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GORIZIA JAU PUOL
Italai neteko 80 Inkš, mmil

Dalis kariuomenes neklauso 
komandos

Truc translation filcd with the post- 
nia.^ter at Chic;igo, UI., on October 
29. 1017, as reąuirod bv the act of 
October 6. 1917.
V GORIZIA PUOLĖ

Halai neteko 80 tuksiančių

su juo italų fronte randasi 
generolai Ludendorff, Mac- 
kensen ir Buelovv.
Dalis kariuomenės neklauso 

komandos.

ritorijon

BERLIN, spalių 28.—Au
st rų-vok iečių spėkos jau pra 

siveržė per kalnų perėjimus 

į šiaurinės Italijos lygumas 

ir užėmėx Cividale miestą. 

Taip bent skelbia vokiečių

vaistų. Delei prasto užlai
kymo tūli ligoniai nepajie- 
gia atlaikyti nei menkiau
sios operacijos.

Rumunijos kaimuose tuo 
tarpu randasi virš dvide
šimt penki tūkstančiai naš
laičių, kurie taipjau kenčia 

,delei stokos atsakomo mais
to ir .aptaiso.

Valdžia esanti sutrupinus 
klausimu, kaip išmatinus sa
vo arti 5,000,000 gyventojų 
skaičių bėgamais metais su 
vos 100 tūkstančių tonų kvie
čių ir mažiau nei 200,000 gal
vijų. Vidutiniai, tokio gy
ventojų skaičiaus išmaitini- 
mui reikalinga (>00,000 tonų 

; kviečių. Valdžia betgi tiki- 
įsi, kad jai pavyks išgauti iš 
Rusų valdžios Besarabijos 
kveičiu derliu. Manoma, 
kad čia Rumunijai pagelbon 
ateis ir kitos talkininku vai- 
džios — idant palenkus prie 
to Rusiją. Tai butų vienin
telis kelias Rumunijos išsi
gelbėjimui nuo ekonominės 1 • f •

Truc translation filcd vvilh the post- 
rnaster at Chicago. UI., on October 
29, 1917, as reųuircd bv the act of 
October (i, 1917.

LONDON, spalių 28. — 
Reuter’s žinių agentūra pra- 

i neša iš Amsterdamo, kad 
(vakariniai Berlino laikraš- 
įčiai išspausdino žinią, jogei 
kancleris Michaelis įteikęs 
kaizeriui savo rezignaciją.

(Spalių 24 d. pranešimas 
iš Londono skelbė, kad Dr. 
Michaelis įteikęs kaizeriui 
Vilhelmui savo portfelį, ši
tos žinios šaltiniu buvo pa
duota tūlas pranešimas iš 
Amsterdamo bevieliu teleg
rafu.

Tino translation filcd \vilh the post- 
mastei' at Chicago, III., on October 
29, 1917, as reųiiired by the act of 
October (i, 1917.

RENGIASI APLEIST 
HELSINGFORSĄ?

PETROGRADAS, spalių 
28. — Pranešama, kad rusai 
daro prisirengimų evakuoti 
Finlandijos sostinę, Helsing- 
forsą.

“Novoje Vremia” sako, 
kad vokiečiai daro platų pri
sirengimą tikslą išsodinti sa
vo kariuomenę Finlandijoje 
— ir užimti ją.

Amerikos kariuomene sto 
jo mūšio

Vokiečiai vilioja rusus i 
spąstus?

los vienutės iš antrosios ita
lų armijos pasidavė ar pa
bėgo be mūšio, tuo buou lei
džiant austro-vokiečių pul
kams sulaužyt dešinįjį italų 
ar nijos sparną Juliau fron
te ir įsiveržt Italijon, — sa
ko šiandie išleistas oficialis 
karės ofiso pranešimas.

Pranešimas skamba:
“Neištesėjimas pasiprie-(nepalaimos, kriziko. 

sint iš pusės tūlų vienučių, Į 
sudarančių antrąją armiją,

Kita žinia, spalių 25 d., sa
ko, kad Vokietijos kaizeris 
Dr. Michaelis’o rezignaciją 
neskaitęs priimtina, ir kad

REZIGNAVO ISPANIJOS
MINISTERIŲ KABI- " 

N ETAS.

