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True translation fiied with the post- True translation fiied with the post- 
naster at Chicago, III., on Octoher master at Chicago, III., on October 

23, 1917, as reduired by the act of 
October 6, 1917.

I VOKIEČIAI KELIA KA
RIUOMENĘ ESTONIJON.

23, 1917, as reguired by the act.of 
October 6, 1917.

“TAUPYKIT MAISTĄ AR 
DUONOS KORČIUKĖS.”

VAIKŲ STREIKAS 
NEW YORKE.

15,000 vaikų atsisako lankyti 
mokyklas.

Traukiasi Rygos sektore.

PETROGRADAS, sp. 22. 
— Oficialis karės ofiso pra
nešimas sako, kad vokiečiai

Taip užreiškė Wheeler. Tai NEW YORK, spalių 23.- 
daroma,* kad pagelbėjus .Majorui Mitcheil įvedus j ne- 
talkininkams.

Amerikos žmonės turi tau

(kurias mokyklas t.v. Gary 
plan, priverčiantį vaikus be
reikalingai dirbti dvi valan-

pradėję kelti savo kariuome-, pyti ir veikti sti Hooveriu lC]aS) nelygų paskirstymų pie
nę ant Verder pusiausalio, 'dabar ar kiek vėliau jie sto-|tų laiko ir nuolatinį bėgiojĮ. 
Estonijoje, “bendram veiki- vės eilėj su duonos ir mėsos ( m^ gu vjsdmis knygomis nuo 
mui su vokiečių laivyno spė- j korčiukėmis, policijai juos ’aųg§tegnių augštų į skiepus, 

o augštesnėse (high) moky
klose — į 
muštrą, sustreikavo Brchvn-

komis.” t tvarkant, kaip tai daroma
Verdar pusiausalis guli į Vokietijoj.”

Taip užreiškė federalispytus nuo Moon salos. Iš čia

zOC \Aliuli; AIAVILJ- | 
įvedantį karišką

Price 2c.

RYTMETINE LAIDA

No. 252.-*

LIETUVA BADAUJA
Didelė ekspliozija austrų arsenale

Trįs dešimts milionų vyry po ginklų

■J-

Vokietija ir Austrija daro 
visa, kad užslėpus tikrąją 
savo armijų skaitlinę, vis 
dėlto atydus apskaitliavimas 
rodo, jogei jodvi turi apie 
10 milionų vyrų. j

Truc translation fiied with the post- 
master at Chicago, III., on Octobe» 
23, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

LIETUVA BADAUJA.
„y,

šimtai žmonių miršta badu 
Lietuvos ir Lenkijos 

. miestuose.yra nepertoliausia svarbus Illinois maisto administra- svp]e priemiesčio mokyklų 
5’ i mokiniai. Streikuoja viso a- 

pie 15,000 vaikų.
| Streikas kaip pradžioje 

f“(taip ir dabar yra vedamas 
labai tvarkiai. Vaikų moti
nos remia tą streiką.

Ištiko; ir susirėmimų su 
policija, kuriuose keletas 
moterųir policistų sužeista.

Vaikai^tankiai rengia de
monstracijas, laiko susirin-

rusų portas Kapsai, kurį,(torius Harry A. Wheeler, 
kaip buvo pranešta, rusai 
jąu apleidžiu.
Karės ofiso pranešimas, be

je, skelbia vokiečių trauki
mąsi Škuli ir Lembergų apy
gardoje, į rytus nuo Rygos. 
Rusų avangardas vejasi prie 
šo kareivius, ktirie traukiasi 
linkui savo svarbiausių po- 

rinkusi savo reguliariame'zicijų. 
posėdyj spalių 21 dieną,

“Kadangi žinome, jog se
kamais teisėjų rinkimais 
vieninteliai kandidatai, ku-mas kaip vienu balsu nu-i ,x .v. . J. , yra priešingi ‘mdzionk-
senams,” tai socialistų parti
jos kandidatai,

“Todėl nutarta, jog Chica
gos Darbo Federacija, susi-|

Chicagos Darbo Federaci
ja kirto stiprų smūgį demo-’ 
kratų-republikonų politinei balsuotojus atiduoti savo kė iš Moan sąsmaugos, Ry- 
lašinai. j -
Nedėlioj, spalių 21>Jvyko.,kandidatus ir tuo

C.ūcagos Darbo 1 ederacijos - sav() protestą, o taipgi ir šio 
posėdis, kuriam mašinistų; miesto, šios valstijos, ir visos 
organizacijos taryba mįų-|šios šaIies darbin‘inkų judė- 

rezoliuciją reikalu r^minio tjjmo protestą prieš trempi- 
socialistų kandidatų^ teisė-įjną pamatinių laisvų pilie- 
jus, ir rezoliucija buvo vien- teisių, kuriuo užsiima tie 
balsiai priimt a.indžionkšenų teisėjai, tarna- 

^aj^nna. kadiuja^Jį^ fabrikantų intere-
Čiūcągos..Darbo Federacija, į atims.”

Ten pat pranešama, kad 
įšiuomi ragina Cook paviečio rusų eskadra, kur pasitrau-

balsus už socialistų partijos gos įlankoj, sunaikino visa,-ta Europoj, kada liuosanorė 
—----------- __ —> išreikšti (kas tik turėjo šiokios-toki'os! sistema nepa’vyko,

Vienas rezoliucijos komi
sijos narių savo kalboj'pasa- 

. . . . v. . kė, kad kas-rezoliucijoj parpakankamai įau pažinęs,, jog . .... . ., • r .• t i L. ^ sakyta apie teisėjus, kurietiek pavieto, tiek valstijos . v. . / . ..\ J iki šiol buvo išrenkami re- teisejai yra pasisavinę sau . ri . 3 .., r. _ , . _ J- -i publikonu ir demokratu ma- autoritatines teises. Jie pil- t. -I-v y. .. , i - . i tsinomis, tai švenčiausia t ienai tarnauja darbininkų sa-f sa 
mdytojų, kapitalistu intere- , . ,7. . ,v... .. . imą dar vaizdžiau pnrodzius, sams; jie savavalffigai teikia . .5, .v . ’i « . -iJis issitraukęs is kiseniausjiems indzionksenus prieš \j • i . .. t parode delegatams visą pun-darbimnkų organizacijas; \ .v. , v ,, , \v. \v. .... / idą indzionksenu, i kuriuosjie uždraudžia pikietavimą; ’
jie atima teises darbiniu-,',. -
karns ir neprileidžia, kad telsejai bYV0 ,davę
butu prisaifentuju teiS6jul"amdytojams1!,r!e^ masmis- 
. . . J. .. x i, M tų unijos darbininkus, teisiami; jie uz nepąklausy- 
mą teisėjo darbininkus aš-| Priimtąją rezoliuciją nu- 
triausiai baudžia, ir šiaip da- tarta vėl kaip vienu balsu pa
tu visa, kad darbininkų or-į siuntinėti visoms darbinin- 
ganizacijas silpninus. i kų organizacijoms ir uni- 

Toliaus rezoliucijoj sako-|joms patarimu, kad jos tą- 
a- * ipat padarytų ir veiktų, kad
“Mes randame, jog visi‘išrinkus socialistų kandida- 

taip vadinamojo fuzionistų tus’
(susiliejusių daiktan demo- gitas Chicagos Darbo Fe- 
kratų ir republikonųĮ-^įkie- deracijos indorsavimas soci- 
to kandidatai, kurie nori butjalistų kandidatų padarė di- 
vėl išrinkti su darbininkų sa-jdelio susirūpinimo Chicagos 
mdytojų pagelba, streikų.kapitalistų dienraščiams ir 
metu visados, kada tik sam-į sugadino nemaža jų džingo- 
< lyto jai reikalaudavo, duoda- istinio kraujo. Didžiausioj 
hi jiems, “indžionkšenus” į tužboj jei nieko geresnia ne
orios streikuojančius darbi-(suranda pasakyti apie tą

| Darbo Federacijos šaunų 
I žygį, kaip tik tai, kad tai la
bai nepatriotingas esąs pa
sielgimas. Je, ir rezoliuci- 

I jos pasiulytojas buvęs “džer- 
i m&nas”....
l *

I Darbo Federacijos posėdis 
priėrpė ir kitą sekretoriaus 
Ed. Nockels pasiūlytų rezo- 

; liuciją, kuria išreiškiama už- 
tuojauta senatoriui La Folle- 
ittui ir reikalaujama, kad jo 
’ “prasikaltimo” nagrinėji- 
(mas butų teisingai vedamas.

Truc translation fiied with the ftost- 
master at Chicago, III., on October 
23, 1917, as reguired'by the act of 
October 6, 1917.
NUĖMĖ DRAUSMĘ NUO 

UŽSIENIO LIKIERIŲ.

NEW YORK, spalių 22. — 
Aplaikyta čionai kablegra- 

* ma, per valstybės departa
mentą, iš Suv. Valstijų lega- 
cijos Kopenhagene sako, jo
gei šimtai žmonių mirštą ba
du Varšavoje ir kituose Lie
tuvos bei ^nkijos miestuo
se.

teisindamas maisto admini
stracijos paliepimą apie be-j 
mėses (meatless) dienas u-, 
tarninkais ir be-kviečįų 
(wheatless) dienas seredb- 
mis viešose valgomose vięįo- 
>se.

Žmonės arba turės tai pil- ?
dyti savo namuose liuosano- 
riai, ką daro viešbučiai ir 
restauracijos priverstinai, ir kliudo
ar bus griebtasi aštresnių veiki Susirinkimuo- 
pnemomų, kas buvo padary- se kalf)a js vaikaj Kele.
4 • •«>* -a I /J I . . *■

,tui mokyklų išdaužyta lan- 
sa °>gai, yra ir nukentėjusių mo

kytojų^
Pirmojoj demonstracijoj 

.... „ vaikai nešėlblekatus su užra-jvheatiess day. :šafe. (<Išrinįite Hin ita ir 
Jokių kviečių maisto nebus j, anaikGarv sistemų!” 
pardavinėjama restauracija ' 
se seredoj.

Pirmoji bemėsė diena bus 
sekamą utarninką. v (

Wheeler sako, kad tas da
roma pagelbai talkininkams. 
Francija, kuri išpradžių rei-i 
kalavo 100,000 tonų cukraus 
už spalio ir lapkr. mėn., pa
didino šį užsakymą iki 120,'

! Wheeler.
Sulig tuo maisto ekonomi

jos nuosprendžiu, sekamą se- ’
TrueTranslation fiied vvith the post- rorlQ k11C3
n»nclui» f II ah f \ f rvl’fc n I K/llO

karinės vertės.*

master at Chicago. III., on October 
23, 1917, as reguired by the act of 
October (i, 1917.
RUSŲ LAIVYNAS APLEI
DO MOON SĄSMAUGĄ,

Paskandino, vieną vokiečių 
/ transportą.

B^TROGRADAS, spalių 
21 (suvėlinta. — Rusų laivy
nui betgi pavyko apleisti 
Moon sąsmaugą be jokių

•J% “Socializmas priešingas Ga- 
>y sistemai, kaip ji yra praįk- 
tikuojanra NeivYorke-F’ irlt.
P-

Bet dabar vaikų streikas 
’ priėmė ir ekonominį pobūdį.

i Vaikų demonstracijoj va
ikai’ jau margavo plekątai:

I “Mes norime socializmo!” 
“Mes norime cukraus!” “Ša-

______ ____________ _ nuostolių ir kuotvarkiausiai. I 0 ga^ Pa" i lin brangumas pragyveni- 
Ir kad tą savo tvirtini- Apie tai prapesa laivyno de

partamentas.
Oficialiame pranešime sa

koma:
“D e 1 e i dalykų stovio 

i bėgiu tik vienų metų kapita-jMoon sąsmaugoj buvo rasta 
reikalingu perkelti musų 
speigų, ginančių šią apielin- 
kę, bazą j saugesnę vietą prie 
Finlandijos įlankos.

“Laike veikimo Rygos į- 
lankoj viena musų submari- 
na pasitiko priešo eskadrą, 
susidedančią iš keturių Mar- 
kgra tipo drednautų, krui- 
zerių ir daugybės torpedinių 
laivų. Submarina paleido 
dvi torpedi j vadovaujantį 
drednautą, bet apšaudoma 
hydroplanais ir apipilama 
kulkomis buvo priversta pa
sinerti neatsiekusi pasek
mių.

“Didelis transportas, lydi
mas torpediniais laivais, pa
traukė linkui musų subma- 
rinos. Submarina sugrįžo a- 
takon ir paleista torpeda pa
skandino vieną transportą.”

