi ir man paskir
toji bausmė. Tuomet aš aplei
dau susirinkimą ir parėjęs na
mo parašiau kuopai laišką, rei
kalaudamas paskirti trečiųjų 
teismą. Sekamas kuojx)s susi
rinkimas mano reikalavima bet
gi atmetė.

Tai ve kaip ištikrųjų yra su 
tuo mano prasižengimu. Skai
tytojai dabar tegul sprendžia 
patįs ar aš užsitarnavau to
kios bausmės, kokia man tapo 
paskirta, ar ne. Mano kaltinto
jams gi noriu pranešti, kad jei
gu jie norėtų daugiau prirody
mų apie* mano išvadžiojimų tei
singumą galiu prirodyt. tai* 
dargi su liudininkais. | tolime
snius šmeižimus neatsakinėsiu, 
žinokite tai iš anksto.

Draugai, jus mane nuskaudė! 
atimdami man nario teises ant 
pusės metų. Dabar girdžiu, kad 
norima mane visai pašalinti iš 
socialistų tarpo. Draugai, tatai 
yra perskaudu. Aš to negaliu 
pakęsti. Aš pilnai sutinku ati
taisyti savo padarytas klaidas,1 
jeigu tokių butų. Bet jus turite 
priparodyti! O tai bus galima 
padalyti sekamu budu. Stokite 
su manim į viešus debatus lap
kričio 25 d. miesto saloj. Dis- 
kusuoti turėtume apie sekamus 
tris klausimus: 1) kas yra ko
misija ir kaip ji renkasi; 2) val
dyba, kai]) ji turėtų elgties ir 
kai]) elgėsi ir 3) LSS. nario tei
sės. Butų geistina, kad drau- 

1 gai neatsisakytų. I no būdu ra
si galėtume užbaigti musų ne- 
susipratimus. —K. Janilionis, 
717 N. Bopp St., Kcnvance, III.

Redakcijos prierašas. Ir musų 
nuomone, tie nesusipratimai, 
kuriuos tai]) plačiai aprašo K. 
Janilionis (jo laišką Redakcija 
dar žymiai sutrumpino), gali 
būt užbaigti ramiu keliu. 'I'ik 
ne debatus n ikiu rengti Ino ti
kslu. Debatai niekuomet neiš- 
riša jokio ginčo; jie yra kovos, 
o ne susilaikymo priemonė.

Ta bausmė, kurią kuopa už
dėjo ant Janilionio, mus labai 
stebina. Juk teisme visas daly
kas jau buvo užbaigtas; pats M. 
Punis prisipažino prie kaltes ir 
atšaukė savo žodžius. Kokį 
tuomet biznj turėjo kuopa kiš- 
ties j jo ii- Janilionio reikalą? Ir 

juo labiaus kokio pamato ji 
turėjo baust Janilionį, kuomet 
kaltininku buvo M. Punis?

Kuopos nariai, matoma, yra
įsivaizdinę, kad socialistui yra 
nuodėmė kreipties į valdišką tei
smą. Bet tas įsivaizdinimas yra 
visai klaidingas. Tąsyties po 
teismus yra, žinoma, nepagei
daujamas dalykas, bet jeigu nė
ra kitokio išėjimo apgint save 
nuo skriaudos, tai priseina ir 
teismas panaudot. Socialistai 
turi tam ne mažiaus teisės, kai]) 
kiti žmonės. Ir pagalios, jokios 
socialistų organizacijos įstatuo
se nėra tokio punkto, kuris dra
ustų nariams naudoties teismais. 
Jeigu tad, vadinasi, šitas dalykas 
nėra uždraustas, tai kaip galima 
už jį bausti?

(f

juk negali būti pasaulyje sū
nų ir posūnių! Tuomet tik 
juokingai skambėtų žodžiai: 
“brolybe, lygybe!” Mes stovi
me už viso pasaulio taiką, vi
sų valstybių geruoju susitari
mą.”

tuvio laikomame saliune susivai 
<liję juodveidžiai pradėjo šaudx 
lies ir netikėtai palaike kuliplur 
Antanui Pečiukaičiui. Jis buvo 
nugabentas šv. Antano ligoni 
nen, Terre Haute, Ind., kame 
lapkričio Į2 dieną pasimirė. Ju 
kūnas buvo pargabentas j Chn • 
ton ir palaidotas Brazill, Tn<L 
kapuose, kame ir jo žmona, nu 
rus 8 metai gal, buvo palaidota*

Velionis paliko šiuos gimines: 
Antaną ir Praną Balčius, gyv» 
nančius Springfield, III.; Mar
celę Poškienę, Johuston CityJB.; 
Marę K Vainauskienę ir Praną ir 
Agotą Pcčkaičius, Clinton, hurt

A. a. Pečiukaitis turėjo <hi sū
nų; jaunesnysis yra atiduotas 
auginti kokiems ten žmončtii' 
Stauntone, Ind., o vyresnisiš. 
Antaniukas, kuriam užrašyta tė
vo pomirtinė iš Susiv. Liet. A 
mcr., nežinia kur. Jis buvo ap
duotas auklėti tūlai Marijonai 
Naikelienei,, ]>o tėvui Grybiuiei 
bet nežinia, kur ji gyvena. J«i 
kas apie ją ir jos auginimą na* 
šniko Pečiukaičio sūnų žinotu 
malonėkite pranešti adresu:

M r. F. Pečkaitis 
717 N. 6 th St. Clinton, Indį
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Apsvarstykit 
Gerai.

Ar galima 
kitur deiman
to žiedus pi- 

pirkti?
Ar galima 

Eigino laikro
džius pigiau 
gauti?

Ar kitas mi
kserius galėtų 
jus darbu ge
riau užganė
dinti?

Paklauskite 
lietuviu, kurče; 
žino. šimtai 

laikrodėliu
parduota. Visi užganėdinti. Teisin
gas patarnavimas. •

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

F’rte Milvvnukee ir Nortb Avės.

PEARL QUEEN

KONCERTINOS

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuviu, kurie gr»- 
jija koncertina ir nug&tai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertini, 
padaryta Suvienytose Valstijose, A- 
merikoje. Mes galime jas pampin
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kurj išsiun
čiame dykai.

Georgi & Vitak Music Co.
1549 W. 47tb St.. Chicaao. IIL

Del Patarnavimo Depozitoriams 
Bankas Atdaras Panedčiio Vak.

Šio Banko viršininkai realizuoja, kad daug yra depozltonų, 
kuriems sunku atlikti savo bankos reikalus laike paprastųjų ban- 
kos valandy.

Del parankumo tokių depozitorių šio Banko taupomasis sky
rius bus laikomas atdaras Pancdčlio vakarais iki 8 vai.