Truc translation filed \vith the post- 
Diastcr at Chicago, III., on October 
29, 1917, as reųiiired by the act of 
October 6, 1917.
AMERIKOS KARIUOME

NĖ STOJO MUŠI N

to laiko, kuomet vokiečių lai
vynas įsiveržė Baltikai^kad 
vokiečių traukimąsi ytin žy
mioje fronto dalyje į šiaurę 
nuo Dauguvos turi du tiksliu

Tvirtovė Gorizia, kuri ran
si šalia Isonzo upės, taip Jkur bailumo pasitraukė be

gi puolė.
Sulig tuo pačiu 

rnu, italų belaisvi 
jau pasiekė virš 
dešimts tūkstančių vyrų.

Pranešime sakoma:
“Spartus išplėtojimas ben- pastoti priedo be^Iveržimui 

užpuolimo Isonzo fronte kelią j šventos musų tėviškės 
vakar suteikė pilniausio pa-[klonius. Tuo tarpu mes ati- 
s Įseki m o. Italų spėkos, kur įtraukiame savo eiles ^ri- 
stengėsi nedalelsti musų di--rengtu planu. Visos krautu* 
viziją išeiti iš kalnų, tapo at- j vės ir sandėliai apleistose 
blokštos atgal stipriu užsi- ivictose liko sunaikinta, 
mojimu.

jimušio arba pasidavė priešui, 
jiranesi- Jeido austro-vokiečių spė-
skaičiuskoms įsilaužti kairįj/n musų 

 

ištuonias iSparnan juįfan fronte.
Didvyriškos ktttj pulkų 

pastangos betgi i/epajiegė

ClrO

Delei pašaro stokos, kuris 
tapo veik išbaigtas jau pora 
mėnesių atgal, sekamą žiemą 
galima laukti nugaištant de
šimtis tūkstančių arklių ir 
karvių. Imant domon tai, 
kad rumunų armijos trans- 
portacija daug priklauso nuo 
jaučių spėkos, galima jsivai- 
zdniti padėjimo keblumą.

Valdžia, beto, bijosi atsi
kartojimo šiltinių epidemi
jos šalyje. Šiame ’atvėjuj 
betgi teikia jai pagelbos A- 
merikos Raud. Kryžiaus ko
misija.

True translation filcd with the post- 
master at Chicago, III., on October 
29, 1917, as required bv the act of 
October 6, 1917.

RUMUNIJA ARTI 
BAJDAVIMO.

Tikisi suvienytųjų Valstijų 
pagelbos,

JASSY, Rumunija. — Ru
munijai gręsia bado ir išny

kimo pavojus, jeigu greitai 
i nebus daryta reikiamų ži/ig-

kai praskynė sau kelią į de
gantį Cividale miestą, pir
mutini miestą lygumos pozi
cijose. •

Italų frontas iki pat Ad- 
riatiko juros yra sudrebin
tas. Musų pulkai veržiasi į 
priekį visa linija. Gorizia, 
svarbiausias varžytinių mie
stas Isonzo mūšiuose, tapo 
paimtas austrų-vengrų divi-jsnių pataisymui blogo dAly- 
zijomis anksti iš ryto.

Belaisvių skaičius jau pa
siekė virš 80,000 vyrų, ka- 
nuolių skaičius —- virš 600”.

Puolimas Gorizia tvirto
vės turėtu reikšti netekimą 
kiekvieno sieksnio žemės, 
kurią italai laimėjo bėgiu 
dviejų metų.

Šitoks pralaimėjimas, kaip 
yra manoma, pašalintų Ita
liją iš dabartinės karės ant 
visados, ir butų daug pavo
jingesnių smugiu talkinin
kams nei kad Rusijos suiri
mas.

Gorizia buvo užimta ita
lais rugsėjo 9 d. 1916 metais, 
po cielų metų ofensivo prieš 
ją. Puolus miestui buvo pa
imta italų nelaisvėn dešimt 
tūkstančių austrų kareivių.

Berlinas praneša, jogei au
stru pulkams asmeniškai va

True translation filcd \vith the post- 
master at Chicago, 11)., on October 
29, 1917, as reqiurod by the act 
October 6, 1917.