(rūpinti tik 80,000 tonų. Ita
lija reikalauja 250,000 topų 
kvįečių. Franci jai trūksta 
arti 200,000,000 bus. grudų. 
Ji paprastai užaugina 10,- 
000,000 tonų grudų, bet šie
met jos derlius nupuolė iki 
4,000,000 tonų ir tik Su v. Va
lstijos gali padengti tą de-

mo!” “Šalin Gary sistema!” 
Politikieriai šiuo nauju 

vaikų streiko krypsniu yra 
labai susirūpinę.

ANGLIAKASIAI GRĮŽTA 
DARBAN.

True translation f«fied vvith the post- 
mastei’ at Chicago, III., on October 
23, 1917, as reguired by the act of 
October (i, 1917.
DIDELĖ EKSPLIOZIJA 
AUSTRŲ ARSENALE.

Keturi tūkstančiai žmonių 
užmušta, dešimt tūkstan
čių sužeista.

WASHINGTON, spalių 22 
— čia aplaikyta oficialis Ro
mos pranešimas^ kur sako
ma, kad eilėj ekspliozijų, ki
lusių ^dideliame austrų arse
nale, Stefelde, birželio 16 d., 
keturi tūkstančiai žmonių 
tapo užmušta, o dešimt (10, 
000) tūkstančių sužeista. 
Darbininkai, kur spėjo istru- 
kti, buyo priversti ginkluo
ta sargyba grįžti atgal prie 
savo pereigų pildymo.

WASHINGTON, spalio 
22. — S. V. iždo solicitorius 
šiandie nusprendė, jogei dis
tiliuoti spiritai gali būt im
portuojami į Suvienytąsias 
Valstijas, neveizint draus
mės prieš panašų importavi
mą, nurodytos t. v. maisto 
kontrolės biliuje.

Solicitorius mano, kad se
kcija prie įplaukų biliaus, 
kuri tapo priimta veik dviem 
mėnesiais vėliau nei maisto 
kontrolės bilius, panaikina 
importo drausmę, esančią 
maisto kontrolės biliuje.

Vadovaudamos solicito- 
riaus išaiškinimu iždo depa
rtamentai įsakė visiems mu
itų kolektoriams paliuosuoti 
importą distiliuotų spiritų, 
kur buvo sulaikyta priėmus 
maisto kontrolės bilių. k

Ateityj, užreiškė solicito
rius, įvežimas spiritų turė
siąs būt paliudijamas affi- 
davitais.

.A . .
True translation fiied svith the post- 
master at Chicago. III., on October 
23, 1917, as reguired bv the act of 
October 6, 1917.
NUŠOVĖ ŠEŠIS VOKIE

ČIŲ ORLAIVIUS.

LONDON, spalių 22. — O- 
ficialis admiraltijos praneši
mas sako, jogei vakar tapo 
nušauta šeši vokiečių orlai
viai laike užpuolimo ant 
Vlessenghan ir Houttave —— 
vokiečių orlaivių bazų.

Jis toliau sako, kad kiau
liena netaip greitai nupigs, 
nes ir čia pat trūksta kiau
lių, o iš Europos vis tvirčiau 
kasdien pradeda reikalauti 
riebumų.

Wheeleris sako, kad laikas 
bandymo liuosanorės siste
mos gal būt užsibaigs lapkr. 
30 d. Jeigu ji bus užganė
dinanti, ji, be abejonės, pasi
liks ir toliau. Bet jeigu pa
sirodys, ■ kad yra perdaug 
“naminių slackerių 
sutrukdo pasekmes, bus įves
ta kortelių sistema.

Anglių bado gal būt bus 
išvengta.

SPRINGFIELD, spalių 23 
— Illinois angliakasiai, iš
skyrus Franklin pavietą, va
kar pradėjo grįžti darban. 
Manoma tečiau^, kad šian
die turės sugrįžti ir Frank
lin pavieto angliakasiai. Tuo 
budu rasi ir pavyks išveng
ti anglių bado.

”, kurie

True translation fiied vvith the post- 
master at Chicago, III., on October 
23, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

12,000 VYRŲ PABĖGO 
Iš VOKIEČIŲ ARMIJOS.

Laikraščiai praneša, kad pa- 
^bėgėliai rado prieglaudos

Šveicarijoj.
WASHINGTON, sp. 22.— 

Oficialis Romos pranešimas 
skelbia, jog Šveicarų laikraš
tyj Bund tilpo žinia, kur sa
koma, kad Šveicarijoj rado 
sau prieglaudos dvylika tū
kstančių vokiečių, pabėgusių 
iŠ armijos.

476978

> f •

True translation fiied with the post- 
master at Chicago, III., on October 
23, 1917, as neguired by the act of 
October 6, 1917.

DAGO JAU VOKIEČIŲ 
RANKOSE.

Suėmė 1200 rusų.
BERLIN, spalių 22. -r O- 

ficialiai pranešama, kad visa 
Dago sala jau vokiečių ran
kose. Be užgriebtų kanuo- 
lių ir sandėlių vokiečiai čia 
suėmė dar ir 4200 rusų be-

C 
Truc translation fiied vvith the post-Į 
master at Chicago, III., on Octobep 
23, 1917, as nęguired by the act M 
October 6, 1917.
PRISIPAŽĮSTA NETEKĘ 

4 ZEPPELINŲ.
AMSTERDAM, spalių 22. 
Gauta čia oficialis Berli- 

no pranešimas pripažįsta ne
tekimą keturių zeppelinų.

True translation fiied vvith the post- 
niaster ai Chicago, 111., on October 
23, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.
TRIS DEŠIMTS AšTUONI 

MILIŪNAI VYRŲ PO
GINKLU. #

Truc translation fiied with the post- 
master at Chicago, III., on October 
23, 1917, as reguired by the act o f 
October 6, 1917.
SEATTLES LAIVŲ STA

TYTOJŲ STREIKAS 
UŽSIBAIGĖ.

WASHINGTON, sp. 22.— 
Sulig karės departamento 
apskaitliavimu, mažiausia 
trisdešimts aštuoni milionai 
vyrų yra pastatyti po gink
lu laike dabartinės karės — 
27,500,000 talkininkų pusėje, 
10,600,000 vokiečių.

Čia, beje, nėra priskaityta 
laivynų spėkos, kas turėtų 
padidinti bendrąją skaitlinę 
dar kėliais milionais vyrų.

Priėš Vokietijos septynis 
mil. (7,000,000), Austrijos 
3,000,000, Turkijos 300,000 ir 
Bulgarijos -300,000 vyrų sto
vi sekamos karinės spėkos: 
Rusija su 9,000,000; Franci- 
ja
tanija — 5,000,000; Italija — 
3,000,000; Japonija — 1,400, 
000; Suvienytosios Valstijos 
— virš 1,000,000; Kynija — 
541,000; Rumunija — 320,- 
000; Serbija — 300,000; Bel
gija — 300,000; Graikija — 
300,000; Portugalija — 200,-; 
000; Montenegro — 40,000; 
Šiam —- 36,000; Kuba — 11,- 
000 ir Liberija su 400 vyrų. 
San’ Marino ir Panamą taip
gi turi tūlą skaičių vyrų po 
ginklu.

Dvylika tūkstančių darbini
nkų sugrįžo darban.

SEATTLE, sp. 22.—Beat
les laivų statytojų streikas 
užbaigta. Dvylika tūkstan
čių Metai Trades unijos na
rių nutarė sugrįžti darban 
paliekant savo reikalavimą 
ederalės valdžios paskirtai 
algų nustatymo tarybai.

6,000,000; Didžioji Bri-

Pasarga balsuotojams
Sekamiems teisėjų rinki
mams Chicagoje nebus re
gisi ravi mos dienų. .Todėl 
kiekvienas balsuotojas, kur . 
yra persikėlęs kiton vieton 
gyventi, taipjau tie, kur dar 
pirmą kartą balsuos, tegul 
nueina į Board of Election 
Commissioners ofisą, City 
Hali, ir ten užsiregistruoja. 
Ofisas yra ant 3čio augšto, 
kambarys 308; atdaras nuo 
9 v. ryto iki 9 vai. vakaro 
kasdien.
Tatai reikia padaryti ne vė
liau kaip ligi spalių 26 die
nos. Kas to nepadarys, 
rinkimais teisėjų lapkričio 
6 d. negalės balsuoti.

IMPERFECT IN ORIGINAL



NAUJIENOJ, Chicago, III- Utarninkas, Spaliu 23, 1917.

NAUJIENOS
tti Lithuanian Daily News
OHUhed Daily except Sunday by 
0M Uthuaman Newa Pub. Co^ Ine.

CHICAGO, ILLINOIS
Telephone Canal 1506

UlslBakomoji kaina:
Bktaacoje, nešiotojams kasdien pri- 
Katant i namus, moka:

Savaitei ....................... 12 centu
■taesiui .......................  50 centu

Vfosto dalyse, kur nešiotojai nepa- 
Jlakia, dienraštis siunčiamas pačtu, 
toUjams išanksto užsimokėjus: Me- 
tom 16.00; pusei metu $3.50.

nwr» Chicagoj, metams $5.00; pa- 
$kl metu $3.00; trims mėnesiams 
tL.IV. Kanadoje metams $7.00. Vi- 
aar kitur užsieniuose $8.00 metams.

Unijos indorsavo 
socialistus.

Chicagos Darbo Federaci
ja pereitoje nedėlioję nutarė 
remti visus socialistų kandi
datus i teisėjus. Pagal vie
ną pranešimą, tas nutarimas 
buvo padarytas vienbalsiai, 
pagal kitą — prieš j j balsa
vo išviso vienas delegatas.

Tai yra nuostabiausis at
sitikimas šio miesto darbi-

<; i n j. Darbo Fe- 
igoje nepasi- 
dideliu pro-

sako jisai, Įjei apgarsinimų.
j biitn.m en. J

sielgėme taip”, ;
“ne dėlto, kad mes butum so
cialistai, o dėlto, kad “injunc- 
tion’ai”, kuriuos išleisdavo

‘ bloko (republikonų ir demo
kratų) kandidatai, padarė 
negalimu daiktu laimėt strei 
kus ir pagerint savo būvį.”

Taigi Chicagos darbininkų 
unijos atmetė kapitalistinių 
partijų kandidatus todėl, 
kad jie yra kapitalistų įna
giai ir darbininkų priešai; o 
už socialistus jos pasiryžo pakysime keletą žodžių, 
stot todėl, kad socialistai yra 
darbininkų draugai.

Tą dalyką unijos suprato 
iš kasdienio gyvenimo paty
rimo. Jos dar nepriima so- 
jcialistų teorijos ir socialistų 
pozicijos politikoje; šituose 
dalykuose jos dar eina išvien 
^u socialistų priešais. Bet 
klausimuose, apkštai suriš
tuose su darbininkų kova už 
geresnį būvį, jos jau atitiko 
teisingą kelią.

Bet Chicagos Darbo Fede
racija,. matoma, pradeda tei
singai atsiliepti ir į kebles
nius šios dienos klausimus. 
Nežiūrint to, kad dar visai 
nesenai ji ‘ buvo pritarus 
Gompersui ir Spargai, ji ta
me pačiame nedėlios susirin
kime, kur buvo indorsuoti so

Vienas tautininkų laikraš
tis, pamatęs “Naujienose” 
tūlą valdišką apgarsinimą, 
.užreiškė, kad musų dienraš
tis permainęs savo poziciją. 
Jisai gerai žino, kad tai yra 
netiesa, ir jam aiškinti daly
ką nėra reikalo* Bet kad to
kios arba panašios pastabos 
meiššauktų skaitytojuose ne
susipratimų, mes čionai pa-

“Naujienų” politika ap
garsinimų klausifhe buvo ir 
yra sekama: redakcija už 
apgarsinimus neatsako. Ji 
nepriima jų ir ji neatmeta 
jų. Apie apgarsinimus 
sprendžia tos “Naujienų” j- 
staigos, kurios veda jų bizni, 
t. y. administracija ir direk
cija.

Kalba čionai eina, žinoma, 
apie apgarsinimus techniš
koje to žodžio prasmėje,, t. y. 
apie tuos asmenų arba įstai
gų pranešimus, kurie talpi
nama laikraštyje už pinigus. 
Už tokių, pranešimų turinį ir 
formą ima ant savęs atsako
mybę patsai garsintojas. 
Taigi, jeigu kokios-nons kra
utuvės apgarsinime yra pa-

Laike rinkimų cialistų kandidatai, išreiškėiSi*Ą^ad josiosparduoda- 
ji paprastai stodavo už ka- užsitikėjimą jr senatoriui ““J1 sl^ai. art?a overko- 
pitalistų partijas. Metai lai- La FoDette’ui, kurį kapitali- es3 geriausi ir pigiau- 
ko atgal ji atsisakė paremt etinė spauda smerkia, kaipo « visame pasaulyje, tai ta-
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net drg. Cunpeos kandidatu- “šalies išdaviką 
rą į valstybės prokurorus, “ *
nežiūrint viso jo populeriš-lkai išrodo neblogai. Kuomet 
kūmo šiame mieste, ir rėmė ‘ darbininkų unijos taip soli- 
tą triukšmadarį politikierių dariai remia socialistų kan- 
Hoyne.