Musų depozitoriai apsaugoti musų Kapitalu ir Perviršiu, vir
šijančiu $5,100.000.00.

State Bank of Chicago
Kalbame lietuviškai Kviečiam* -tfsihmkvti lietuvius’ 

' n ^nllp ir WAghjn(rton gal ' nrioš City Halb
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V\nuoges Vynuogės Vynuogės
Darykite vyną patįs. Ateikite ir nusipirkite kas jums reikalinga. 
Ne: 4 įdėliokite. Mes turime daug puikių vynuogių už nebrangias 
kainas. Greitai pasibaigs sezonas. Todėl užsisakykite savo papil
dymą dabar. Klauskite DAN COYNE, Vynuogių Skyrius,

COYNE BROS.

PUIKUS VAKARAS
SU PERSTATYMU PARENGTAS 

hietuvių Moterų Progresy visko Susivienijimo 43čios Kp. 

Neri., Lapkr.-Nov. 18,1917 m. 
P. PAKŠTO SVETAINĖJE, 1837 W. 14th St., Cicero, III. 
šAiai prasidės 3 vai, po pietų; programas 7:30 v. vakare.

Inžanga 25c ypatai.
Scenoje statoma 2-jų veiksmų komedija:

, ‘AMERIKONIŠKOS VESTUVĖS”

kviečiame visus atsilankyti į viršminčtą vakarą, nes veikalas yra 
it^king-as ir yra vertas pamatyti. Apart to bus daug visokių pamargini- 
nui būtent, eilės, deklcmacijos, monologai, duetai, solai etc. Taipgi bus 
ihimianm dvi dovanos: Daugiausiai gavusi rožių gaus pirmą dovaną — 
r ^Aų darbo Staltiesę; antra dovana — “Moterų Balsas’.

Visus maloniai kviečia atsilankyti KOMITETAS. 
------------- --------- --------------- ‘ ■ ..«...»■■<—»

PUIKUS

Teatras ir Balius
—Parengtas— v

DR-STĖS LIETUVOS DARBININKŲ 
NEDĖLIOJ, LAPKRIČIO 18 D., 1917.

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE
2242 West 23rd Place

Ihirįs atsidarys 6:00 valandą vakare; 
Programas prasidės 7 valandą vakare.

Įžanga 25, 35 ir 50 centų asmeniui.
Kviečia visus atsilankyti Komitetas.

Puikus Teatras ir Balius
» Parengtas

LIETUVIŲ DRAMATIŠKO RATELIO 
NEDĖLIOJĘ, Lapkričio (November) 18-ą dieną, 1917. 
A. VEISFLIO Svet., 333 E. 14 St., Chicago Heights, III.

Stato scenoje dviejų veiksmų komediją:
-MULKINK ir MULKINTOJAI”

Ir vieno veiksmo komediją— 
“KURČIAS ŽENTAS”

Pradžia 5.30 vai. vakare. Inžanga 25c ir 35c ypatai
Kiekvieno lietuvio priederme yra pamatyti šiuodu juokingiausiu veikalu. 
Nuoširdžiai kviečiame visus kuoskaittingiausiai atsilankyt. Komitetas.

■ Reikalaujama Angliakasių ■
■ SAYLOR COAL COMPANY, Carney, fowa, iki J
■ Dės Moines, Iowa valstijos sostynė.

Mus žmonės uždirba nuo $80.00 iki $140.00 į 2 savaiii. ka- SEE 
== daugi mes turime pilną aprūpinimą karų ir dirbama kasdien. « 

Carney yra 20 minutų važiavimo nuo puikaus miesto Dės S| 
= Moines, su 110,000 žmonių. Paimkite Fort Dodge, Bes Moi- 
S nes ir Southern B. B. nuo Dės Moines, lovva.

Geri namai $2.00 rendos už kambarį į mėnesį. Bažnyčios, 
— mokyklos, pasilinksminimai, sankrovos.

Atsišaukite ypatiškai tuojaus į kasyklos superintenden- s 
==3 tą arba rašykite dėl platesnių informacijų į

Saylor Coal Co., ... Carney, Iowa. J
inmiBiiM

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

CARR BROS. WRECKING C0.
3003-3039 S. Halsted St., Chicago, I1L

. BOYD
PAGARSĖJUS
EUROP1SKAS

Specialistas
Chroniškų ir Nervų Ligų 

j VYRŲ IR MOTERŲ j
Kalbame Lietuviškai e Patarimas Dykai

219 So. Dearborn Street

Klanas
a s a k o j i m a s

I Kad prisilenkęs žiuri i klaną, 
matai jame nesuskaitomą dau
gybę įvairių-įvairiausių gyvūnė
lių. Vieni didesni, kiti smulkus, 
vos įmatomi, it bitės spiečiasi, 
sukaliojasi, mirga. Daug dau
giau mažų blėdingų neįmato
mų.

A<k>mukas dažnai atlankyda
vo klaną. Jam jis prisistatydavo 

! lyg užburtas pasaulis, užgyven- 
| tas pasakiškais gyvūnais. Atgu
lęs tėmijo į jų virpėjimą, it koks 
mokslininkas, tyrinėtojas. Iš 
karto rodėsi, kad klano gyvū
nams lengviau gyvent nei žmo
nėms, ypač jo levui.

Ko jiems? Nei malkų nešiot, 
nei bulvių skųst, nei mokyties 
nereikia. Nepasninkauja, ar ir 
visai nieko nevalgo, taip sau gy
vena. Kasžin?.. Vanduo toks 
nešvarus, dvokiąs; gal jiems ir 
labai sunku.

Bematant didesnis vabalėlis 
sugriebė mažesnį. Pastarasis 
blaškėsi, virpėjo nepaspruko: 
likosi auka stipresniojo,

Adomukas tai pastebėjęs su- 
pratoi kad lai ne žaismės, ne 
silosai, be! kova už būvį.

Mažesni nardo, jieško maisto; 
stipresni tykoja, gaudo mažes
nius, žudo.

Kai buvo mažas, sėdėdamas 
prie krosnies mėgo žiūrėt į i- 
kaitusias sienas. Įkaitusi asla, 
žarijos, sukeldavo svajonių jau
noj sieloj. Rodėsi, motinos pa
sakota pekla su visokiomis bai
senybėmis. Velniai, laumės, ra
ganos, nuoi’iemingos dvasios. Ža
lios, šlapios malkos degant cy
pimas, ausyse skambėjo baisia
usiais pragariškais klyksmais.

nai. Kampe krosnis išrodė ant

niii kankinamos.C

rą, praleisdavb svajonėse prie 
krosnies.