BEREIKALINGAS 
“INJUNCTION.”

o f

SPRINGFIELD. — Fede-

į MADRID, spalių 28. — Is
panijos ministerių kabine- 

pastarasis veikiausia turės f tas, sų Eduardo Datopryša- 
pasilikti savo vietoje. kyj, vakar įteikė rezignaci

ją karaliui Alfonsui.

Apsistojo pirmos linijos tra
nšėjose ir šaudo vokiečius.

Pirmas suvis iššautas suba- 
tos ryte.

Iš Darbininkų Judėjimo
MAŠINISTAI LAIMĖJO 

STREIKĄ.
KLERKŲ STREIKAS.

RICHMON, Va. — Pasi-
MIDDLEPORT, O. — Ka- 

nawah and Michigan gele
žinkelio mašinistai laimėjo 
savo streiką ir pakėlimą al
gos; dabar jie gaus 5014c 
valandą.

i

klerkų streikui, sustreikavo 
ir Atlantic Coast Line gele
žinkelio klerkai tarpe Rich- 
mond ir Jacksonville, Fla., 
reikalaudami geresnių dar-

PIENO OARbInINKV 
STREIKAS.

DAUGIA IŠKASA ANG
LIES.

kų stovio maišto ir aptaiso 
klausimu. , , / 

* v J

Delei blogo maitinimosi 
vaikų mirtingumas Rumuni
joj yra stačiog bauginantis. 
Jaučiama didelė stoka kvie
čių, ryžių, mėsos ir kitų būti
nų maisto reikmenų. Mėsos, 
beje, Rumunijos gyventojai 
jau senai nebemato. Kasdie
nė duonos porcija tuo tarpu 
tapo sumažinta iki mažiau 
svaro kiekvienam žmogui.

Kaimiečiai, sudarantįs 80 
nuošimtį viso Rumunijos gy
ventojų skaičiaus, ypač ska
udžiai kenčia. Kukurūzai, 
kur yra skaitoma vieninteliu 
jų maistu, ;irgi tapo jiems 
aprubežiuoti. Sūrio visai 
nebegaunama.

Rumunijos gyventojams, 
be to, stoka ir aptaiso-kur- 
pių, rūbų, antklodžių ir tt. 

Austro-Veng- i Ligoninėse dalykų stovis irgi 
rius Karolis, t be galo blogas. Ten stoka 

Faipjau iš įvairių šaltinių a-'atsakomo ligoniams maisto 
.eina pranešimų," kad kartu ir daugelyj atsitikimų nėt

sprendė, kad St. Lotus Smel- 
ting and Refining Co., Col- 
linville, streikieriu pikietuo- 
tojai gali ramiai sustabdyti 
žmogų, o jeigu jis nenori ka
lbėti, jis turi tam teisę. Teis
mas taipgi nusprendė, kad 
pikietuotojai negali kvaršin
ti streiklaužio, kuris nori į- 
eiti dirbtuvėm

Streikieriai sako, kad tei
sėjas Humphrey nepasakė 
jiems nieko naujo ir kad ne
žiūrint jo “injunetiono,” ku
ris yra visai bereikalingas, 
jie tęs savo kovų už pageri
nimų sąlygų.

rugį) j. mėn., kada kompani-

lovauja

naujai susitvėrusios unijos 
narius ir atsisakė juos pri
imti atgal.

Valstijos viršininkai rūpi
nasi sutaikinti streiką, ku
ris paliečia 500 darbininkų.

DETROIT, Mich. — Per- 
nas Amalgamated Associa- 
eitą savaitę čia pasimirė se-

BEAVER, Pa. — 1700 
Cold Drawn Steel Workers 
unijos narių sustreikavo, sa
mdytojams atsisakius išpil
dyti darbininkų reikalavi
mus. Apie mėnuo atgal jie 
buvo padavę reikalavimus 
pakelti mokestį 10c i valan
dą ir 54 vai. darbo į savai
tę. Samdytojai po 30 dienų 
svarstymo sutiko pakelti al
gą 3c. į valandą ir duoti 54 
vai. darbo į savaitę. Todėl 
darbininkai ir sustreikavo.

WASHINGTON. — Ant
racito kasyklų savininkų ko
nferencijoj apskaitliuota, 
kad jau dabar iškasta 8,000, 
000 tonų kietųjų anglių dau
giau, negu tuo pačiu laiku 
pereitais metais.

SAMDO MOTERIS.