Pritarimo socialistams juo kad 6 d. lapkričio bus socia- 
maž;'' o galima laukti listų pergalės diena.

Aarbo Federaci-1 
d ji, vos dve- kiaus sukrust patiems soci-

< Vaičių atgal, priėmė 
patriotišką rezoliuciją apie 
karę ir užgyrė gompersinę 
“Darbo ir Demokratijos Ly-

< ...
Kuo išsiaiškina tokia at

maina Chicagos unijų susi
vienijime? Iš dalies tį pa
sako jų rezoliucija, -priimto
ji užvakarykščiame susirin
kime. Joje tarp kitko skai
tome :

“Praktiškai visuose strei 
kuose, kur buvo išleista 
'injunction’af, ramus pi- 
kietavimas buvo uždrau
džiamas, ir tuo budu buvo 
atimama iš streikininkų 
konstitucinės jų teisės ir 
padedama samdytojams 
pergalėt savo darbininkus. 
Streikininkai būdavo trau
kiami tieson už teismo pa
niekinimą ir jiems nebūda
vo duodama prisaikintųjų 
teisėjų tardymo.”
Tie teisėjai, kurie šitaip el

gdavosi su darbininkais, yra 
republikonų ir demokratų 
bloko kandidatai dabarti
niuose rinkimuose. Darbo 
Federacija atmetė juos pri
pažindama, kad juos “valdo 
ir kontroliuoja fabrikantų a- 
sčciacijos ir korporacijos”/ 
ir nutarė remt socialistus, 
kaipo vienintėlę partiją, išti
kimai tarnaujančią darbi
ninkų reikalams.

Šitas nutarimas bus išsiun 
tinėtas visiems 300 Federa
cijos skyriam^, kad ir jie sto
tų už socialistų kandidatus.

Kaikurie skyriai tečiaus 
tokius-pat nutarimus jau bu
vo padarę anksčiaus. Taip, 
Ben F. Parker “veiterių” (pa 
tarnautojų) unijos N. 7 pre
zidentas užreiškė, kad jo u- 
nija, turinti 1,700 narių, vie
nbalsiai indorsavo (parėmė).

Chicagoje, vadinasi, daly

didatus, tai yra daug vilties,

Reikia dabar tiktai smar-

alistams.

“Pagarsėjo ’ ’.
žinomasai advokatas Cla- 

rence Darrow staigu pavirto 
“socialistų vadovu.”

Ar jisai kada-nors buvo 
vadovaujamosiose socialistų 
partijos įstaigose? Ne.

Ar jisai dalyvavo bent vie
noje socialistų konferencijo
je? Ne.

Ar jisai parašė kokį socia- 
listišką veikalą? Ne.

Ar jisai bent priklauso so
cialistų organizacijai? Neži
nia. .y

Tai kokiu-gi budu jisai pa
teko į “socialistų vadovus”?

Štai kokiu: Užvakar jisai 
laikė viename dideliame pa
triotų mitinge patriotišką 
prakalbą ir nupeikė tuos, ku
rie nepritaria valdžiai ir kal
ba apie taiką. Už tai jisai 
tapo apšauktas “socialistų 
vadovu”.

Beje, yra da ir kitų fak
tų, liudijančių, kad Dai‘row 
yra “socialistų vadovas”. 
Viena, jisai turi arba turė
jo draugų tarpe socialistų; 
antra, socialistai kartais pa
sisamdydavo jį už apgynėją 
(mat, jo tokia profesija — 
gint tą, kas jį pasisamdo)-; 
trečia, jisai kitąsyk buvo di
delis pacifistas, toks didelis, 
kad iš principo nepripažin
davo jokių karių.

O užvis svarbiausis yra 
tas faktas, kad Darrow šian
die yra didelis pacifistų prie
šas, toks didelis, kad nepri
pažįsta nė spaudos, nė žo
džio laisvės.

r Todėl yra aišku, kaip die
na, kad jisai yra “socialistų 
vadovas”.

tai nereiškia, kad juos to- 
.kiais skaito ir rekomenduo
ja savo skaitytojams laikra
štis. Garsinamąjį ta vorą gi
ria ne laikraštis, o tavorp sa
vininkas.* •

Taip yra ir su kitais ap
garsinimais. “Naujienose” 
pav. kartais telpa kokios- 
nors bažnyčios arba kunigo 
apgarsinimas; iš to tečiaus 
neišeina, kad jos remia tos 
bažnyčios arba to kunigo bi
znį — taip-pat kaip iš to, kad 
“Naujienos” garsindavo Mo
ckaus prakalbas, neišeięjį, 
kad jos tąrnauja Mockui 
(nors tokį priekaištą “Nau
jienoms” darydavo klerikalų 
spauda). j,

Už ką ir prieš ką ląikraš- 
tis stoja, reikia spręst ne pa
gal jo apgarsinimus, o pagal 
jo straipsnius.
į' Suprantama, kad laikraš
čio skaitytojų tarpe gali vi
suomet atsirast neprityru
sių žmonių, kurie neatskirs 
apgarsinimo nuo straipsnio. 
Kad tokius žmones nesuklai
dinus, geriausia butų, kad 
laikraštis nepriimtų jokių 
apgarsinimų, kurių turinys 
prieštarauja laikraščio pa
kraipai. <

Tokios nuomonės laikosi 
ir “Naujienų” leidėjai, ir jie 
stengiasi, kiek galint, pagal 
ją elgties. Bet kaip “Nau
jienoms”, taip ir kitiems lai
kraščiams, sunku yra nuose
kliai laikyties augščiaus nu
rodytos taisyklės.

Kalbėdami apie šio straip
snio pradžioje minėtąjį ap
garsinimą, ‘Naujienų” B-vės 
idirektoriai nutarė neatmesti 
jo, kad nepastačius į pavojų 
(dienraščio gyvavimą.

Kas dėl “Naujienų” pa^- 
kraipos, tai nė apgarsinimai, 
nė kas kita neprivers jos 
persikeisti. Naujieji suvar
žymai neduoda mums viską 
pasakyti, ką mes norėtume. 
•Bet kas yra galima pasakyt, 
tai mes sakysime taip, kaip 
musų įsitikinimai diktuoja.

Tikimės, kad musų skaity- 
. tojai supras laikraščio padė-

lAjKZVidga.
True translation filed with the yost- 
niaslui' ai Chicago* Il>.» on October 
23, 1917, as reųuired- by the act oi 
October (i, 1917.
KODĖL NUBAUDĖ
“N. Y. VOLK^ZEITUNG”?

Savaitinis laikraštis “Mfller’s 
Weekly”, išeinantis New York e, 
rašo editoriule:

Laikraščiai praneša, kad I 
valdžia nutarė sustabdyt soci
alistų “New Yorker Volkszei- 
tung”, už tai kad jisai atsisa-l 
kė priimt Laisvės Paskolos 
apskelbimą.
“Miller’s Weekly” nesutinka 

su tokia valdžios politika ir sa
ko* kad bausti “N. Y. V.” yra 
neteisinga.

PEIKIA 
LABDARYBĘ.

“Vienybė L.” rašo apie labda
rybę:

Tiesa, pati t labdarybė yra 
geras dalykai, bet už tai lab
darybės pasekmės nevisuo- 

. met geros. Kiekvieno labda
rybė iššaukia dėkingumų iš 

' šelpiamojo pusės. Net nedo
ra yra būti nedėkingu labda
riui. Jei vienas žmogus pa
darys kokių nors labdarystę 
kitam žmogui, tai tas kuone 
visų gyvenimų turi būti jam 
dėkingu.

Ir taip koks nors milijo
nierius, arba tankiausiai mi
lijonierė iš vienos pusės gy
vendama prakaitu paprastų 
darbininkų žmonių pradeda 
juos šelpti. Ji gali šelpti tik
tai dėlto, kad ji levo dalį pa
silieka iš darbininkų uždar
bio. Jos šelpiamųjų susidaro 
didelė armija ir jie jai dėkin
gi. Kas gi čia pasidaro? Nu
gi tas, kad milijonierė iš vie
nos pusės skriausdama, o iš 
kitos pusės šelpdama sudaro 
sau armijų pagerbėjų. |

Pagerbėjai arba šelpiamie
ji, jei tik įsigilinti į tų klausi
mų, yra ne kuom kitu, kaip 
tiktai vergai labdario. Juk 
nepriimta, nedora ir negera 
priešinties prieš labdarį. Na 
ir niekas nesipriešina. Ir dar 
daugiau; kiekvienas dėkingu
mas kam nors žmogų mora
liškai daro kaip ir vergu. Vie
nu žodžiu labdarybė giliau
sioje prasmėje yra palaiky
mu vergijos.

Priparodymui prisižiurėkiin 
į turtuoles moteris užsiiman-

vJi • f

čias labdarybe. Prisižiūrėki
me, kaip jos apsieina su savo 
tarnais ir pamatysime, kad 
didžiumoje mažai pas jas yra 
altruistiško jausmo. Jos dau
giausiai savo kambariuose ant 
minkštų pajuškaičių laiko 
paguldytus kačiukus ar šuniu
kus, tuom tarpu kaip jų tar
nams paskirti kambariai kur 

” skiepuose .kur nepasiekia jo- 
kis saules spindulys. Vienok 
jos draugijiniame gyvenime 
augštinam^s kaip kokie an
gelai, apie jas rašoma laikra
ščiuose, išgiriama. i

Prisižiurųkim vėl į biogra- C» e I
fijas prakilnių žmonių, kurių 
sielos buvo labai jautrios, vie
nok tarp jų labai mažai rasi
me labdarių. » Nekalbėdami 
plačiau stačiai galima patvir
tinti, kad tokia labdarybė už 
kurių susilaukiamas dėkingu
mas mažai naudos atneša. I

Bet kaipgi butų su viso
kiais seneliais, su visokiais el- 
gėtais, kurie negali sau duo-. 
nos užsidirbti? Jei nebūtų 
labdarybės, jie turėtų badu 
numirti.

Į tai labai Jęngva atsakyti, 
kad jei yra tokie žmonės, ku
riuos reikia sušelpti, tai žmo-

• nes turi ir šelpti. Tokių se
nelių užlaikymas turi būti pa
reiga visų žmonių (valšnjos), Į 
bet ne labdarystė. Reikia, kad Į 
žmonių butų pareiga tų dary-| 
ti; ir kad jie nesijaustų, kadi

Iš čia juk paeina tas, kad giais pavyko. Taip aš ir tikė- 
jautresni žmonės labai neno-. jausi. Delegatai mokėjo gerai 
rom priima kieno nors labda- dalykus svarstyti. Nebuvo čia 
rystę. Jautrios sielos žmogus karštų “spyčių”, bet visuomet 
labdaryste užsigauna, nes šel- rimtas ir nuoseklus dalykų gvil-

| pianihsis jau tuom patim ta
mpa kaip ir morališku vergu 
labdario.
Visai teisinga nuomonė. Ir ją 

sėnai skelbia socialistai. Tik so- 
I cialislai daro iš jos logišką išve- 
i dimą/Jeigu labdarybė yra daly
kas, turintis blogas pasekmes, 
taii neikia taip sutvarkyt visuo- 
jnenę, kad žmonės galėtų be jos 
apsieiti. ‘į

Šiandie visuomenėje randasi 
daug tokių beturčių vyrų, mote
rų ir vaikų, kurie neturi kitokio 
budo išgyventi, kaip tiktai nau
dojantis labdarių malone. Kad 
nebūtų tokių nelaimingų žmo
nių, reikia visuomenės turtus 
atimt iš privatinių lobininkų 
rankų ir pavest juos į visuome
nės rankas. Tada visuomenė 
galėtų suteikt progos kiekvie
nam žmogui pasidaryt gyveni
mą. ;

Amer. Liet. Darb 
Taryba.»

Iš Rockfordo, III., L. D. Tarybos 
Judėjimo.

Rugsėjo 30 d. vietos L. D. Ta
ryba (jon įeina jau keletas dra
ugijų) turėjo pirmą atstovų su
sirinkimą ,kuriame tapo išrink
ta valdyba prideramam darbo 
vedimui.I* t

Svarstant apie platesnio vei
kimo pienus, prieita prie išvedi
mo, kad pirmimisiai dar reikia 
kreipties į visas vietos progre- 
syves draugijas bei kuopas ir 
kviesti jas prisidėti prie to vi
suomeninio darbo, nes tik su
koncentravus visas progresyves 
darbininkiškas jiegas pasekmių 
giau bus galima šiuo kritišku 
momentu veikti.