Adomukas manė, kad jo mo
lina yra tik vienatinė motina vi
same kaime, jį geriausia myli už 
visus vaikus. Kiti vaikai neturi 
motinų; kitos lik moters, ne mo
tinos.

Gera turėti motina. Bent vie
nam iš vaiku kuo nors nu- c

skriaudos, baugino, kad nedo
vanos.

Važiuojant levui vežime ne
duodavo ramumo: kam lie stul
pai, kam telegrafai? Delko ke
liai kreivi? ir U. Mažiausias nie
kniekis ant kelio neliks be paste
bėjimo. “Tėtuli, ana guli kieno 
pamestas peilis“, 'Tėvas sulaikęs 
arklį, jieško, trukdo laiką, nors 
ten jokio peilio nebūta, bet šiaip 
kas panašus.

Pasiūgėjus ir protas tobulino
si. Pirmiau manė, kad jų kai
mas lai tokia atskira viešpatys
tė. Kiti kaimai kitų žemių, net 
ir vaikai kiloki, nepanašus.

Nuo kluono tęsėsi balos, rai
stai, iki ežero. Braidžioti po jas 
negalėjo, nors labai geidė kla
mpios. Vasaros laiku, pakraš-

tazijas. Buk tenai yra baisių 
baubų, meškų, tigrų, šlapių, kro- 
kodilių ir kitokiu pasakiškų su 
(devynioms galvoms baisūnų.

I Velnių nebijojo, dėlto kad ne- 
| sijautč nuodėmėmis sąžinės su
varžytos. Laumių nors čia jų 
galybė, bijot bėdinų nereikia. 
Neturtėlius jos dažnai sušelpia.

Daug kartų laumių jieškojo, 
šaukė jas, norėjo pasimatyt — 
išmintingos. Išminties norėjo...

Kartą žiemos metu, tėvas į- 
statė šiaudiiose didelę statinę, 
užkreikė šiaudų, uždėjo spirgi-

P
asarea! Išmintingam Žmogui Užtenka Žodis ir Proga,
askutine------------------------------- ;---------------------- —

s Gera Žeme 
ierfaiigiai

i

Geriausiai šiandien gyvena ūkininkai.
Visados jie smagiau ir atsakančiau gy

veno už miestų darbininkus. Bet ypatingai 
šiądien, kada pasaulyj siaučia dideji karė, 
jie yra tikri ponai. Žmonėms trūksta maisto. 
Ūkininkai gauna didelius pinigus. Suv. Val
stijose iš ūkininkų šiandie didžiausius pini
gus paima Louisianos ūkininkai. Kasmetų 
nuo to pačio lauko jie nuima bulves ir kor
inis po du syk. Vata jiems neša iki $200 nuo 
akro. Užauginimas gyvulių ir kiaulių jiėms 
beveik nieko nekaštuoja, nes pašaro ir žolės 
jie turi beveik per apskritus metus. Kiekvie
nas žino, ką šiandie kainuoja mėsa. Louisi
anos valstija yra geriausia iš visų kraštų. 
Žemė -tenai derlinga. Oras yra malonus ir 
sveikas. Vasaros laiku karščių ten nėra. Žie
ma yra tokia kaip pavasaris šiauriuose. Ro

žės ten žydi vasario mėnesyje. Kraštas yra 
labai smagus gyventi.

Pas mus liko keletas senų kontraktų, 
pagal kurių mes 20-tą, lapkričio, puikią iš
dirbtą žemę ir neišdirbtą žemę parduosime 
pagal senas kainas, t. y. nuo $16 iki $20 už 
akerį, nežiūrint, kad ta pati žemė jau yra 
parduodama nuo $30 už akeri ir augščiau.

Musų žeme yra tuojaus'prie miesto, 
geležinkelio ir prie gerų kelių. Svarbiausia 
dalykas, kad tarpe pasiturinčių, lietuvių u- 
kininkų.

lapkričio š. m. iš Chicagos ir iš ki
tur važiuoja su mumis būrelis lietuvių pas 
lietuvius į Louisianą,

Kas nori pasinaudoti iš tos geros pro
gos ir kas nori pagerinti savo būvi ir ateitį, 
tegul tuojaus atsišaukia pas:

The Southern Land Co
814 W. 33rd St CHICAGO

Ofisas atdaras Nedaliomis nuo 10 va), ryto iki 3 vai. po pietų.

Lengvas budas: vasarą prisi- 
žiruėjo, kaip levas žuvis ant me
škerės gaudė. Juk gali ir šeš
kas ant krnkelio užsikabini, l ik 
ne ant lokio, kaip žuvis: gali 
nukąst, pabėgt. Kur <ada rasi?

Nuo suardytų senų klumpių

pynė retežėlį. Pavogęs nuo mo
tinos adatą, žarijose atleidęs, su
lenkė vąšelį meškerę.

Pats stebėjosi savo gudrumu. 
Tėvas liek truso padėjo, ir lik 
vieną tesugavo, daugiau nekrin
ta. Kasžin, kad du vąšeliai? 
Bent butų... du!

Sulenkė antrą. Po šviesai už
kabino taukų, bisko paspragino, 
kadį geriau suuostų. Saulei nu
sileidus, nunešęs i artimus krū
mus pririšo.

Iš vakaro negalėjo užmigti. 
Vis mąstė apie šeškus: Kilk 
bus džiaugsmo, kada parneš iš 
karto du, kitą nakt vėl du... Per 
žiemą gali likt turtingas.

do du dideliu šešku. Muša, tie 
čirkdąmi nusistvėrė už skvernų, 
už kojų. Persigandęs pabudo. 
Snausdamas, išnaujo randa.

(Bus daugiau).

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA DEL VYRŲ

Puikus Setas, susidedantis iš brilvos, 
puodelio su penzeliu ir pusto; Kaina 
šio seto tiktai $5.00. Kiti, labai pui
kus setai, su pasida bruotu šepečiu 
ir šukom kainuolja $8.00. Britvos pa
vieniai — $2A0. Britvas gvarantuo- 
jam, arba grąžiname pinigus. Par
duodam tiktai per laiškus. Siųskite 
pinigus Money orderiais arba regist
ruotuose laiškuose. Adresuoki! šiaip:

1IABZ BAZOB SPEGIALTY CO., 
Postai Telegraph Bldg., Room 905, 

Chicago, III.

silkės galvą. Ant rytojaus rado 
įkritusį šešką, už kurio odą žy
das net dešimt auksinų davė.

Adomukui ir norėjosi sugaut 
šeškas; tik reikia pagalvot, rastfikT$7.50^ 
kokių nors kitokių būdų, kurių 
dar niekas nežino, šeškų yra 
daug, ne tas, tai kitas turi...