NENORI MUŠEIKŲ.

San Francisco. — Strei
kuojančių United Railroads 
motormanu ir konduktorių v- c.
pačios, kaip ir pačios kitų u-

kalaujančias umaus pildymo 
įstatu prieš ginkluotus strei
klaužius ir mušeikas.

PELNAS AUGA.

NEW YORK. — Padidėji
mas operavimo kaštų ir di
desni mokesčiai visai nepa
lietė Atchison, Topeka ir Sa
nta Fe geležinkelio pelno. Jo 
įplaukos btivo $22,000,000 di
desnės už pereitų metų įpla
ukas, o kaštai operavimo ne
pakilo nė pusės tos sumos. Jo 

tion of Street and Electric‘grynas pelnas siekė $51,000, 
Railvvay Employees 
iždininkas Rezin Orr.

unijos 000 arba $6,212,000* 
(negu metai atgal.

BROOKLYN. — Šio mies
to ir New York o požeminiai 
keliai pradėjo samdyti mo
teris už konduktorius, ka- 

’sieres ir tikietų pardavėjas. 
Samdytojai visą laiką kuo- 
smarkiaūsiai priešinosi uni
jai ir mokėjo nepaprastai že- 
Imas algas, versdami darbi- 
|ninkus dirbti ilgas valandas.

PASKELBĖ LOKAUTĄ.
LOUISVILLE, Ky. — Bu- 

rley Society Tobacco Co. ir 
Ryan Harhpton Tobacco Co. 
paskelbė lokautą saviems da
rbininkams, pareikalavu
siems pakeltu algą 10 nuoš. 
Jie net pareikalavo, kad mo
kestis butu sumažintos 40 
nuoš. ir panaikinta unija, 

i Darbininkus šelpia tabako 
darbininkų unija ir kitos 
vietinės unijos.

-------------

Su Amerikos Armija Fra- 
ncijoj, sp. 28. — Amerikos 
kariuomenė yra pirmos lini
jos tranšėjose Franci jos fro-< 
nte. Artilerija iššovė pir-; 
ma karės šūvi vakar 6 vai.

v t'” ’ • iryte į dirbanti okieČių buri. 
Nuo to laiki>pjrasidėjo nuo
latinis artilePjos apsišaudy
mas. J

Amerikos kvatiera išleido 
sekamą oficiali pranešimą:

“Tęsiant jų lavinimą, kai
po branduolis vėlesnėms in
strukcijoms, dalis nekuriu 
batalionų pirmojo musų kon- 
tigento, drauge su veteranų 
franeuzų batalionais yra pir
mos lini jos t ranšėjose ramia
me Francijos fronto sektorc. 
Jiems gelbsti nekurios musų 
artilerijos batarejos, kartu 
su veteranu franeuzų bata
lijomis.

“Sektorius pasilieka nor
maliu. Musų kareiviai prisi
taikė prie tikrųjų tranšėjų 
sąlygų pilnai patenkinan
čiai”.

Šalmuoti pėstininkai tą pa 
čia naktį per lietų ir purvy
ną įėjo į tranšėjas be žinios 
priešo. Franeuzų kareiviai 
tranšėjose priėmė juos entu
ziastiškai.

Artimiausia priešo tran
šėja yra kelių šimtų yardų 

į atstume. Sektorius yra vie
pus ramiausių fronte. Jis 
idar neperimtas ir pasilieka 
po franeuzų kariuomenės 

; kontrole.

Amerikiečiai apšaudė vo
kiečių pozicijas ir kareivius, 
siųsdami šovini už šovini, 

i Pirmojo šovinio lukštai bus 
! pasiųsti prezfdentui Wilso- 
nui.

1. Sutrumpinti laikinai vo
kiečių liniją.

2. Prisivilioti rusus ir pa
gauti juos.

Gerai painformuotuose ra-
lėliuose nei valandėlei ne
manoma, kad vokiečiai butų 
praretinę savo eiles šiaurinė
je rytinio fronto dalyje ir pa
siuntę dalį tų spėkų italų 
frontan. Vokiečių rezervai 
pastarąjin frontan pasiųsta 
.iš kur nors kitur, veikiausia 
Galicijos ir Rumunijos fron-

Vokiečių glitos šiaurėje ir 
rytuose nuo Rygos tebėra to
kios jau tvirtos, kaip ir vi
suomet.