! Spalių 7 d. buvo Sll 
mėnesinis susirinkimi 
rinkime buvo skaityta ” ' 
timo laiškas nuo vietos 
valdybos, kad kalbamoji kuopa 

'prisidėtų prie Tarybos ir veiktų 
bendrai su kitomis jau prisidėju
siomis draugijomis. Apsvarsčius 

I klausimą, didžiuma balsyčiu tar
ta prisidėti prie L. D. Tarybos.

Prie progos turiu pastebėti, 
kad SLA. 77 kuopa, kuri, sako, 
daugiausiai susidedanti iš tauti
ninkų, kalbant apie prisidėjimą 
prie LDT., apie jos naudingumą 
ar nenaudingumą, gana rinitai 
ir mandagiai svarstė klausinius. 
To negalima sųlygint su tomis 
“ristynėmis”, kokios įvyko čia 
kaikuriose musų organizacijose, 
svarstant a p i e prisidėjimą 
prie LDT. Tūli asmens, kitų su
gundyti, o patįs nepajiegią pla
čiais ^dalykų suprasti, pripasa
koja apie L. D. Tarybą tokių 
niekų, kad dieve jiems atleisk.

v
Senesnieji draugai, kurie dau

giausiai yra pasidarbavę vietos 
progresyviame ir darbininkų ju
dėjime, matydami tokius užsi- 
varinėjimus prieš Tarybą, nuta
rė draugijų susirinkimuose ai
škiai dalykus išdėti ir parodyti, 
kaip nepainatingi tie “argumen
tai”, kuriuos netoli temimątan- 
tįs “kraštutiniai radikalai” pa
vartoja prieš Tarybą, ir kurie, 
sekdami klaidingai suprantamu 
obalsiu, spiriasi, kad “turini vei
kti po savo firma”. Ir dabar 
niekas čia jų “nebebaderiuoja”. 
Kokią įtekmę jie dar galėjo tu
rėti pirmiau, dabar jos baigia vi
stu netekti. O Lietuvių Darbi
ninkų Taryba įgyja vis daugiau 
ir daugiau populerumo, dėlto 
kad žmonės aiškiai jau mato, 
jog šiuo sunkiuoju reakcijos 
metu pasigelbėjimą ir atspirtį 
jie gali rasti tik tvirtoj vįšų de
mokratinių jiegų organizacijoj.

Korespondentas.

deniinas.
Toks darbas, tai nėra ardymo 

darbas, bet vienijimo darbas. Y- 
pąč šiuo laiku jis yra labai nau
dingas, kuomet šalyj reakcija 
vis didėja ir didėja. Kuomet pro- 
gresivioji, kuomet darbininkiš
koji spauda perlekiu j omą ir var
žoma, visi susipratę darbininkai 
privalo kuolabiausiai vienyties 
tarp savęs ir ginti savo spaudų. 
Kų susipratę ir organizuoti dar
bininkai darytų be savo spaudos 
—laikraščių? Butų begalo sun
ku viešai kų nors veikti. Bet 
užtat atžagareiviškoji spauda 
pasipūstų, manytų, kad jau ji 
visų svietų rėdo.

Kas dabar priešinasi darbin- 
kų vienybei, tas nėra jų. drau- 
gasr j

šiame C. L. D. T. sugurinkime 
labiausiai man patiko vienas nu
tarimas, būtent: atsikreipti į 
New Yorko ir Bostono apielin- 
kių draugijų įsteigtuosius komi
tetus ir pakviesti juos prie bend
ro veikimo — sujungti į didelį 
kūnų visas veikiančias organi
zuotas darbininkiškas spėkas. 
Manau, kad šiuo momentu tas 
susivienijimo darbas pasiseks. 
Pasiseks todėl, kad tas “kritikų” j 
laikotarpis visus gerai pamoki
no. Pasiseks dar ir todėl, kad 
reakciją padidėjo. Kuomet da
rbininkų priešai be pasigailėji
mo persekioja' juos, tuomet no- 
roms-nenoroms savus kivirčus 
darbininkai turi pamesti į šalį, o 
stoti bendromis jiegomis, kad 
apsigynus nuo didesnio priešo.

Dabar laikas darbininkų vie
nybei! .—A. Žymontas.

True translalion fited with the post- 
inaster at Chicago, III., on October 
23, 1917, as requircd by the act of 
October 6, 1917.

Šaipios^*:

i

Rimtas arbas

torių Germerį, Chicagoj, ir ke
letą vietos socialistų ir nesocia- 
listų už tai, kad buk jie platin
dami literatūrą, konspiravę prieš 
konskripcijos įstatymą ir at
kalbinėję nuo registrąvimos ir 
stojimo kariuomėnėn.

Birželio mėnesyj, taipjau, pa- 
čto departamentas Washinglo- 
ne, D. G., uždavė smūgį oficia
liam šalim partijos organui The 
American Soęialist, paskelbda
mas tris jo laidau “unmailable”, 
dėlto kad jose buk buvę parašy
ta dalykų, turinčių tikslo setiąu'- 
lojalumą, atkalbinti nuo stoji
mo kariuomenėn ir pakenkti re 
kruta vimui.

Pejf keturis mėnesius, besiva
duodamas teorija, kad St. Louis 
konvencijos priimtoji “karės 
proklamacija ir karės progra
mas” esąs “išdavikiškas raštas”, 
pačto cenzūra pradėjo trukdyti 
ir stabdyti beveik kiekvieną so
cialia tų..leidinį šioje šalyj.

Ir štai dabar federalis teis
mas, susidedąs iš dvylikos vyry, 
paimtų iš paprastųjų žmonių 
sluogsnių, didžiumoj farmerių, 
nusprendžia, kad socialistų “ka
res proklamacija” ir lapelis “The 
price we pay” nėra nei “išda- 
vingip nei “maištingi”, ir kad 
platinimas jų, ar juos platina 
socialistai ar ne socialistai^ vi
sai nėra sumoksiąs prieš val-v 
džią,

Tųks-federalio teismo nuspre- • 
ndimas tai labai linksma žinia 
kiekvienam socialistui, kiekvie
nam balsuotojui už socialistus, 
kiekvienam socialistams užjau
čiančiam žmogui ir kiekvienam, 
kuriam tik šios šalies laisvė mie
la. 
—— --- —---------------- - — -----
MOKSLBfVlV PRANEŠIMAS

spalių 19, 1917, Sus. Liet Mo
ksleivių Amerikoj 2-ji kuopa lai
kytame savo susįi’inkime tarp 
kitko nutąsė pranešti artimesnių 
kolonijų lietuviams, t. y. Tndja-

ralistų phrtijos pozicija | J 
kares klausimu, Uv ųo 
sprendimu, yra įstatymų 
ribose.

J. Louis Engdahl 
(Specialė korespondencija)

Chicago, 111. — Socialistų Par
tijos pozicija karės klausimu y- 
ra įstatymų ribose.

Tokia yra prasmė Grand Ra- 
pids’o, Mieli, federalio teismo 
sprendimo “Not guilty”, išnešto

rengti prakalbų ir gauti Valpa- 
raiso moksleivius kalbėtojais, te
gul kreipiasi šiuo adresu:

-----Juęzas Domėn tis,
28 Commercial Hali, Valparaiso, 
Ind.

Kuopa gavus atsišaukimų ste
ngsis suteikti kalbėtojų sulig 
prakalbų rengėjų reikalavimias.

sekretorių Adolphų Germerį ir 
dešimtį kitų kaltinamųjų.

Keturi mėnesiai atgal pradė
jo vis tirštesni netikrumo debe
siai rinkties. Rodės, kad šalies 
vyriausybe rengiasi socialistų 
partijų su jos šimtu tūkstančių 
narių ir visu milijonu balsuoto
jų paskelbti kaipo nelegalę or
ganizacijų.

Birželio mėnesyj buvo užduo
tas smūgis šalies Socialistų par
tijai, jos konvencijai St. Louise 
ir socialistų literatūros platini
mui, kada Michigano federaliai 
teismai Grand Rapids apkaltino 
šhlies socialistų partijos sekre-

Redakcijos Atsakymai
Moteriai, Hcrrin, Iii. — Ar 

tamsta tikrai žinai, kad tiedvi 
moteri darė tai savo asmeninei v • l-w M
naudai? Ir kas jiedvi yra? Bu
tų negerai, jeigu tamsta padaly
tum neteisingų įtarimų.

Sąjungiečiui, Ind. Harbor. — 
Kuris geriau ar kuris blogiau lo
šė—tokie menki dalykai, kad 
dar dėl jų reiktų polemizuoti. 
Nedėsime.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

Pranešimas Naiijieniečiams!

Chicagos LietuVių Darbininkų 
Tarybos antrasai susirinkimas 

■-r,,.; gnnlin 91 • ' ’’

Atminkit nnt visados!

šiuo pranešame visiems “Naujie
nų skaitytojams, “Naujienų” pla
tintojams, “Naujienų” rėmėjams, 
taipgi draugijoms, kuopoms, kliu- 
bams ir biznieriams, kad nuo šio 
laiko “Naujienų.” Spaustuvo vėl 
pradėjo atlikinėti nuo mažiausio 
iki didžiausio įvairiausius spau
dos darbus. * Užtikriname, kad 
darbai bus atlikti gerai ir į laiką.

Reikale kreipkitės:

NAUJIENOS
1840 So. Htalsted St, Chicago, III.
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Del Patarnavimo Depozitoriatns 
Bankas Atdaras Panedelio Vak.

lepozitorių, 
islųjų ban-

korespondencijos E. CHICAGO, IND.

CUNTON, IND.

Šio Banko viršininkai realizuoja, kad daug yra d< 
kuriems sunku atlikti savo bankos reikalus laike papras* _ _ 
kos valandų.

Del parankamo tokių depoaitoriv šio Banko taupomasis sky-» 
rius bus laikomas atdaras Panedėh'o vakarais iki 8 vat

Musų depotitoriai apsaugo* musų Kapitalu ir Perviršiu, vir
šijančiu $5,100,060.00. , .

State Bank of Chicago
“Kalbamo jM'Uviškai. Kviečiame atsilankyti lietuvius.’*

La Šalie k1 Washington gat (Prieš City Hali).

Aušros Mokykla
3001 S. Halsted St Chicago, Dl.

Nuo Spaliu 1*08 dienos 1917 n. “Aušros" Mokykloje pradėjo 
mokyti angly kalbos gerai tinimas kaipo mokytojas patyręs 
ir atsidavęs savo darbui J. LAUKIS (lietuvis). Jis mokins kaip 
dienomis taip ir vakarais. .MATSMAliKOS (aritmetikos, algebros ; 
ir tt.) mokys, kaip ir pirmiau. V. NUMUK A.

Atkreipiu atida j du akyriu: 1) ANGLŲ KALBOS) 2) PAŽINI
MO PUENŲ (braižymo)—Mg skyrių kitose mokyklose nerasite.

AUŠROS Mokykla seniausia ir prie dabartiniu mokytoju,— ge
riausia. Prisirašyti galima Audros Skaitykloje visada —- dienomis 

| ir vakarai*.

Telephone Yards 6492

Registruota Akušerka

Turiu patyrimą

mo ligoje savęs ir savo kūdikio, «t 
sišankite i A. Shusho. nes mano pa 
taraavimas užganėdins kiekvieną 
mofer). Sutelkiu teisingą rodą klek* 
vienai. Atsišaukite
Senas adresas: 
Naujas: 3255 S.

843 S. Kedaie Avė. 
alsted St., Chicago.

Jciar i

Jeigu spauda radosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akiu, 
Jeigu tau skaudi i ______

reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metu pa
tyrimo Sv. Vąitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akiu ir 
akintai padaromi belaukiant* labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

TBMYKIT MANO UŽRAKA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekus 2-ras augžtas. 
T—_________ > V ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 mene.

Tel. Canal 5335
Valandos: nuo

naNATDOi REGISTRUOTAS BP8AS APTTUORIUS ANT BRIDGEPORTO

Akiniai aukso rtnanoM nuo |LM ir m> 
tačiau. Sidabro rėmuose huo |1.H ir 
augliau. Pritaikoma akinius uMyka. 
Atminkit: Galvos sopėjimas. narvHk*- 
mas, akių skaudėjimas. užvilkimas te 
H- yra vaisiais įvairių lira, kuris gali 
būti prašalintos gerų akinių pritaiky
mu. lityrlmas uidykg, jai parlU ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, Jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akįs sfl- 
pa ta. net«sk ilgiau, o j ieško k pagalbos 
aptiakoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai tildyk*. Atmink kad mos ko8- 
nam gvarantuojam akinius ir ktenkU° 
nam gerai prirenkalb.