Vyrišky Drapanų Bargenai
'Nauji neatimti, daryti ant užsiv 

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augščiau. Kelnes nuo $1.50 iki 
$4.50; Vaikinams siutai nuo $3.0f

Atdara kasdieną, nedaliomis ir vs 
karais.

S. G O R D O N
i415 S Halsted SL Chicago, IL'<.

Geriausia Krautuve
dėl pirkimo ir taisymo visokiu daik 
tų, kaip tai: laikrodžių, žiedų, levor 
vėlių ir kitokių. Kas ką pirksit pa> 
mane, tai aš viską gvarantuoju - 
kad auksą pirksite, auksą ir gausti Jei nebus auksas, lai $50 nagrodot 
gausite nuo šio laiko.

Taipgi priren- 
^įlI^Bkain Akinius.

Kas turit silpnas akis ar trumpą r r 
gfjinią, arba galvos skaudčjimą, ne 
laukite ilgai, bet ateikite pas mani 
Aš duosiu jums rodą ir pririnksi 
akinius. Už savo darbą gvarantm 
ju arba sugrąžinu pinigus.

G. M1LLER, akių specialistia 
PETER A. MILLER, optkian 

Tel. Canal 5838
2128 Węat 22-ra gatvė. Chic*f«

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA
LIETUVIŠKA

APTIEKA
Išpildau receptus hu didžiausia atyda, 
nėiiorint, ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai vienatinė lie- 
tnvižka aptieks Bostone ir Massachu- 
selts valstijoj. Gyduolių galit gaut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit ręjkalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 
per erpreeų,

K. Š1DLAUSKIS
Aptiekorius ir Rnvininkas 
SOUTH BOSTON, xMASS.

DR. M. HERZMa' i
Gerai lietuviams firoomav per 16 

tų aaipo patyręs yj Jytojas, chirurge 
ir akušeris.

Gydo aštrias it chronižkas ligas 
rų, moterų ir valkų, pagal naujausiai 
metodas X-Ray ir kitokius elektros p”«- 
taieus.

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

VALANDOS: Nuo 10--12 pietų 
f H vakarais. Teiephone Canal 3 i > < 
GfVENIMAS? 3412 S. Halsted Sr.e.

> VALANDOS: «—‘J ryte, tikta.

| Dr. A. R. Blunthal i

Akla Egzaminuoja Dykai
Gyvenimas yra tni* 

Šias, kada pranyksta 
regėjimas.

Mes vartojam pags* 
rintų Ophthalmomst- 
er. Ypatinga doau 
atkreipiama i vaikus. 
Valandos: nuo • ryto 
Iki 9 vakaro; nadllė. 
nuo 10 iki 11 dienų.

4649 So. Ashland Avenua, 
Kampas 47 St.

Telephone Yards 4317

SKAITYK IR PLATINK
'‘NAUJIENAS.”

Daktaras WISSIG
Specialistas iš

AKUSERKA mrs. a, vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegijų; ilgai prakti
kavusi Pennsyivanijos Hospilalėse ir Phi- 
ladelpliijoj. I’asekinjngai patarnauju prie 
gimdymo. Uždyką duodu rodą visokiose 
ligose moterims ir merginoms. Kalbu lie
tuviškai, angliškai, rusiškai, lenkiškai ir 
slavokiškai.

3113 S. HALSTED STREET, CHICAGO,

Seno K rajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedaliomis iki 12 dieną 
1900 BJue Island Avė., Kamp. 19-os gt., viršuj banko 

Tel. Canal 3263.

/^DAKTARAS LIEBRECHT
Specialistas, Įsteigta 27 Metai

Aštrių ir Chroniškų Vyrų Ligų
Ofiso Valandos:—9 ryto iki 8 vai. vakaro. Utarninkais ir Ketvergsls 
nuo 9 ryto iki 5 vai. po piety. Nedėlioinis šuo 9 ryto iki 1 dieną. 

MID-CITY BANJC BUILDING 
Antras augštas, Kambarys 211-212

803 West Madison st., Kampas Halsted St. Chicago.
Inėjimas iš Madison gatvės.

REIKALAUJI AKINIU

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

TEMYKIT MANO UŽKASA.

Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras a 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedaliom nuo I ryto iki 12 

Tel. Canal 5835

Jelgu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta ii si i u,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raides susibėga | kretą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akly,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart «s> 

reikalingas akiniu.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metu pa
tyrimo 9v. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jnsu akio ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.
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I tameiitui.
Taip jau butą dviejų naujų 

1 susirgimų t. v. vaikų paralyžiu
mi. Viso Chicagoje ta liga da-

į debatus su socialistais.
Keletą savaičių atgal I 

čios diraugijos
stoti j debatus su socialistais. So
cialistai atsiliepė ir suliko stoti 
į debatus. Bet kunigai nedrįso. 
Taigi dar kartą kviečiame juos 
stoti į debatus su socialistais. Jei-

RefTigeratorių, estra .
Rrfrigeratoriij No t

. 3843’Za 
.... 38--43c 

svarui 
. 17 K— 20 
....... 16—20 
....... 13—17 
........ 13—16 
....... 11—14 
....... 32—36 
.........30—34 
... 45—49% 
. 40%—44Va 
groserninkai

uisirinkimų virtose ir aut šaly-

losi- yra nekultūringumo žymė, 
taigi smerktinas. Aciu tam dau
gelis žmonių užsikrečia įvairio
mis ligomis, be laiko miršta ar 
lieka apsunkinimu draugijai.

Mes tečiaus norėjome pasa-

Nerado policisto - 
pabėgo

Lotus Pflicgcr, susivaidijęs su
savo pačia, pašovė ją. .Jisai ant

ri argumentų ir todėl bijosi sto
ti į debatus.

Diskusijų tema yra sekama
“ A »• UnnLt.U ivrtOllVC

kvietė kunigus Pupos (beans)
1 Navy .........................

Lima ................... ..
Slyvos, geros svarui.. 

Prastesnės ..........
Dar prastesnės ....

Kumpis, geras, svarui 
Prastesnis ............

Lašiniai geri, svarui .. 
Prastesni .............