Šioje valandoje ten mato
ma aiškių žymių, bptent, vo
kiečių pastangų išsodinti di
delių spėkų ant Rygos įlan
kos krantų — po priedanga 
jų kariškojo laivyno kanuo- 
lių.
i Karės reikalų žinovai tiki
si, kad vokiečių kariuomęnė 
bus bandoma išsodinti kur 
nors apie Pernavą* ar Hai- 
nasch’ą. Išsodinimas tam ti
kro vokiečiu kariuomenės 1

skaičiaus Hapsal įlankoje ir 
ant Verder pussalio yra ska
itomas daugiau žaidimu, nei 
rimtu veikimai.

Tuoj po to, kai vokiečių 
laivynas apvalė Rygos įlan
ką nuo Rusijos laivų, vokie
čių kariuomenė pradėjo savo 
traukimąsi Rygos fronte. 
Visa to tikslas aiškiai per
matomas. Vokiečiu tikslas 
yra nutraukti rusus kiek ga
lima arčiau prie Rygos, ir 
tuomet smogt į juos iš pryša- 
kio ir užpakalio, pagalinant 
šiaurinę rusų armiją į spąs
tus.

Ties Finlandijos įlanka 
vokiečiai kol kas nedaro jo
kių pastangų, rodančių norą 
užpulti įlanką, kad prasiver
žus link Petrogrado.

Truc translation filcd \vith the post- 
master ai Chicago, ,111., on October 
29, 1917, as reqnired bv Ihc acl of 
October 6, 1917.

VOKIEČIAI VILIOJA RU
SUS I SPĄSTUS.

UŽBAIGĖ STREIKĄ.
NEW YORK. — šimtai 

Borden Farm Products Co. 
pieno išvežiotojų užbaigė 
streiką. Kompanija pripa
žino uniją, o algų klausimą 
nuspręs bendras komitetas.

Truc translation filcd vvith the post- 
master ai Chicago, III., on October 
29, 1917, as reojiired by the acl of 
October 6, 1917.
VOKIEČIAI BOMBARDA

VO DUNKIRK.
PARYŽIUS, sp. 28. —Ka

irės ofisas praneša, kad k et- f * e
i orlai-

PETROGRADAS, sp, 28
— Didžiausio smūgio, kokį vergo vakare vokiečių c.k 
kada nors Rusija yra aplai- vininkai numetę ant Dunk i 
kiusi nuo vokiečių, dar lau- ko trisdešimts bombų pati- 
kiama., Vadovaujantis rusų [didžiausiojo kalibro. Ni 
karės reikalų žinovai tuo į kentėjo trisdešimt civilių g 
klausiniu susitaiko jau nuo ventojų.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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siu.
nesinerviioja,

Įsu neužsitikėjimu ir panieka Jų rinkimai. Bet už keleto 
žiurėjo į darbininkus, o pasi- mėnesių, pavasaryje, bus vėl 

■M Lithuanian Daily News rocĮo> fcaci nuo darbininkų ge- linkimai — miesto tarybos
*0!bfeed Daily exccpt

ne.

CHICAGO, ILLINOIS

Telephone Canal 1506

Užsisakomoji kaina:
Bkleagoje, nešiotojams kasdien pri- 
Itatant i namus, moka:

Savaitei ...................... 12 centu
Jllnesiui ...................... 50 centu

g!««to dalyse, kur nešiotojai nepa- 
Ifekia, dienraštis siunčiamas pačtu, 
laijams išanksto užsimokėjus: Me
ilūną $6.00; pusei metu $3.50.
VJIar, ne Chicagoj, metams $5.00; pu- 

metu $3.00; trims mėnesiams
I1.7B. Kanadoje metams $7.00. Vi- 
fir kitur užsieniuose $8.00 metams.

, linu HUV Vinį ...... ...

rovės priklauso jų pačių ge- narių (aldermanų) , Vėl už 
rovė. ’ keleto mėnesio, kitą rudenį,

Butų gerai, kad biznieriai;bus kongresmanų rinkimai, 
šitą savo klaidą aiškiai su- Kiekvieni šitų rinkimų duo- 
prastų.