__ __  __ _________ _ oi irt as Optikas.
Jei jus sergate Ir reikalaujate patariaso arba vaistų, ateikit pas šunį. Al buvaa ap- 
tiakoriua Rusijoj virt 10 motų, Amerikoj 1* metų. AB duodu patarimus DYKAI. Galia 
padaryti bilo kokius rusiškua vaistus. AB rekomenduoju tik GERUS daktarus. AB osa 

---------------- irR0Fy 1M> go. MORGAN 8T„ CHICAGO. ILL.

Petras Vaitiekūnas
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.

Daktaras
Specialistas iš

Angliakasių streikas.

Spalių 16 dieną devynioliktojo 
lokalo angliakasiai skaičiuje a- 
pie penkių tūkstančių žmonių 
sustreikavo. Streiko priežastis 
ta, kad kompanijos sulaužė sa
vo prižadą, būtent, atsisakė pa
kelti darbininkams mokestį nuo 
spalių 1 dienos, kaip buvo pir
miau sutarta Wasliingtono kon
ferencijoje, »

Spalių 18 atvyko čia unijos 
viršininkai, sušaukė masinįjmi- 
tingą ir pasakė labai patriotingą 
kalbą. Jie ragino darbininkus 
grįžti darban, giTiomdami, kad 
jeigu kurie neklausysią ir agi
tuosią už streiką, busią paskai
tyti kaipo šalies išdavikai, ir vy
riausybė su tokiais jokių cere
monijų nedarysianti.

Po to buvo balsavimas. Didžiu 
ma balsų nutarė grįžti darban, 
bet mažuma nenori tam nutari
mui pasiduoti. Nežinia, kaip bus 
toliau.

Buvo perskaitytas kuro admi
nistratoriaus Garfieldo atsiųstas 
laiškas. Garfieldas graudena 
darbininkus grįžti darban. Jis 
sako, kad streikas šiuo laiku jo
kiu budu neturįs įvykti, ir jisai 
panaudosiąs visą galią, kad strei- 

nejvyktų. —J. M.

Spalių 14 d. įvyko prakalbos 
į atgaivinimui LSS. 201 kuopos. 
Kalbėtojai buvo iš Valparaiso, 
Ind. A. Bimba aiškino kas tai 
yra socializmas ir kokie jo sie
kiniai. Piešė dabartinę alginę 
vergiją ir nurodė, kaip iš jos pa- 

' siliuosuoti. Ragino stoti į socia
listų partiją, nes tai Vienintėlė 
pa iii ja, kuri gina darbininkų 
reikalus, Agitavo, kad butų at
gaivinta pakrikusioji LSS. 201 
kuopa. V. Andriulevičius kal
bėjo apie visuomenės draugijos 
evoliuciją, kaip ta draugija savo 
plėtosimos eigoj pergyveno for
mas vergijos, feodalizmo (bau
džiavos), dabar pergyvena kapi
talizmo tvarką ir dabar jau sto
vi ant slenksčio į socializmą. 
Socializmui įvykus žmonės pa- 
siliuosuos nuo alginės vergijos, 
nebeatiduos savo darbo vaisių 
kitam, bet patįs jais naudosis.

Publikos atsilankė pusėtinai 
daug. Kuopa atgaivinta iš 12 
narių. — Baritas.

Apsvarstykit 
Gerai.

parduota. Visi užgan 
gas patarnavimas.

&Y5TEn

Ar galima 
I kitur deiman
to žiedus pi-

Ar galima 
Elgino laikro
dėlius pigiau 
gauti T

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

Paklauskite 
lietuviu, kurie 
žino, šimtai

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresnį darbą ir dau- 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

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

DR. M. HERZMAN
Ii RUSIJOS

Gerai lietuviais* Unomae per 18

Gydo aitrias i> chroniškas ligas. v>

taiaua. į,

Ofisas Ir Labaratorija: 1026 W. IMS 
81. netoli risk Bt.

VALANDOS: NuoMfr—12 pietų, fv 
f 8 vakarais. Telephpne Canal 3110l 
GSVENIMA8: 8412 Hi.Uted Street

VALANDOS: 8-9 ryto, tiktai.

1617 N. Rokai St.,
Prie Milwaukce ir North Avės.

Kazimieras Gugis
Vbda vMoktaa rclfcaf •>, ta^p krbninolMcuoet

Namų Ofisus > Miesto Ofisas t

BIH-ttfmyMų. 
TA OMril 8411

Skaitytoju Balsai

Dr. ŠLIUPAS IR JO 
LIETUVIŠKUMAS.

T< Daovar IMS

[CZž išreikštas šiame skyriuje nuo^ 
manės Redakcija neatsska.]

rote nuo 
1ŠMMU

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas 902-904 National Litai BU*., 
20 So. La Baile 8L, Chicago,'IIL 

Tel Oėntroi 6890-6891. Atdaina:
Utarninko. ketvergo ir subatos \vaka- 

Iki 8 vakari 
AUKSE A’

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliam permaina: 
Panedėlyj, Ketverge ir Snbatoj 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir 82-ra GATV1

1540 W. 47th St., Chicago, Dl.

WISSIG
Seno Krajaus

Z™ 0 VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
OFISO VALANDOS; Nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedėliomis iki 12 dieną 
1900 Blue Island Avcų Kamp. 19-os gt., viršuj banko 

TeL Canal 3268.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 
Ant Durti, Lsntu Renių Ir Steglnle ropleres 

CARRBROS. W
80034039 S. Halsted St»,

KINGCO.
Chicngn,flL

Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jų 

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

Maater Deaigning School 
■ J. F. Kasnicka, Perdėti ni« 

118 N. La Šalie gatvė, Kamba 
rys 416-417, prieš City Hali

PEARL QUEEN
ONCERTINOS

SPECIALISTAS
Vyrų, moterų ir veikų 
chronišką ir nerviškų

Dr. G. LEEDLE
Praktikuoja 25 metai 

Chicagoje.
Ofiso valandos! nuo 9 ryto 

iki 8 vakare. šventadieniai* 
nuo 9 Iki 12.
4726 S. Ashland Avė., Chfęago

Dr. A. R. Blumenthal

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

Reikalaukite katalogo, kuri išsiun
čiame dykai. J’

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dyka!

Gyvenimas
pranyksta

Valandos: nuo • ryte 
iki 9 vakaro: nodfM. 
nuo 10 iki 11 dieno

4649 So. Ashland Arenas, 
Kampas 47 St 

Tekphooe Yards 4917

Clinton, Ind., sp. 20.—• Pėt- 
nyčios rytą, tai yra 19 d. spalių, 
susirinko didele minia žmonių. 
Vieni nori važiuoti į darbą, kiti 
—neleisti, bet koks ketvirtada
lis nuvažiavo ir dirbo.

Pasklido gandas, kad nedir
bantieji pavartosią prieš dirban
čiuosius ginklus. Ant rytojaus, 
tai yra subatos rytą, ir vėl susi
rinko ta pati minia. Ji bandė ne
leisti j traukinį, bet atvyko de- 
’mts apsiginklavusių policijan-t mis upsigiiiKiavusių poucijan-

Lt’ t tvarkos daryti, jei tik kas ban-
5 kalbėti, tuojaus buvo paša
las. Trįs italai liko surakinti.

retežiais ir nuvežti į kalėjimą. I-
talai daugiausiai stoja už strei-

Spalių 19 d. vakare, Antaną 
Pečiukaitį ištiko nelaime. Jisai 
įėjo į karčiamą Jurgio Misiūno 
isigerti, tuo tarpu negrai susivai
diję tarp savęs Šovė, bet netyčia 
kulka pataikė A. Pečiukaičiui. Jį 
nugabenta į Terre Hautb, Ind., 
ligonbuti. Nežinia, kaip su juo 
bus —J. M.

1NDIANA HARBOR, IND.

Kažikoks Telšių Plumpia rašo 
kunigų Drauge (nr. 242) kores
pondenciją iš Indiana Harbor. 
Jis didžiuojas, kad čia tik kleri- 
kįilai stiprus, o progresyviųjų 
(pasak jo—laisva manių) labai 
maža tesą. Bet tai juk visai ne
tiesa. Progresyvus judėjimas 
čia yra kur kas gyvesnis ir stip
resnis ne kaip bažnytininkų, čia 
yra gana veikli LSS. 217 kuopa, 
kuri dažnai rengia prakalbas, tu
rėjo surengusi dagi spektaklį; y- 
ra Lietuvių Vyrų ir Moterų Ap- 
švietos Draugija, kuri taipjau 
buvo surengusi prakalbas, o da
bar mokinasi scenos veikalėlį, 
kuris bus suloštas lapkričio 11 
dieną. Yra SLA. 185 kuopa, ku
ri buvo surengus prakalbas ii’ 
vakarą su programų, o dabar vėl 
rengia spalių 22, 23, 25 26 ir 281 
paskaitas; paskaitos įvyks va
karais 7:30 vai. T. A. Ivanovo 
svetainėje, 2101 — 137 gtv.

Turiu priminti, kad LSS. 217 
kuopa dabar stropiai darbuojas 
kampanijos reikalais ir deda vi
sas pastangas, kad sekančiais rin 
kiniais lapkričio 6 dieną mies
to admimstracijon išrinkus so
cialistų kandidatus.

Tasbi kunigų organo Telšių 
Pliumpis, kurs taip stengiasi di
skredituoti ir žeminti progresy
vųjį judėjimą, pasirodo, kad jis 
nežino nė kokios draugijos gy
vuoja Indiana Harbore.

—P. Matonis.

Kaip jau žinoma, tasai tauti
ninkų dvasiškas vadas dažnai 
mėgsta girtis savo lietuvišku
mu, o prikaišioti kitoms sro
vėms stoką lietuvystės.

Kiek laiko atgal jisai dėlto 
įtardavo ir niekindavo kaip so
cialistus, taip ir klerikalus, bet 
šiuo laiku jam klerikalai “ge
resni” lietuviai negu socialistai.

“Tėvynės” nr. 40 rašydamas iš 
saVo kelionės po Rusiją šliupas 
pasakoja, buk socialistai dėlto 
nenori Lietuvai neprigulmybes, 
kad jie “ęeršigėrę” rusiška dva
sia. Jisai sako; “Mat, jie tikisi 
su Rusijos demokratais galėsią 
sugyventi, ir autonomija jie pa
sikakimi tuo labiaus, kad socia
listai yra i’usų dvasia daug la
biaus persigčrę negu Amerikos 
lietuviai amerikonizmo dvasia.”

Tik p. šliupas nepasako, kokia 
srovė Amerikoje daugiausia pri- 
sigerus amerikonizmo dvasia. 
Rusijoj socialistai “persiėmę” 
rusiška dvasia, o klerikalai ir ki
ti atžagareiviai tai jau tikriau
si lietuviškos dvasios apaštalai.

Bet ar ištikrųjų tie musų at
žagareiviai yra lietuviškos dvą-> 
sios apaštalai? Pirmiausia pa^ 
sižiurėkim čia Amerikos atžaga
reivių lietuviškumo. Ne reik 
daug jieškot argumetų, prisi
minkim tik Šliupo užpuolimą 
ant Bulotos laike. SLA. Seimo 
Piitsburge, dėl kurio dagi kle
rikalai buvo pasipiktinę. Arba 
atsiminkime garsiąsias šliupo 
irakalbas Bostone ir Ncw Yor- 

ke; arba kitų tautininkų bei kle
rikalų skundimą lietuvių socia
listų lajkraščių šios šalies val
džiai. Ir kas džiaugiasi suvar
žymu spaudos laisves, ypatingai 
pažangiosios spaudos, -— dėl ko 
tuo tarpu turės nukęsti ir lietu
sių darbininkų spauda, ar ne 
tautininkai su klerikalais? To 
viso akiveizdoje, ar ne šliupo ša
uni likai su jų artimais bičiuliais 
-klerikalais persigčrę “ameriko
nizmo dvasia”, jeigu jie geibi 
kiek drūti tai “amerikonizmo 
dvasiai” siausti taip, kaip ji šioj 
valandoj kad siaučia? Rusijos 
“dvasia” negera, ne$ ji teikia 
laisvę žmonėms, laisvę spaudai 
ir žodžiui, apsisprendimo teises 
kiekvienai tautai.

Nuturalis dalykas, kad atžaga
reiviams yra meili dtžagareiviš- 
ka dvasia, o socialistams ir ki
tiems pažangiesiems elemen
tams — pažangos dvasia. Paga
linus tasai dangstymasis lietuviš
kumo skreistėmis tiesos vistiek 
nepaslepia. Yra gana gerai ži
noma, kad ir p. šliupas geriau 
myli savo vienmintį svetimtau-

Geriausia Krautuve
dėl ptrkiEM ir taisymo visokių daik 
tų, kaip tai: laikrodžių, žiedų, levor 
vėlių ir kitokių. Kas kq pirksit pas 
mane, tai aš viską gvarantuoju — 
kad auksu pirksite, auksą ir gausit 
Jei nebus auksas, tai $50 nagrodos 
gausite nuo šio laiko.