šitokiomis kainomis _
turėtų pardavinėti virŠminėtus daik
tus. Jei kuris jų neparduoda ta kai
na, nepirkite, bet jieškokite tokių, 
kurie parduos jums šiomis kaino
mis.

pusę, malonėkite apie tai pra
nešti vienam žemiau pasirašiu
siųjų kom. narių. Laikas ir vie
ta bus paskelbta kai gausime

Pranešimai

gos NUTARĖ BAUSTI visus 
Inos, kur spiaudys viešose vieto
se. Tatai jau vykdoma. Antai,

cistų Stephen VVoodu. Pastaro
jo tečiaus nesirado miesto ro- 
tnžėi. Pfliefieris išėjo. Vėliau

cialistų debatuotojų. Atsaky-

nui dviejų savaičių nuo dienos,

nubusta net šešiosdešimtįs žmo
nių. Visi užsimokėjo po vieną 
<5ol. pabaudos ir teismo lėšas, 
lokiu bausmė jiems buvo skir
ta tik už pirmą sykį. Jeigu by

Ii į policijos rankas. Bet nerar 
dęs savo draugo policisto - ka-

nei pasiduot svetimam policis- 
tui. Pfliegeris pagautas.

Draugijų komitetas:
C. Tuskenis, 1225 So. 50th Ct., 

Cirero, III.
J. Juška, 2224 S. hnving avė..

vienas is jų dus paganias aunu 

kart spiaudant viešose vietose - {iar|)as 
turės užsimokėti didesnę baus-J

P. Gajauskas, 2145 VV. 23 PI., 
Chicago, III.

• vietose!

Nelaimė.
Ant Ontario ir Scoville gatvių 

kampo vakar susidūrė du mo
toriniu troku. Pasekmėje -še-

tapo lengviau ar sunkiau sužei-

Plėšikai siaučia
(’bieagoje vis labiau pradeda 

siausti įvairaus plauko blogada- 
riai kišenvagiai, užpuldinėto- 
įai ir paprasti mušeikos. Pilie
čiai skundžiasi, kad atsakomo
sios įstaigos nepasirūpina už-

riais, blogadariai pridarė dides
nių ar mažesnių nuostolių pa
imant pinigus ir kitus vertingus 
daiktus. Blogadariai savo (>a- 
bėgimui naudojo geriausios rū
šies automobilių. Atlikę plėši-

Imi greitumu dūmė į kitą. Pa
keliui jie dargi sustabdė porą

ros valandų plėšikai spėjo su- 
sikolektuot” apie pustrečio šim
to grynais pinigais ir antra tiek 
įvairiais daiktais - laikrode-

Policija dejuoja nespėjanti ap 
sidirbt su ta blogadarių pastau-

w.
vandens, kurį motina nukaitu
si padėjo ant aslos. Vaikas tuo-( 
jau nugabenta pavieto ligoninė, 
kur neužilgio mirė. Motinos, bu-

Difterija 
įiesimažina

Susirgimai dilterija uesimaži- 
na. Sveikatos denartamentas

uji susirgimai. Di lei pačių gy-

lentas ragina juos, idant prie i

Nežinoma moteris vakar 
lefonavo miesto salėn, kad

to
po 

nu m. 3756 Sheffield avė., šalę

pasiųsta policijos ambulansas.
Israelson rasta be sąmonės. Pa-

<► '

butin.

kad Israelsoną atnešęs ir padė
jęs ten nepažįstamas auto šo-

Areštavo 75

Policija vakar turėjo šiena-

Po trumpos medžioklės keliose 
biliardinėse į policijos rankas

tinami suaukautu v
ių. Tarpe

areštuotųjų radosi ir keli I. v.

Reikalavo $1000— 
gavo 1c

nas tų, kur pagalios Įsitikino,

mą ir reikalavo tūkstančio dol. 
atlyginimo. Prisaikintieji pri
pažino, kad jo pusėje esama t ir

v i e n a centą.
€ C

delį atlyginimą

“Ko (’migiau galima likėties 
nuo “džiurės“. kuomet moteris 
sėdi kaltinamųjų suole?’’

Pateko 
bėdon

Sauer kurpių kompanijos iž
dininkas, \Villiam Sauer, pate
ko bėdon. Iš kur tai atsižinota, 
kad ponas \Villiams yra “salck- 
eris". Atsakomosios įstaigos 
netikėjo tam. Vis dėlto nedrą-

Williains neiti-

Dabar ponas \Villiams randa
si po kaucija ir laukia teismo.

Kviečia klerikalus 
i debatus

jų susirinkime, laikytame laip-
ar i Krici 
ir- nėję nutarta

Malonėkite įsidomėti,
Kad žemiau pasirašiusieji Trustistai subankrutijusios nuosavybės 
Mykolo J. lananevičiaus. priiminės pasiulijiinus už visą nejudina
mąją nuosavybę, priklausančią Mykolui J. Tananevičiui ir surašy
tą sekančiai: --

na

•ys 137 Monadnock Rtock, Chicago, Illinois.
>savvbė bus parduodamą* i’iuosai ir grynai be jokių užaręš- 
arba morgičių arba esančių po tokia valdžia, kokios siuly- 

ikalauli. —Bankroto Trustistai:
M. McKEY, KASIMUI P GUGIS, PAUL P. PILKIS, 

d., mūrinis namas;; 670 W. 18th St., mūrinis namas; 
I SI., muro namas; 1717 S. Halsted St., muro namas, 
ainiai namai. Kiekvienas norintis pirkti šiuos namus 
!5 procentus grynais pinigais.

Canal 
llalste

įnešti

Reikalauja algų 
padidinimo

tojai, viso apie 7000 žmoinių, 
nutarė pareikalauji iš samdyto
jų algų padidinimo ir sutrumpi
nimo (’rarbo valandų. Reikalau
jama padidinti algas nuo 2.50 
iki 3.00 dol. į savaitę, ir sutrum
pinti darbo laiką j vieną va
landą dienoje, l’iui klausimu, 
beje, dabar yra laikoma bendra 
samdytojų ir išvažiotojų unijos 
įgaliotinių konferencija. Jeigu 
samdytojai atsisakys išpildyti 
išvažiotojų reikalavimus —stre
ikas esąs neišvengiamas.

Iš Healey 
bylos.

Buvusio policijos šefo, Char-

liai pradeda plaukti viršun da
lykėlių. kurie suvis negeroje
šviesoje pristato įstaigas, kur 
tarnauja neva piliečių saugu
mui. palaiko apgina esamąją

Taip, valstijos prokuroro pa- 
gclbininkas Johnston, tarp kita

viso apie dvyliką tūkstančių do
lerių. Tie Įiinigai buvo gauti 
nuo įvairių blogų įstaigų, kurios 
sidig įstatymais turėjo būti už-

kti tįeson. Tiesiai sakant, Hea
ley turėjęs artynių ryšių su į-

dėni£ i vyriausĮ valstijos liudi-

Kompanijos. Gary Ind., tarnys
tėj. Ir šauniai tarnavęs jos inte
resams prisaikintųjų papir
kinėjimu.

Dįir
biasi" lik advokatai. Kas bus, 
kai prasidės liudininkų kamanti
nėjimai?