Didysis biznis ir mažasis daryt ataką ant tam tikrų 
biznis tai du visai kitokiu kapitalizmo pozicijų. Kada 
dalyku. Jie skiriasi ne tik- vienos pozicijos bus paimtos, 
tai savo turtu, bet ir visu sa- .reikės rengties prie kitų ata-

da darbininkams progos pa-

kų ir imti kitas pozicijas. To
dėl rinkimuose darbininkai 
turi ne tiktai stengties at- 

juo aršiau yra išnaudojami siekt kuodaugiausia tiesiogi- 
darbininkai. A Mažos darbi
ninkų algos, ilgos darbo va
landos, augštos gyvenimo 
produktų kainos reiškia di-

Stambieji kapitalistai,

Biznienių 
padėjimas

Socialistai paprastai nepui 
kiaušiai sutikdavo su biznie
riais. Retai kuris biznierių 
stodavo į socialistų organi
zaciją arba remdavo sociali
stų spaudą. Didelė didžiu
ma jų eina išvien su tauti
ninkais ir klerikalais.

Inių rezultatų, bet ir žiūrėt, 
!kad darbininkai išeitų iš jų 
stipresni, negu įėjo į juos. 
Šalę agitacijos darbo reikia 
varyt ir organizavimo, poli
tiško organizavimo, darbą.

Laikas šiandie mums pa
togus. Visa šalis tarytum 
pergyvena politiško atgimi- 
•mo momentą. Senosios poli
cinės partijos netenka užsi- 
tikejimo miniose. Darbinin- 

nepajiegs nusipirkt kų klesa ima pabusti. Vidu
riniai visuomenės sluogsniai 
—farmeriai, smulkus biznie
riai, profesionalai — rodo

^siog iš darbininkų išnaudoji
mo.

O mažasis biznis? Kokią 
jisai gali turėt naudą iš to, 
kad darbininkai mažai už
dirbs, arba kad jie už savo

tų priekaištų
nieriai daro

priekaištuose.
gus yra priešingas

kuriuos biz- 
socialistams, 

galų-gale ne
Kada žmo-

pakankamai maisto ir aprė- 
dalo? Jisai ne naudą turės 
iŠ to, o skurdą.

Taigi eidamas prieš darbi
ninkus, smulkusis biznierius 
nieko gera neatsieks; jisai

iupą. Kaip visame pasauly
je, taip ir Amerikoje, sociali-

Musu biznieriai šalindavo-c

mane, jogei jie daugiaus 
naudos ras, susidedam! su

pitalo galią, kuris jį varo į 
bankruta.

Politikos darbas 
Chicagoje.

ję

Dabartinė rinkimu kam-

lietuviams
socialistams.

Jau ir pirmesnėse kąmpa

tai gina darbininkų klesos 
reikalus, o musų biznieriai 
įsivaizdino, kad jų reikalai 
yra artimesni turtingųjų
klesų reikalams; socialistai jį 
stato savo kandidatus laike1 I 
rinkimų, o musų biznieriai1 
balsuodavo už republikonus 
arba demokratus, laukdami 
sau išganymo iš jų .

au gal už kitų miestų lietu? 
■ vius socialistus. Bet šį kar- 
. tą, kad tapo pastatytas kan
didatu į tokią svarbią vietą,

Sąjungos narys, tai Chica- 
gos lietuviai socialistai skai-

labai neužganėdinti. Pasi
kalbėkite su saliunininku, su 
bučerių, groserninkų, rūbų 
arba rakandų pardavėju, ir 
paklauskite, kaip jiems eina
si. Beveik iš visų išgirsite 
nusiskundimų. Sako: biznis 
einąs prastai; kainos ant vi- extra-mitingus, svarsto viso- 
sokių daiktų nesvietiškai pa- Vįus rinkimų klausimus, pla- 
kilusios; žmonės nenorį literatūrą ir tt. Dar
ba nepajiegją įpirkt tavorų; (nįekUOmet mušti socialistai 
ateitis neaiški, todėl nežiniajįaip uoliai neveikė, kaip da-

Jie ant savo dalios pa

daibuot, kiek tik jų spėkos 
leidžia.