Taipgi priren- 
^OB^kam Akinius.

Kas turit silpnas akis ar tnunpg re 
gėjimų, arba galvos skaudėjimų, ne 
laukite ilgai, bet ateikite pas mane 
Aš duosiu jums rodą ir pririnksit 
akinius. Už savo darbą gvarantuo 
ju arba sugrąžinu pinigus.

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

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

Vyriškiį OrapaM B&rgenal 
*Naujl neatimti, daryti ant užsa 

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

Nautfi, daiy ti gatavi nud $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. Kelnes nuO'$1.50 iki 
$4.50. Vaikin/ims siutai nuo $3.00 
iki $7.50. .

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va< 
karais.

S. G O R D O N
1415 R Halsted SU Chicago, m

Dr. H. R. KMSNOW
Chirurgija ir Veneriškcs Ligos
Priėmimo valandos: 8 Iki 10 dienų: 
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare: nedėldieniaie 

nuo 10 ryto iki 1 valandai dienų. 
Rezidencijos Telef. Garfield 840.

1346 So. Halsted St.
Phone Canal 538

GERESNI UŽPELNĄ 
Leng»esn| ir šraresnĮ dartį gali gauti 
tik tuomet. Jaigu esi tinkamai lAsilavInęs.

LEVESK1O PRIRENGIAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA per laiškus, nauju budu, 
pagelbsti išsilavinti lengvial ir už mažų 
užtnokesai. Mokina Anglų kalbos iki augš- 
eiausiai. Aritmetikos. Knygvedystiis, Laiš
kų rašymo. Lietuv. kalb. Gramatikos ir tt. 
Tokiu pat budu gali užbaigti GRAMMAR 

SCHOOL H1GH SCTOOL ir PREKYBOS KUR 
SUS. Dm lankančių Public Scbools duodama 
Pagelbinis kursas. Viskas aiškinama lietu- 
viškaL Galintiems atsilankyti duodama lek
cijas atsius. Prisiuntus 2c. mark, persiunti- 
mudgai^pito^r^PRZSYllĄ reikalaujamo 

GJ.lemML 3311 W.61 Pl.Chicago

DYK^I! DYKAI!
Dabar yra jūsų proga mo

kytis barzdasktitystės 
amato dykai

25 mokiniams dykai
Nepraleiskite šio pakvietimo, Atsi-

i * A • B * i HSIEIAIBH SCHOOL
tietj. — S. Balanas. 61. v Madlaon 8t. CMcaco. IU.

AR TURITE 
SKOLININKA, 
kurs nenori gc- 
ruoju atsiteisti, 

-JlilrtO Jeigu taip, tai 
paduokite savo 
skolininką į 
musu rankas. 

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

Su visokiais reikalais kreipkitės 
1 musu ofisą ypafiškai ar laiškais 
įdėdami dvi-centinę markę atsa
kymui ant žemiau nurodyto'adre
so:

SECURITY MERCANTILE 
AGENCY,

3231 S. Halsted st., Chicago, III.

KIŠENINIS
ŽODYNĖLIS

Lietuviškai-Angliškas

Angliškai-Lietuviškas

Telephone Yards 5032

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

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 2359 S. Leavitt St.
Valandos 4—6 ir 7—9. 

TelACanal 3877.

tingiausius, kasdie var
tojamus, žodžius. La
bai paranki knygutė ne
šiotis ir kiekviename 
reikale pasinaudoti.

Kaina 50c paprastu 
ir 75c geru skuriniu ap
daru.
^Galima gauti “NAU: 

JIENŲ” Administraci
joje, 1840 S. Halsted St, 
Chicagoį III.

Rusiškai-Lenkiškas 
Ligonbulis

Vyr5i, moters ir vaikai, 
reumatizmu, nervuotuinu, 
ligomis, skausmu šlaunyse, 
ir nugaroje. Paraližas šia; 
keblumas ari.. " '___ t „
gydome visas šias ligas vėliausiais 
efektrikiniais prietaisais, garo pirti
mis ir vėliausiais išradimais medici
noje. Jeigu jus sergate lovoje, atsi
šaukite i mus ir mes nusiųsime sa
vo gydytoją j jūsų namus.

Mes taipgi priimame ligonius ant 
savaitės. Lawndale 839,

1234 Independence Blvd. Chicago

serganti 
vidurių 

_______ ___v_., rankose 
Paraližas šlapinimosi, 

rba blogas kraujas. Mes

RANKVEDIS 

ANGLIŠKOS 

, KALBOS

Praktiškas Budas Išsi
mokinimui anglų kalbos 
pačiam per save, be pa

gelbės mokytojaus.
Kaina $1.25. .

Tvirtu apdaru $1.50.
Galima gauti Naujienų 

Administracijoje, c
1840 So. Halsted Street, 

Chicagoį JU.

• PIRK SAU visa^ Plumbavojlraul reik
menis tiesiai uz “wholesale** kainas. 
Mes parduosime visiems.
Levinthal Plumbing Supply Co..;

1837 W. Divteion St.. Chicago, 
Corner Marshfield Avė. 
Kalbama hetuviAkai.

TEL. Canal 2118

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1749 So. Halsted St., Chiea<o, BL
Kampas 18-tos gatv.

DR. A. I. EPŠTEIN 
avovTOM. m ohnwsom

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvėsKampas 31-mos gatves 

OFISO TEL. Boulevard 4974 
Gyvenimo Tel. Canal 5188

p ERB. Naujienų akai- Į 
” tytojoa ir skaityto- i 
jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti j tas sankro- 1 
vas, kurios skelbiasi

SKAITYK IR PLATINK

“NAUJIENAS.”

"*^T. ‘ . 11 .   ~Lt" 1 IJU~ ' "  siumi iapsm»88mmws8SWSi s—ftbh  .
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CHICACiOS ŽINIOS
Spausdinimas brošiūros vėl rei
kalauja išlaidų.

Liet. Socialistų

RINKIMŲ KAMPANIJOS
BUTAS

731 W. 18th St., 2 augštas
TELEF. CANAL 4730 /

IJel. Socialistų Cook County 
apskričio Rinkimų Kampanijos 
Imtas atdaras dienomis, vaka
rais iki 11 vai. ir nedėldieniais. 
Adresas: 731 W. 18th St., 2-ras 
augštas. J. 11. Bashinskia name.

Su visais agitacijos reikalais 
dabartiniuose rinkimuose į aug
ėlesnįjį teismą teisėjų kreipki
tės 4 viršminėla vietą. Laiškais fe *- K

to sekretorių, adresu:
A. Dvylis, 1840 S. Halsted St.

DX.K. Keistučio Pašelpinis 
Kliubas remia K. Gugio 
kandidatūrą.

Medėjoj, spalių 21, Brighton 
Parko D. L. K. Keistučio Pašęl- 
pinis Kliubas savo susirinkime 
priėmė rezoliuciją, kurią pasi
žada remti adv. K. Gugio kaildi- 
daturą į Augštesniojo Teisino 
le-isejus (Judge of Superior 
Court of Cook County) ir agi
tuoti tarp /lietuvių, kad rinki
mais lapkričio 6 dieną visi lie
tuviai savo balsus už jį atiduo
tą. RezOlmciją susirink iniui

tikslui neturi pinigų?
Kad galėjus tęsti tą darbą Ko* 

nferencija nutarė įsteigti specia
li fondą.

Mes atsišaukiame į visus tuos, 
kurie randa musų darbą rei
kalingu —- pagelbėti mums. Jei
gu neateis pagelba, įneš negalė
sime tęsti darbo, negalėsime iš
leisti brošiūros.

Mes atsišaukiame į organiza
cijas ir pavienes ypatus aukauti 
musų specialiu fondan gynimui 
Rusijos piliečių, kiek kas gali ir 
aukauti tuo jaus.

Čekius ir money^orderius 
meldžiame rašy ti vardu Konfe- 
rencijos iždininko: A. Liacho- 
wich, Chicago, III., o siųsti juos 
reikia adresu finansų sekreto* 
riaus: M. Korolko, 2736 Wf 15th 
Plaee, Chirago, III. (

Visus klausinius ir visu$ lai
škus Konferencijai reikia siųsti 
nauju,.susinėsimų sekretoriaus 
adresu: M. A. Stolar, 2507 W. 
Divisiop St., Chicago, III.

Tikimės, kad 'musų atsišauki
mas nepasiliks balsu šaukiančio 
tyre. —Konferencija.

kraščiti perspausdinti.

Areštavo 200 žmonių
uz- 
sa-

ir Jurgis

pritinta. Valdyba:
.1. Gustaitis, Pirmin. 
Juozapas Eringis, Sek re t. 
Stanley Varnis, Kasier.

klupimų ant saliunų, šokių 
lių, viešbučių ir šiaip namų ir 
suėmė daugiau kaip 200 vyrų ir 
moterų. Suimtųjų tarpe, buvo 
ir šiaip pasiturinčių vyrų ir me
rginų. kilusių iš žymių šeimy* 
mu. c

Nuo Rusijos išeivių soc. 
organizacijų konferencijos 
Chicagoje.

į Konferencijos atsiliepimą į 
žmones, nukentėjusius dūlei ne
teisingo ar neteisoto veikimo 
valdžios sąryšyj su ėminlu ka
riuomenėn, Konferencija’ jau ga
vo šimtus laišku ir vis dar gau
na kasdien po 15 20 laišku.1 
visus laiškus prisieina atsakinėt. 
Nežiūrint daugybės darbo. Kon
ferencija apseiua be apmokamo 
žmogaus. Bet ir prie neapmo
kamo darbo tas dalykas reika- 
lauju iškasei u. Konferencija iš
leido apklausinėjimo lapelius, 
kuriuos išpildo nukentėjusieji. 
Kopijos užpildytų hipelių siun
čiasi kares ministerijai ir Rusi
jos ambasadai. Spausdinimas 
tų lapelių kaštuoja. Konferenci
jos advokatai taipgi sąryšyj su 
tuo dalyku turi išlaidų, kurias 
reikia padengti. Pačtos išlai-

Suspendavo mokytoją
Mokyklų superintendentas 

Shoop suspendavo I įaugau 
mokyklos mokytoją Miss Chris- 
tine S. Hoehn, kadangi ji pasa
kiusi. jog įsimaišymas Ameri
kos į karę yra neteisingas ir ne
pateisinamas, atsisakiusi rušy- 
ties prie Raudonojo Kryžiaus ir 
pirkti laisvės bondsus.

Prisipažino 50 vagysčių
• V

Keturi vaikai' kurių vyriausia 
16 m. jaunųjų teisme prisipaži
no papildę 50 vagysčių, pade
gę vieną sankrovą, ją pirmiau a- 
piplėšę ir pašovę vieną žmogų. 
Sužeidė automobilius

Dit žmonės galbūt mirtinai ta
po sužeisti automobiliu pėtny- 
čios vakare prie 35 ir Morgan 
gatvių. .Jais yra Joseph Hunzell,

ir Capbell Sis. Automobilius pa
bėgot ,

Agitacijos Komiteto 
susirinkimas.

miteto susirinkimų. Jei taip dra
ugai ir toliau lankysi tęs ir.su to
kia energija veiksite\tai galėsi
me atlikti dideli uždarinis.

—Zk. Sitavičius.

“Inspektoriai”
Gauta daugybė skundų, kad į- 

vairiosc miesto dalyse, ypač 
priemiesčiuose, lankėsi kokie- 
tai žmonės, pasivadinę maisto 
inspektoriais, po namus apžiūri
nėdami, kiek kur yra maisto ir 
jei kur rasdavo kiek daugiau — 
tokias šeimynininkes pinigiškaj 
nubausdavo. Daugiausia tais 
“inspektoriais” būdavo moterįs.

Policija dabar tų ‘inspektorių” 
j ieško.

Pašalino 8 lietuvius.
Mums pranešama, kad iš Mc- 

Cormick geležies liejyklos tapę 
paleisti iš darbo 8 darbininkai už 
nepirkimų laisves bondsų. Visi 
pašalintieji esu lietuviai.

Pereitą skaitę Cooper moky
kloj, 19 gatve, arti Ashland av. 
buvp renkami iš vaikų pinigai 
nupirkimui laisvės bondso. Už- 
pereitą naktį į tą mbkyklą atsi
lankė vagiliai, viską išvartė, bet 
pinigų nerado.

—------------------------------------- ----------------- - - -i------------------

St. I.ouiH, Mo.—LSS. 44-0ji kuopa 
rengs kas ketvirtas niKlėldienis de
batus Knygyno svetainėj, Cass ir 14 
gat. Pradžia lygiai 3 vai. pietų. 
Pirmi debatai įvyks spalių 28 d., 
tema: “Delko viskas brangsta?” Vi
sus kviečiame ateiti į debatus ir vie-( 
šai gvildenti pakeltus klausimus, vie
toj leisti laiką veltui.