VALDŽIOS NUSTATYTOS
KAINOS CHICAGOJ

š i a n d i e 
Cukrus, burokų arba 

rių, 1 svaras ....
Miltai

5 svarų bačkos maišas
Rugių Miltai

Bohenlian stvle

Balti, ‘s bačkos
Juodi, *,s bačkos

nęnd- 
... 794—8

(Maišas) 
... 2.85—3.19 
.... 1.44—1.60 

. 33—37c 
Maišas

bač. 1.35—1.15 
.... 32—35c
.... 1.37—1.50 
.... 1.20—1.35 
..... 29—34c

Graham miltai 5 sv\ inaiš. 30—35c 
Corn Meal svaras

Balti ar geltoni .......... 594—65£»c
Maisas (Hominy), svaras ...,G —7c 
Ryžiai, svaras

Fancy head...................... 10%—14
Bliu- ruse .......................... 10—13c

Bulvės (Pckas)
N I \Vis.. Minu, ir Dak. . .39—44c 

Pienas (Eonas)
Condensed, geriausis . .
Vidutiniškas .............. 161,
Evaporated. nesald.

Sviestas. Smetonos 
Iš bačkučių 
Plytose ...\ 

Butterine 
Plytose ... 
šmotuose .. 
Vidutiniškas

—18’Zjc
13—15c

. . 45—5()‘/2 
. . |(j— 5 pz, 

svąras 
.. 32—35c 
.. 31—34c
... 30—33c

1917

Rf'IKIA DARBININKŲ NAMAI-žEMftu z i n as 
l(i 52c

REIKALAI JAME kibel ių j Scrap 
Iron Yard. Gera mokestis. Atsišau
kite į 1632 W. Kinzie st., Chicago.

REIKALINGA sena moterė arba 
vedusi pora,, su maža šeimyna, pri
žiūrėjimui namų. Gera vieta, dėl ge
rų žmonių. Atsišaukite greitai.

A. Shusho, akušerė.
3255 S. Halsted st. Chicago III.

rAUPYKITE PINIGUS
legul jųsų randa moka už jųsų na

mą. Moderniškas^maųjas, 2 fintų 
mūrinis namas, 3 blokai į pietus nuo 
Cranc dirbtuvių prie Savvyer ir 45 
gatvės.

Suros, Vanduo, Gazas, Elektros 
sviesos, cemento šalygatviai, viskas 
įtaisyta ir išmokėta už lotą 30xl32y2. 
Del platesnių žinių atsišaukite:

45 Sawyėr St.,
Agentas pasisiuntimui

PASARGA.—Draugijų pran«limu» •kelbiama 
x uimokesties. Pranešimai turi būt priduoti 
I vakaro, laiikeliu arba telefonu. Ganai 1600. 
Priduoti tą pačią dieną, kada spausdinama* 
lienraitia. nebegali būt —"Nauj.” Red.

Keistučio Vyry Choro repeticijos 
trumpam laikui yra perkeltos iš pėt- 
nyčios į k et vergą. Taigi visi daini
ninkai malonėkite atsilankyti ketver-

Valdyba.

LDLD. Rajono Konferencija. — 
LDLD. Rajono Steigiamoji Konfere
ncija įvyks pėtnyčioj, lapkričio 16 
d., 7:30 vai. vak. M. Meldažio svet., 
Dėlto LDLD. Chicagos ir apiclinkių 
kuopos teiksitės pasirūpinti išrinkti 
savo delegatus, o jei tatai nebesu- 
spėtute, tai meldžiame kuopų valdy
bas dalyvauti konferencijoj.

G. Klikunas,
P. Balčiukonis.

Roseland, III.—LDLD. 79 kp. susi
rinkimas Įvyks nedėlioj, lapkr. 18, 
lygiai 10 vai. ryto. Aušros Mokykloj, 
40900 Michigan avė. Draugai “kny
gos “Biliūno Biografija” yra atsių
stos, todėl visi ateikite susirinkiman 
atsiimti. —Rast. A. Ųrebelia

Muskcgon, Mich.—LSS. 246 kuopos 
pusmėnesinis susirinkimas įvyksta 
nedėlioj, lapkr. 18, Socialistų Parti
jos svet., 41 W. VVestern avė. Ant an
tru lubų, 10 vai. ryto.—Malonėkite 
priimti visi laiku, nes yra svarbių 
reikalų: yra atėjusios blankus iš L. 
S. S. centro. —Kp. sekr. V. Vasys

Melrose Park, III.—Draugystė Sū
nų ir Dukterų Lietuvos rengia .šei
myniško vakarą Subatoje, lapkričio 
17 d. 1917,, Frank ir James svetainėj. 
Visi nariai ir pašaliniai malonėkite 
skaitlingai atsilankyti. —Rengėjai.

■ Melrose Park.—Socialistų Partijos 
Bušų Skyrius rengia vakarą Sausio 
5, 1918, Šalimo svet., kerte 15 av. ir 
Lake gt.—Draugiškų organizacijų 
prašome labai nerengti savo pramo
gų tą dieną. —Komitetas.

LSS. 22 kuopos repeticijos veikalo 
“Gadynės žaizdos” įvyks šiandie, la
pkričio 15, 8 v. v., Meldažio svet.— 
Visi lošėjai ir lošėjos bukite laiku.

, —Komitetas.

Roseland.—SLA. 139 kp. rengia 
skaitąs pėtnyčioj, lapkričio 16, J. 
nčiko svetainėje, 205-7 E. 115 
Skaitys Dr. J. Jonikaitis tema “Pra
džia žmogaus gyvenimo”. Paskaita 
prasidės 8 v. v.—Atsilankiusiems bus 
dalinamos knygutės veltui. Inžanga 
nemokama. —Komitetas.

pa
sta 
St.

ASMENŲ JIEŠKO.HMA1
Pajieškau Jono* Kanišaucko, Šiau

lių pav„ Šeduvos parap., metai atgal 
gyveno Chtcagoje prie Hoyne avė. 
Jis pats tegul atsišaukia, arba kas ži
note jį praneškite jo adresą.

Bronislovas Račkauskas
P. O. Box 1257 Melrose Park. III.

Pajieškau švogerio’Simano Kairio, 
Suvalkų gub., Vilkaviškio pav., Gi
žu gmino, Barduckų kaimo. Daugiau 
kaip 20 melų Amerikoje. Išvažiavo 
į Colorado. Jis pats tegul atsišaukia 
ir atvažiuoja, arba kas žinote jo ad
resą pranešk i te 
P. O. Bok 65, Bush, III.