Vietinės socialistų kuopos 
išrinko skaitlingus agitaci
jos komitetus, paskyrė ne
mažas sumas pinigų, laiko

kelies.
O kas tą viską padarė — kampaniją devyniose war- 

ar darbininkai su socialis- d‘ose (iš 35).
tais? Kodėl neapgynė biz-
nierių reikalų tie ponai, tė kmės, parodys 6 d. lapkričio, 
kurių jie laukė sau išgany-j peį kokįOs pasekmės nebūtų, 
mo ? KapitaJistai ir jų kom- patsai veikimas atneš musų 
panijos bei trustai nustato judėjimui didelės naudos. Ji- 
tavorų kainas. . Kapitalistų įsai išlavins organizacijos na- 
partijos valdo visą^ šalį; jos!rįUS) supažindins juos su vi- 
įstatymus leidžia; jų atsto-' sokiais praktiškos politikos
vai sėdi valdžios ofisuose, po klausimais, suartins juos su 

teis- balsuotojų miniomis, suteiks 
l ad jeigu kas ture- jiems daugybę naudingo pa- 

jo galios išgelbėt biznierius tyrimo. Sekamuose tad rin-

licijos nuovaduose ir 
muose.

talistai ir tos kapitalistų pa-
kiniuose lietuviai socialistai
jau bus įgudę politikos dar

žada persikeisti iš pačių pa
matu.

ngviau ir smagiau, negu bū
davo iki šiol. Tegul-gi tad 
kiekvienas susipratęs darbi
ninkas išbando savo jiegas. 
Ilki balsavimo dienos beliko 
tik viena savaitė.

(Apžvalga
Truc translation filcd with thc post- 
master at Chicago, III., on October 
29, 1917, as rcųuircd by l!....... !
October G, 1917.
KAIRYSIS
SOCIALISTAS.

Ihe act of

Amerikos socialistų kairysis 
sparnas, kuriam taip nepasise
kė “pasirodyt” SI. Louis’p kon
vencijoje, leidžia du organu — 
dvi-savaitinį laikraštuką (tokio 
dydžio, kaip “Darbininkų Bal
sas"), “The New International”,
ir
“The Class Struggle”. Vienas to 
kairiojo sparno vadų yra S. J. 
Rutgers. įdomu susipažint su 
to vyro nuomonėmis svarbes
niuosiuose socialistų politikos 
klausimuose. -

das paskutiniame “The New In
ternational” numeryje apie 
Stockholmo konferenciją:

Dalvkai Stockholme rodo v
ženklus silpnumo ir Nusmuki
me Senojo Internacionalo. Su
manytas (Stockholmas ? “N.”

mans’o ir Troelstros, jisai tu-

dais ir intrygos primeonemis. 
Troelstra keliavo net į Berli- 
ną ir turėjo pasikalbėjimą su 
karės sekretorium, davusiu, 
jam kokių lai slaptų infor
macijų, kuo pasiremdamas, 
Troelstra paskelbė, jogei pa
saulis buvęs nustebintas Vo-

O betgi jos neišgelbėjo. 
Ne tiktai neišgelbėjo, bet ir 
įklampino į bėdas. Juk (įei

nergija atsieks daug dides
niu rezultatu.

Socialistai savo veikime

tumu. Troelstra ir Huys- 
mans nuo pat pradžios taip- 
pat ketino veikti kartu su Vo
kietijos socialistų didžiuma, 
su Scheidemann’o rūšies išda-

randasi visa galia, .menėje. Jie dirba ne vienos 
dienos darbą. Galutinas jų

bernais. Stockholmui buvo 
skiriama rolė ne vien tiktai

tai nuo jų pareina ir tos vi
sos nelaimės, dėl kurių šian-

to ir ne poryt. Kiekvienas 
tad žingsnis, kurį jie daro,Taigi išeina, kad musų bi

znieriai neapsirokavo. Jie į- 
sivaizdino, kad jų prieteliai ant tiek, ant kiek jisai pri- 
yra galią turintieji ponai, o rengia juos prie tolimesnio 
pasirodo, kad tie ponai yra .žengimo pirmyn.
jų nelaimiu kaltininkai; jie Dabar pas mus eina teisė-

resu, bet ir savo esmėje pa
lai)! i Vokietijos diplomatijos 
įnagiu, ne tiktai paremti im
perialistinius josios interesus 
pasaulyje, bet ir, dar labinus, 
apgauli josios (Vokietijos? 
“N.” Red.) darbininkų klesą, 
įtikinant ja, kad Vokietijos

mos darbininkams.
Talkininkų valdžių atsisa

kymas duoti pasportus socia
listų delegatams į pirmąją 
Stockholmo konterenciją pri
sidėjo prie dar didesnio (!