į\ —Rengimo Komitetas.
Milwaukoe, Wi8.—S.L.A. Apdrau- 

dos ir Sveikatos savaitėj 177 kuopa 
rengia paskaitas ir prakalbas John 
Benk svetainėje, 719 First aye., cor. 
Burnham St., šitaip: 23 spalių, utar- 
ninke, Paskaita—Darbininkų padėji
mas Amerikoje. 25 spalių, ketverge, 
paskaita—Apdrauda ir Pašalpa. 26 d. 
spalių, pėtnyčioj, paskaita—Nainų ir 
Ypatos Hygiena. 28vspąlių, nedalioj, 
prakalbos. Prasidės: šiokiais vaka
rais 7:30, Nedalioj—2 vai. po pietų. 
^Nepamirškite dienų, ateikite visi.

—Organizatorius.
Roseland, III.—L.D.L.D. 79 kuopos 

susirinkimas įvyks spalių 23 d., 7:30 
v. v. “Aušros” Mokykloj, 10900 Mi- 
chigan avė.—Draugai, ateikite visi, 
yra svarbių reikalų, būtent, bus rin
kimas L.D.L.I). centro valdybos, 
taipjau referendumas dėl narių mo
tinas mokestięs. —A. Grebelis; Rat.

.—t....—
S.L.A. 36 kp. paskaitos įvyks Mil* 

dos svetainėj, ant viršutinių lubų, 
spalių 23, 24 ir 25 d. Bus ir šiaip pa- 
margmimų. Paskaitų —on 
v. v. Inžanga 10c, bot 
gaus knygučių dovanai.

(jeveland, Ohio. — SLA. 14 ir 136 
kp.-Apdraudos savaitėj rengia trejas 
paskaitas, spalių 22, 23 ir 24, Popo- 
vičiaus svetainėj, 2539 E. St. Clair 
avė. Spalių 26 d. toj pačioj svetainėj 
bus prakalbos. Kalbės F. Živatkaus- 
kas iš Scrartton, Pa. Dainuos “Var
po” choras. Bus ir kitokių pamar- 
gininiu.

dos svetainėj, ant viršutinių lubų, 
” ” pa

ti pradžia 7.30 
bet kiekvienai

marginimų.

Turgaus Žinios
CHICAGO, spaliu 22. 1917.

Žemiau paduodamos produktams 
kainos dera lik uždamu produktams 
perkant; iš sankrovą perkant šelmy- 
r.inkės moka brangiau:

Valgomic j i produktą i.

Sviestas, Creamcry exlra 
Prastesnis, sulig rųšies , .

Oleomargarinas, geriausias 
Pigiausias....................

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

Paukščiai:'
Kalakutai 
Vištos .. 
Antis ...

Gyvi 
... 23 
16—19 
17^-19 
16-18

36— H»/_.
.. 30 

22—23
42—12’i
28-38',2
26—33 
36—10

Mušti

18—20
18—19

2

Veršiena, sulig
Prasčiausia .

Jautiena 1

svarumu

Ribs ...... . . .32 .20
Loins ......... .. .42 .26
Rounds .... .. .20 .19.
Chucks .... .. .16’/2 .15
Platės ......... .. .15 .14

Bulvės, 100 svarų .... 2.
Saldžiosios, statinė . • o«

14— 21’G 
13—16

No. 3
.13
.15

...13
.11^
.lOUa

15— 2.28
00—5.50

.ĮIEŠKO kambarių
PA.JIEŠKAU kambario prie blaivų 

žmonių su valgiu ir elektros Šviesa. 
Turi hiit Northside. Atsišaukite grei
tai. A. Vihitis,
4906 NVabansia Avė., Chicago.

REIKIA DARĖiiNlNKV

REIKALINGAS
NORS-KIEK PATYRUS DARBININ
KAS DIRBTI ANT LINOTYPE MA
ŠINOS. TURI GERAI MOKĖTI 
LIETUVIŲ KALBOS” RAŠYBA.

“NAUJIENOS”
1810 SO. KALSTEI) ST., CHICAGO.

t C •

LAKINIAI

ŠIA. 109 kp. rengia Apdraudos ir 
Sveikatos savaitę spalių 25 d. M. Mel- 
dažio svet., 2242 W. 23 pi. Pradžia 
7 vai. vak. Bus paskaitos ir prakal
bos iš SLA. istorijos. Pakviesti ga
biausi kalbėtojai. Malonėkite atsilan
kyti visi vyrai ir moters, Inžąnga dy
kai. Komitfetas.

Lenkai Socialistai 12 ir 11 wardo 
suvienytomis spėkomis rengia didelį 
šokamąjį vakarą, Czerwca svetainėj, 
2251-68 \V. 19 gal., kampas Oakley 
0ve., 27 d. spalių. Pelnas skiriamas 
padengimui Rinkimų Kampanijos lė
šų. Kviečia atsilankyti lietuvius.

. . .—Komitetas.

REIKALAUJAMA vaikų 11 metų ir 
senesnių, mokyties gero amato ir o- 
fiso darbo, $7 iki $12. Dailydžių, 40 
iki 60c į valandą, darbi* viduje, šė
pų dirbėjų. Di'iliuotojų ir išmušėjų, 
inžinierių, pečkurių, Š27.00 į savaitę. 
Invairių darbininkų į lietelius ir res
toranus, janitoriaus prie bažnyčios, 
žmogaus prie cleveitoriaus, automo
bilių plovėjų, mašinistų pagelbinin- 
ky. ‘Janitoriaus į ofisą $72.50. Pa- 
gelbininky prie automobilių troky. 
Mašinistų prie varstotų, vinių ka
lėjų su mašina, darbininkų prie plo- 
kštos gelžies gvinlpjovių, porterių į 
saliuną, leibcrių, H’/ic į valandą, 
suvirintojų, kalvių ir pagclbininkų, 
garo nustatytojų ir pagclbininkų pe
čių taisytojų, operuotųjų prie grę
žiamų mašinų1. Pališuolojų, vežėjų ir 
įrankiu dirbėju.
MO'l'l’RV REIKALAUJAMĄ prie tru
mpų darbo valandų dienomis. Mer
ginų ir moterų prie dirbtuvės dar
bų, $12.(i0 į savaitę.

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

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

REIKALINGAS čeverykų taisyto
jas pirmos klesos žmoguj. Geiyt mo
kestis. Pastovus darbas visiems 
melams.
ANDERSON SHOE'BEPAIR CO., 

11031 Mirtbigan Avė., Chicago

visi siunčiantįs laiškus atsime
na įdėti k rasos ženklelį atsaky
mui.

Iš visų laiškų paaiškėjo, kad 
didžiuma nukentėjo svarbiausia 
nuo nežinojimo įstatymų ir tai- 
sykliu apie kariuomenėn ėmi
mą. Deki to Konferencija nu-

tinti rusų ir kitose kalbose bro
šiūrą apie tai, kas reikalinga ži
noti Rusijos kariuomenėn pa- 
šanktiemsienis piliečiams. Bro
šiūra jau rengiama spaudai.

Vakar įvyko Cook pavieto lie
tuvių kampanijos komitete su
sirinkimas. Ddlvvavo virš 40 v
narių nuo 10 LSS. kuopų.

Visi buvo pilni energijos, su 
noru pasiskirstė darbus visose 
apielinkėse rengti prakalbas, 
platinti agitativiškus lapelius ir 
tt.

L. S. J. Lygos 2 kuopa, Cice
ro, III., per d. V. Burdą prida
vė iždininkui K. Sitavičiui $5.00 
kampanijos fondan.

šis susirinkimas buvo skait
lingiausias iš visų buvusių to ko-

Daržoves:—
Barščiai 100 grįščių .... 1.25—1.75
Kopusiai, gurbas . ... 1.00—1.60
MorkoSj 100 grįščių .. 1.30—1.75
Agurkai, bušelis ... ... 2.00—4.00
Salotos, galv., dėžė 
Cibuliai, 100 svarų

... 2.25—2.50

... 3.00—3.65
Toinėtės, dėžė .... ......... 50—.65
Grieščiai, bušelis ..

Vaisiai, žali:—
.................... 75

Obuoliai, statinė .. .... 4.50—6.00
Apelsinai, dėže .... .... 3.25—3.75
Citrinai, dėžė ....... ... 6.00—6.50
Vynuogės, dėžė '... ... 1.25—2.00
Pyčės, dėžė ........... ... 1.00—1.50

Miltai, kvietiniai geriausi .... 10.75
Kitokių rųšių ....... ... 7.50—10.75
Ruginiai, baltieji . ............... 9/40tamsieji .............. . ............     J.40

Cukrus, 100 svarų ... ............... 8.90
Javai

Komai 1.99; rugiai 1.82; miežiai
1.35—1.37; avižos 59-4)1.

r šienAs
Motiejukų 23.00 — 30.00; dobilu

22.00—23.00; paprastos rūšies 14.00
—22.00.

Gyvulių Rinka
CHICAGO, Spalių 22, atgabenfTi

galvijų 24,000; veršių 
20,000; avių 35,000:

3,000; kiaulių 
Paduodamos

kainos:
Galvijai: jaučiai, sulig gerumu nuo 
9.50—17.25; karvės 6.00—9.00; ver

šiai 7.50—15.00.
Kiaulės, sulig svarumu, nuo 15.00— 
16.75; paršai ................12.00—14.00
Avj.s, 10,00—14.25; erai 16.50—18.00

Pranešimai
PASARGA.— Draugijų pranešimus skelbiam* 

be užmokestiea. Pranešimai turi būt priduoti 
i* vakaro, laiškeliu arba telefonu. Canal 1506. 
Priduoti tą pačią dieną, kada spausdinamas 
Ifenraštis, nebegali būt įdėti.—“Nauj.” Red.

LSS. 81 kuopos buvo tilpęs prane
šimas “N.”, kad bus lošiama “Salia
mono sapnas“. Tas'nutarimas lapo 
atmainyta. Vieloj to bus lošiama 
“Karės Nuotakos”, gruodžio 1 dieną 
1917. Kitos LSS. kp. Chicagoj ir 
pažangiosios draugijos malonės ne
rengti tuo pat laiku panašiu vakarų.

—Rengimo Komitet.
LIILD. 86 kp. extra susirinkimas bus šiandie spalių 23 <1., 7:30 v. vak. 

Liuosybės svet., Girard ir \Vaban- 
sia avė. Yra svarbių reikalų, taipgi 
prisiųstos btankos nubalsavimui. Be
lo, knygos “Karė, ko dęlei” jau pri
siųstos. Kviečiami ateiti1 ir tie, kurie 
nori jstoti Į musų draugiją.

-Sekr. Alex Brazis.
West Pullmano Lietuvių Ko-opera- 

lyviškos Valgomųjų daiktų Sankro
vos paskutinis susirinkimas įvyks 
seredoj, 21 d. spalių J. Grusdžio sve
tainėje (722 \V 120 Sti’.) Pradžia 7.30 
vai. vak.—Nors šita sankrova'jau y- 
ra užsidarius apie keletas mėnesių 
atgal, bet reikalaujant valdžiai iš 
Springficldo turi būt sušauktas spe- 
cialis susirinkimas išpildymui tam 
tikrų blahkų. Taipjau kas dar turi! 
kokių reikalų su buvusiąją bendro
ve, malonėkite atsilankyti susirinki
mam —Sekr. iŠ. Tilvikas.

Cicero, III.—-SLA. 194 kuopa ren
gia prakalbas, spaliu 24 d. P. Pakš
to svetainėj, 4837 \V. Htfi St'. Cicero; 
III. Pradžia 7:30 v. vak. Kviečiame 
visus vietos ir apielinkės lietuvius ir 
lietuves atsilankyti. Kalbės Dr. Jo
nikai! is iš Chicagos. —Komitetas

Smulkus Skelbimai

BEI K ALINGA mergina arba mo
teris prie namų darbo. Geri namai 
Pastovus darbas. Geri žmones.

REIKALINGAS bučinis .Atsišauki
te greitu laiku. St. Alialiunas, 
3939 Bariiig avė., East Chicago. Ind.

Tel. East Chicago 503 ‘ .1.

• REIKALINGA: patyrusiu langų 
plovėjų. 62 \V. yVashington Street, 
Room 2, Chicago.

REIKALINGAS atsakantis bučeris. 
Mokestis gera, darbas ant visados. 
Atsišaukite tuojaus.
1810 So. l’eoria St., Chicago, 111.

/ DIDEIJ DEBATAI
Su Rymo-Katalikų kunigu Maliausku.