Jci kas žinotų, kur dabar yra J. 
V. Grinius, kurs gruodyje pereitų 
melų apleido Easton, Pa (priklausė 
LSS. ir SLA. kuopoms), prašyčiau 
suteikti man jo adresų, arba ’jj patį 
atsiliepti. Turiu labai svarbu rei
kalą. •!. D. Bendokailis,
6 Tilson Jd. (’inčiimati, Oo.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

ATIDUODAMA rendon kambariai 
—pusė beizmento šviesus — ir mau
dynė, graži apiclinkė, garu šildoma, 
karštas vanduo per visą metą. (la
sas ir elektros šviesa. Geriausia trans 
portacija.$ 15 romios.
3215 Flournoy gatvė arti Kedzie avė.

A’l’lDUODAMA randon geras šva
rus kambarys vienam .laisvam vaiki
nui. Garu apšildomas, su valgiu ai
be valgio. Atsišaukite : J. Vainoris,

JIEšKO DARBO
PAJIEŠKAU DARBO bučernėj. E- 

su išsipraktikavęs t anie darbe ir kal
bu lietuviškai, lenkiškai, rusiškai, 
slavokiškai ir angliškai. Meldžiu at- 
siaukti į: K. Jamontas.
1810 South Halsted SI., Chicago, III

JIEšKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario, prie laisvų 

žmonių, So. Chicago arba Burnsidčj. 
tarp 92 ir 89 gatvių. Geistina ,kad 
su valgiu. Kreipkitės laišku: 

John J. Jasinskas,
3249 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGAS —patyręs jaunas 
žmogus dirbti į bučernę, turi žinoti 
kaip pjaustyti mėsas ir dirbti deš
ras ir kalbėti lenkiškai.

J. MAVLICEK
608 \Vcst 12th SI.,

REIKALAUJU senyvos moters, kuri 
negali eit dirbt dirbtuvei!, pagelbėt 
prie vaiku ir stubos.
6613 Ellis Avė. Chicago, III.

ČIA YRA PROGA barberiams kurie 
jau mokinasi arba nori mokintis bar- 
berystės amato, tai atsišaukite tuo
jaus pas mane. Jus tuojaus galite už
dirbti $25 iki $30 į savaitę besimo
kindami. Atsišaukit į barzdaskutyklą 
723 W. 14 St., Chicago.

PARDAVIMUI, 3542 So. Francisco 
avė., moderniškas 2 flatų mūrinis 
namas, veik naujas, kieto medžio, 
elektriką, paspara, metalinė garada, 
tinkavotas beizmentas. cementine a- 
sla, skalbykla. Gatvės ištaisytos ir 
apmokėtos. Rendos $43.00 mėnesyj. 
Parduodant greitai $5.200. Mažas į- 
mokėjtmas, likusius 40.00 mėnesyje. 
Galima paimti pigiai namelį mainais. 
PHl'LAN, 38th ir Archer Avė. Chca- 
go. Phone Yards 6539.

Jųsų akys gali reikalauti gydymo, 
arba akinių. Mes galėsime jums pa 
sakyti, kaipo gydytojas ir chirurgas 
20 Metų Patyrimo Gydyme

AKIŲ LIGŲ
Daug keblumų yra priežasčia akii 

ligų. Akių įtempimas atsiliepia ; 
nervų sistemą ir vargina įvairius ku

■ no organus ir yra priežasčia nerviš
— galvos skau 
mo — melan 
kepenų ir ink

j j 
nervų sistemą ir vargina įvairius ku

PARDAVIMUI MOKYKLOS

IPfflrsidiui©dlffl ■
Greitu laiku ir pigiai parsiduoda 

barbernė ir pulrinnis. Intaisymai 
pirmos klesos. Biznis išdirbtas. Per 
mėnesį galima uždirbt viršaus $100. 
Pardavimo .priežastis:, savininkas 
verčiamas išeina į kariuomenę. At
sišaukite urnai, taigi lig 25-tai lap
kričio (Noyember) adresu.

Antanas Valentą,
2120 St. Clair Avė., Clėveland, Ohio.

MOKYKIS SIUT MOTERUKU8 
RUBUS

Išmokinau; piešimo, kirpimo fonn? 
siūti naminius daiktus arba aprMa- 
lus. Diplomas kiekvienam, kur* Išsi
mokins. Valandos dieną arba vaka
rais dėl jųsų parankamo. UI $19 Iš 
mokiuam jus siut visokius drabušiaa 

DRESS MAKING COLLEGE3.
2336 W. Madiąon ąaL, Weater»av*

SARA PATEK. MOKYTOJA.
1850 Weli«

kamo — dyspepsijos 
dėjimo — nevirŠkir 
cholijos — širdies — 
stų keblumų ir tt.

KELETAS APSIREIŠKIMŲ AKIŲ 
INTEMPIMO

Ar jums skauda galvą? Ar ji svai
gsta? Ar bėga iš akių vanduo? Ar 
kaista arba niežti? Ar silpsta jųsų 
regėjimas? Ar jos yra jaiuhos ar
ba užsidegančios? Ar jus matote dė
mes prieš akis? Ar kreivos jūsų a- 
kįs? Ar auga kas ant jūsų akių ar
ba vokų? /

Ar jus turite katarą 
gaunate greitai šaltį?

PARDUODU KRAUTUVE, — ge
riausia proga tikram žmogui. Patar
tina dėl vedusių žmonių. Moteris, 
mokanti kiek angliškai sukalbėti. 
Krautuvėj laikoma smulkus daikte
liai, kas yra reikalingiausiai dasdie- 
niniui gyvenimui. Vyras gali eiti 
į darbą, moteris dienomis atliks biz
nį, arba vyras su motore, kuris jau 
nebegali dirbtuvėj dirbti. Gera pro
ga be rūpesčio pragyventi sunkiuose 
laikuose ir skatiko sutaupyti. Par
duodu pigiai. Del platesniu žinių at
silankyk šiom dienom nuo 6 iki 8 va
karais: A. J. Bertašius,
4601 So. Hcrmitage avė., Chicago, III

DYKAI! DYKAI!
Dabar yra jūsų proga mo

kytis barzdaskutystės 
amato dykai

25 mokiniams dykai
Nepraleiskite šio pakvietimo. Atsi
lankykite pas mus tuojau. Išsikirpktt

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madioon SU Chloro, UI.

PARDUODI? overkautą ir du nau
ju siutu. Priežastis pardavimo ei
nu į kariuomenę. _

Kazimieras Valentinas, 
3316 S. Parnell Avė., Chicago, III.

ATSILANKYKITE ypa t iškili km
norite geros vietos dėl karčiaraos. 
951 W. 19th St. Chicafo

PASINANDOKITE GERA PROGA
Parsiduoda pigiai restoranas. Biz

nis gerai išdirbtas, apgyventa lietu
vių ir svetimtaučių. Pardavimo prie
žastis — savininkas apleidžia Chica- 
gą. Atsišaukite: 1619 S. Halstcd st. 
Chicago, III.

PARDUODU šiaučiaus šapą su c- 
Jektros mašinomis-. Vieta gerai iš
dirbta: per savaitę (laibo įeina nuo 
60 iki 75 dolerių. Pardavimo prie
žastis — savininkas išvažiuoją į kitą 
miestą. Atsišaukite:
3654 Wrightwood Avė.. Chicago, III.

Jektros mašinomis. Vieta gerai

►

PARDUODI' barber Shop ir Pool 
Room arba parandavoju. Biznis iš
dirbtas per 6 mettis laiko. Norintic- 
jis tą biznį pirkti prašomi atsišaukti 
tuojaus Pelei- L Balčiui), 
1013 So. Main st., Rockford, III.

GERIAUSIAS —padai \ nias biznio. 
Grosernė ir bučernė pardavimui pi
giai prie 4330 So. Wood st., Savinin
kas serga. Atsišaukite į:

F. L. MA.IKA and CO.. 
2705 So. Kolio Avė.. Chicago.

RAKANDAI

EXTRA
Jauna pora priversta pasukant ta

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $160.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $20. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divonų, daven- 
port, taipgi $a25 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 nežiurint kur Jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsmau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gat., 
Chicago, IR

JAUNA PORA turi parduoti tuo
jaus penkių kambariu veik nauju) 
rakandus, divonus, cabinet. phono- 
graph, upright pianą ir tt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai, ui 
grynus pinigus.
2910 North Avė., 1-nias flatas. Priei 
Humboldt Park. Chicago

PARSIDUODA labai pigiai 6-šių 
kambarių puikus vėliausios mados 
rakandai. Gera proga įsigyti dai
lius rakandus už pigią kainą. Par- 
sidnos skyrium arba visi sykiu. 
Reikalaujanti ateikite ir duokite pa
siūlymą.
2335 So. Hoyne avė.. 1-rnos lubos 

arti 21-tos gatvės.

sykiu.

PARDUODU rakandus dviejų kam
barių; visai mažai vartoti, kaip da
bar prasti laikai, tai labai patogu 
žmogui gyventų randa pigi, šilumos 
maža tereikia ir pigiai parduodu. 
Priežastis — savininkas apleidžia šį 
miestą. Atsišaukite šiuo adresu:

Chicago. 1526 So. 49 Ct., Cicero, TU.

n ^i)5Y5TEn

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresni darbą ir dau- 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

jų, trimerių, rankovių, kišenių 
ir skylučių dirbėjų. Taipgi 
prcserių ir siuvėjų elektros ma
šinomis. Darbai laukia. At
eikite dienomis arba vakarais. 
Lengvi mokesčiai.

Specialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jų- 

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

, Master Designing School
J. F. Kasnicka, Perdėtinia

118 N. La Salio gatvė, Kamba
rys 416-417, prieš Cit}’ Hali

Telephone Yards 5032

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

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

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

3149 S. Morgan St. kertė 32 »t. 
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. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

Telephone Hunaboldt 127M 

M.SAHUD M. D. 
Senas Rusas Gydytojas ir Chir»rą«s

Specialistas Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Lig-ų
OFISAS: 1579 Mi)waukee Are 

Kampas North Avė . Kambarys M*.
VALANDOS: S -.30 iki 10 išryto 

1:30 iki 3 ir 7 :80 iki 9 vakaro.

DR. A. I. EPŠTEIN T
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

j 3101 So. Halsted Street
Kampas 3Linos gatvės

i OFISO TEL. Boulevard 4974 
Gyvenimo Tel. Canal 5188 i

Telephone Drover M9>

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Speeialistan Moterišką, Vyrišką. Vaiky 
ir rl»ų chronišką lirą.

VALANDOS: 10—11 ryto, 4—5 po piehu f— 
vakare. Nedčldieniah 10—1 po ptetq 

3354 S. HALSTED ST., arti S4 SI 
CHICAGO, ILL.

Ar užkimšta jums nosis?
. ) — Ar jų pa-
.> Ar skambu 

įųsų ausyse arba jums apkursta au
sys?

Pasitarkite su manim, jeigu jus 
kankina virŠminėti apsireiškimai. 

Nebrangios kainos.
DR. F. O. CARTKR

120 SO. STATE ST., CHICAGO. ILI.. 
2-raH augštuH.

1-nios durįs iki ‘ THE FA (R" depar- 
tamentinės sankrovos. 

Valandos: nuo 9 iki 7 vai v-aburo. 
Nedėldieniais nuo 10 iki 12.

t

Tel. Armitage 9H4

DR. A. J. KARALIUS
GydMas k Chirurgas

X-SPINDUMAI 
2121 N. TVestern are. 

Valandos: 9—12 ryte; 2—> 
vakare, i

Dr. A. I . YI’ŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

731 W. 18tli S., arti Halsted st.
Telephone (kinai 2118

Vai 9—Ii ryte; 1—2 popiet; 7'—9 rak.
f I Q *

1900 S. Halsted St.
Viršuj Bischoff’o Aptiekęs.

Telephone Canal 114.
Valandos 3—6 po pietų

Išskiriant Nedėldienius ir Seredaa '•

Tol. Armitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENe

Sugabiai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip įvairio
se motery ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.
1436 N. Ashland Avė., Chicago

3315 S. Halstcd St., Čhicaju

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. J O N ! K A I T 15

f

0R. W. YUSZKIEWICZ

tJETUVISKAS AKIŲ GYD'i T'’.' « 
turi skaudamas arba silpnas •* 

•raivo? skaudėjimo* atsilanką kije va-
1155 Mihvaukce Avė -

Valandos: Nuo 9 rjto iki 9. v aka"

I'l—............. ..  .

DR. S. B I E Z I S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: 2359 S. Leavjtt St.
Valandos 8—10 ryte; 4-7-8 vak 

Tel. Canal 8877. -

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvis Gydytojas, Chirurgą*
3203 S. Halsted St., Chicag*.

Tol. Drover 7179.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliams Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c.
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN
HALSTED ir 32-ra GATVĖ

Dr.Rams
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamus akinius, 
nuoji ii patarimus duoda dyk 

7K4-88 Milnaukee are,, arti Chicaro 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išr>t< i 
rui. Nedaliomis nuo 9 išryto iki a po 

Tą). Haymarket 243*

■■B

1
TELi:PH()NE YARDS 5834.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 

Į iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
i 3325 So. Halsted St., Chicago.