Rengia
* LIETUVIŲ LAISVAMANIŲ KUOPA 

Utarninke, Spalių-Oct. 23 d. 1917, 8-tą vai. vakare.
M. Meldažio Svetainėje, 2212-44 W. 23rd Place.

Debatų svarbiausia tema bus atsakymas kun. Maliaiiskui ant jo už- 
metįnėjnnų socialistams ir bedieviams laikyto] konferencijoje Auš
ros Vartų bažnyčioje praėjusią savaitę. Taipgi—inkvizicija, kuni
gai Lietuvos pragaištis; Ką davė krikščionybė žmonijai; 26 krik- 
.yiięmių nedorybės. Kun. Maliauskas registruotu laišku užkviestas 
i siuos debatus apgint savo poziciją. Jani buš darodoma jo melas. 
Jeigu jis neatvyktų, tai tuo pats prisipažintų melavęs Aušros Vartų 
bažnyčioje. Iš laisvamanių pusės debatuos P. Dubickas. Po debatų 
bus duodama visiems balsas. Inžanga lėšų padengimui 10c.
Kviečiami visi ypač parapijonįs. LAISVAMANIŲ KUOPA.

melavęs Aušros Vartų

L.M.P.$. 9 kuopos choro repeticija 
po vadovyste gerb. p-ios Gugienūs 
esti kiekvieną seredą lygiai 8 v. vak. 
Mark Whitc Sųuare svet., Halsted ir 
29 gatv.—Visos choristės ir naujai 
norinčios prisidėti prie šio choro 
kviečiamos punktuanškai lankyties 
paskirtu laiku. —Komitetas.

Smuikams pasiskclbintams kainos:-
1 coĮffc, sykj, 5$ centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbiinų skiltis tai geriausia 
priemonė tiek biznio tiek dar
bo žmonėms įvairiais savo rei
kalais pąsiskclbti ir greičiau
sių pasekmių (urėti.• . ,

Naujienas kasdfen skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie įieš
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti, Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai' 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir lt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija, 1840 S. Halsted 
st., asmeniškai, pačtu, arba te- 
lefonu: Canal 1506.

AŠMENŲ JIESKOJIMAr
Pajieškau Karolio Pusvaškioy iš 

Kauno gub., Vilkmergės pav., Balni- 
kų parap.. (airių kaimo, Gyvena A- 
merikoj 12 metų. Užlaiko saliuną 
Pas mane randasi 2 laiškai Karoliui 
iš Rusijos nuo Jono Pušvaškio.

Antanas Vilnonis, 
658 W. 31st Street. Chicago, III.

Melrose Park, III.—Draugijų Są
jungos knygynas esti atidarytas kie
kvieną kelvcrgą. vakarais nuo 7:30 
iki 10 valandai. Mylintis skaityt kny
gas atsilankykite ir naudokitės kny
gynu. —Jos Staškus, Knygius,

Pajieškau savo pusseserų: Marijo
nos ir Kairiuos Sakalauskaičių, pa
einančių iš Vilniaus gub., Trakų pav. 
Aleksandrovsko vol.,. Daugų parap., 
Daskonių kaimo. Jos pačios arba kas 
jas žinote malonėkite pranešti.

Viktorija Sakalauskaitė, 
P O Box 216, Metrose Vark, III.

Pittsburgho, Pa. draugijoms ir 
kliubams.—Lapkričio 3 d. “Aido” 
Choras rengia ko(ncertą gert). M. 
Petrauskui. Todėl butų gerai, kąd 
tą dieną pittsburgiečiai nerengtų jo
kių pramogų, bet visi atsilankytų į šį 
koncertą, užgirsti musu garsų diiini- 
ninką. „ —Komitetas.

J IEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU, vaikinas, šilto kam

bario prie mažos šeimynos, su val
giu. Bridgcporto arba 18-los gatvės 
apielin|cėj. K. B., 

1978 So. (’analport Avė., Chicago.

1 Visokių Kųšių
Ateikite į mano ofisą ir aiį gerai išegzaminuosiu jūsų akis ir pa

sakysiu jums atvirai, ar junks reikalinga akiniai,'ar ne.
Jeigu reikalingi, juos galima hųs gauti už nebrangią kainą.
Jus gausite patarnavimą nuo gydytojaus ir chirurgo, kuris speci

alizuojasi gydymu akių PER PRAEITUS 20 METŲ.
Ar jums skauda galva?
Ar jųsų regėjimas ■nusilpnėjo?
Ar jųsų akįs raudonos? Ar Sos Mėžti arba kaista?
Ar jos bijosi šviesos?,,
Ar jus matote dėmes prieš akis?1
*“ . ’ * ...... >
Ar įųs "nervu’otas? Ar jųsų atmintis’sHpnej:i•>
Ar jus kartais apsvaigstale?
Ar jums dažnai užauga miežys ant vokų?

Kri ' Ar jųsų akių vokai rdųdoni?
Jei turit vieną šių simptomų, reiškią, kad jie paeina nuo akių 
t Ncpraziurčkite.—Tuo galite išvengti daugelio keblumų.
Ateikite ir pasinjatykite su maniiįri,

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

120 SO. STATE GATVe, CHICAGO, 1LL.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 7 vak. Nędėlioni nuo 10 iki 12 vai. dieną. 

Sekančios durįs\tiuo “The Fair”

■ i
9Z *7 Ar jus matote dėmes prieš akis?

) Ar jųsų regėjimas aptemsta po skaninio?
hhf Ąt* lit« n«>rviiAln«9 Ar iiM-ii atmintie ei....

REIKALINGAS geras duonkepys. 
Turi būti patyręs savo darbe. Gera 
mokestis.

MAROZAS BROLIAI 
■1617 So. Paulina Si., ^mieago; III.

Tekfonas Canal 3737

AKUSERKA MBS.A. VIDIKAS
Baigusi AkušcrijosN^olegiją; ilgai prakti
kavusi pcnnsylvanijos Hogpitalėse ir Phi- 
ladėlphijoj. Pasekmingai patarnauju prie 
gimdyiąo. Uždyką duodu rodą visokiose 
ligose moterims ir merginoms. Kalbu lie
tuviškai, angliškai, rusiškai, lenkiškai ir 
slavokiškai.
1739 S. HALSTED STREET, CHICAGO, 

Ant antrų lubų. •

ALE TAS, KURS PASILIKS BIZNYJ, 
PADARYS DAUGIAU PINIGU, KAIP 
VISUOMET, RANDAS KELIOS GE
BOS VIETOS DEL SALIUNŲ.

MONARCH BRAVARNĖ
21 IR \VESTERN AVĖ. CHICAGO 

AGENTAS GEO. L. I KSO

ule Avė. near 15111 SI. 
(Ist l'loor)

• REIKALAUJA leibcrių iškrovimui 
rąstų iš karų. Pastovus 
vai. į dieną.
AVILLIAM MORRIS and SONS CO, 

50 and Morgan Sis., Chicago.

darbas I)K

ATSII 
norite g 
951 W.

LANKYKITE v poliškai kas 
eros vietos dėl karkiamos.
I9th St. Chicago.

RAKANDAI
E1TRA -

Jauna1 pora priversta paaukaut sa
vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už rotai pigią kainą, $160.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $20. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių 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 pigtunas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kcdzie avė., arti 22-ros gat., 
Chicago, 111-

Už BILE PAS1ULYMA turiu par
duoti greitai 6 kambarių vėliausios 
stailės rakandus. Taipgi puikų $450 
pianą su 10 metij gvarantija už $125 
ir $200 phonographą su rekordais ir 
Jewel point už $60.
1520 N. Wcstarn Avn. 1-mas auiflbui

REIKALINGA semi popierių sor- 
luotojų. ’ Mokestis nuo astuonių iki 
dešimt doleriu į savaitę.

nvi:sti:rn paper stock co.,
1156 Indiana Avenue, Chicago

TURfU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$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. 4
3019 Jackson Blvd., arti Kcdzie a ve., 

Chicago, III.

REIKALINGA moteris turinti ge
rą patyrimą prie sorfavimo skudu
rui. Užmokestis gera.

O. ZALDEN
6136 So. Racine avė., Chicago,

REIKALINGA: janitorius dėl tri
jų flatų. namo mainais už '•keturių 
kambariu flatą, garu šildomas, kar
štas vanduo, elektros šviesa ir mau
dynė. Atsišaukite greitai4 į sankro
vą, pirmas aukštas.
3215 Flournoy St., Chicago

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

NAMAI-ŽEM6

PARDAVIMUI
ANT PARDAVIMO—barber shop 

ir pool-room^KI kėdės ir trįs stalai. 
Geras biznis: nuo <$60 iki $80 į sa
vaitę. Viską parduodu už <$600.

'A n t h o n y Ja n ui a vieži a 
205 8tli St., Braddock, Pa.

PARDUODU saliuną lietuvių ap- 
gyventoj vietoj. Pardavimo priežas
tis, savininkas turi išeiti i kariuome
ne. Laisnis išmokėta už šiuos metus. 
Metams laisnis tik 600 dol. Atsišau
kite greitu laiku į savininką:

F. BANIS. I i 
217 E. 16 St., Chicago Ileights, III.

GERIAUSIA PROGA
Iš priežasties išėjimo į kariuomenę 

labai pigiai parsiduoda gerai įtai
syta Duonkepykla (Bakery) apielin- 
kcj apgyvento^ lietuvių, lenkų ir ki
tų tautų. Atsišaukite:
2331 So. Oakley Avė. Chicago.

Telefonas, Ganai 1667

PARSIDUODA Victrola (grafofo- 
nas), ką tik pirktas, konogeriausia- 
me padėjime. Parsiduoda iš prie
žasties išvažiavimo j kitą miestą. 
3427 S. Union Avė., Chicago.

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

8149 S. Morgan St. kertė 32 
Chicago, III.

’ SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 pp pieb< 
iy nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlio4 
mis vakarais ofisas uždarytas)

Te]01)hone ^rards 687

Dr. J. J. VIZGIRDAI
MEDIKAS »K \į>,,RURG.4S 

AjMttVSfotčrtj,*vynj

OFISO VALANDOS:
Nuo 10—12 ir nuo 4—6 , vakaro 

Tekphone Victor 790, Bill./Štdney 374 
Residence Teiephopc Si. Irlatr 174.

AŪrcsas: 169 įiįdncy St., Louis, M«,

TBLEPHONE YARDS 2721

DR* J. JONI KAITIS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halated St., Chicago

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

Tel. Drovcr 7179.

Dr. Ramsęr
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamus akinius. ksub*. 
nuo ji b patarimui duoda dykai.

784-83 Mllwaukee avė., arti Chieaįa tt. fraa 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vaka
rui. Nedėliomte nuo 9 išryto iki 2 pa pieta. 

Tel. Haymarket 2484.

IŠSIMAINO geras namas ant saliu- 
no ar bile biznio. Atsišaukite po 6 
vai. vakare. 1515 S. Union Avė., Chi- 
cago.

J. G l ig.

MOKYKLOS

MOKYKIS S1UT MOTERIŠKUS 
R U BUS

Išmoki□ am piešimo, kirpimo formų, 
siūti naminius daiktus arba aprSda- 
lus. Diplomas kiekvienam, kurs išsi
mokins. Valandos dieną arba vaka
rais dėl jūsų jiarankuiuo. Už $10 11- 
niokinam jus siut vlSokiufHlrabužius

DRESS MAKING COLLEG^fik 
2336 W. Madiaon gat., Węatern ava.

SARA PATEK. MOKYTOJA^ 
1850 Wcfla sraf.

Telephone Drovcr '9693

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškę, Vyriikę, Vaiki 

ir visų chroniškų Ilgę.
VALANDOS: 10—11 ryto, 4—5 po pietų, 1—1 

vakard. Neddldienlais 10—1 po platų. 
3354 S. HALSTED ST., arti 34 St.

CHICAGO, 1LL.

Tel. Armitage 984

DR.A.J. KARALIUS
Gydytojas- Ir Chirurgas

S-SP1N DŪLIAI 
2121 N. Western ave-

vakare.

• Ttlephone JįKtnboldt 1273.

Senas Rusas Gydytojas fr Chlrur***. 
SpcciaUrtss-^Moteriftkų, Vyrišku ir 
Vaikiokų, taipgi Chronišlnj L\q.

į 4JFJ8A8į: 1579 Mihvaukeo Avi. 
IGorpas Nėrį h Avo , Kambary s £00.
/VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto 

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

DR. W. YU$ZKIEW!CZ

. UETVVI&KAB AKUT G*YDYT<MA*
Rna tari skaudamas Arbfe ailpnaa ak» 
galvos riįaudSjimo, atsilankykite pa* >

1155 Mihvaukee Avė
i ’ Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 \akar*.

' nuo 9 ryto iki J po

4 IMPERFECT IN ORIGINAL

ir.su