nimo. Šito atsisakymo fak
tas buvo taip biaurus ir žiau
rus, kad kova už teisę daly- 
vaut bent kokioje tarptautinė
je konferencijoje, kurių mes 
geistame atlaikyt, nustelbė 
klausimų, ar ši specialė kon
ferencija yra tinkama mums. 
Jeigu valdžios nebūtų įsiki-

šku budu, kairysis socialistų 
sparnas visame pasaulyje vei
kiausia butų atsisakęs daly
vauti šitoje Stockholmo int- 
rygoj(i. Bet net ir taip daly
kams esant, Vokietijos socia
listų mažuma, Mehringo laiš
ku, smarkiausiai protestavo 
prieš visokias konferencijas, 
kuriose butų didžiumos soci-

sijęs kairiojo sparno vardu, 
ir mažumos partija llolandi-

tai atsisakė pirpažint liolan- 
dų skandinavų komitetą pro 
letariato reikalų atstovu. Prie 
šitokių aplinkybių Stockliol- 
ino kongresas neįvyko, bet jo

navo Vokietijos reikalams, ka 
daugi tatai sustiprino kaizerio 
valdžios argumentus, jogei 
klintim prie taikos esąs vien 
tik josios priešų elgimosi. Nė
ra abejones, k^d sumažėjimas 
darbininku streiku ir riaušiųC C

Vokietijoje, kurie šių melų 
balandžio mėnesyj teikė daug 
vilties, išdalies priklauso nuo 
Stockholmo sočial-diplomatų 
suokalbininkaivmo.

Stockholmo
jo jiuomonė apie 
konferenciją yra,

tą nuomonę, kurią išreiškė tal
kininkų diplomatai. Ta konfe
rencija, airdi buvus “kaizerio

SU KUO EIT 
IŠVIEN.

žu malė “The• Class Struggle” 
S. J. Rutgers kalba apie tai, ko
kia turi būt “revoliucinių” soci- 
alistii taktika santykiuose su į- 
vairiomis revoliucinio judėjimo 
srovėmis. Ir sako:

Musų vidurinė politika kei
čiasi nuodugniai, ir nebus jo
kios mums skriaudos, jeigu

didesnėje harmonijoje su kai- 
kuriomis kitomis k lesinta i su

mis, syndikalistų grupėmis 
Europoje ir (dar labiau) su I.

net susivienysime (ir tai visai 
nebus bloga) su tam tikromis 
komunistinėmis anarchistų 
grupėmis musų praktiškoje 
kovoje; tuomet atsidarys ke
lias platesniam kovojančiųjų 
darbininkų solidarumui, kas 
yra tikriausia proletariato

Taigi matote, lasai kairiųjų

susiartinimą ir susivienijimą su 
syndikalistais, aidoblistais ir a- 
narchistais. Iš to susiartinimo 
jisai laukia daug naudos darbi
ninkų judėjimui.

Kada “Naujienos” nurodyda
vo, kad kairieji socialistai yra po 
“aidoblizmo” ir anarchizmo i- 
dejų įtekme, lai musų “bolševi- 
kuojantįs” rašytojai keldavo di
delį triukšmą. Pasirodo tečiaus,

r j jie mėgina skelbt lietuviams 
darbininkams.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuose 
taip ir civiliškuose teismuose, Daro 

visokius dokumentus irpopierus.
Namų Ofisas:

>121 S. Haltted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Beartam lt 

2111*19 Unlty Bldg.
Tel. Central 4411

JONAS TRANKO.

IK. Baronas.

kliuvo, to jau ir nepamenu.

r na ne vienos gyvasties pačių ar
timųjų mums žmonių, išsimu-

Sėdėjau tada aš šioje duobėje 
prieš tyrinėjimus. Du musų tik

II.
Bus jau du nu

Mokyti gamtininkai sako, kad 
sluogsniai vandeny esantįs jurų 
gilumose yra, savimi “negyvu 
vandeniu.” Milžiniškas stulpas

tis kiekvienų dalelę žemesnių
jų, atima iš jų visokią gyvybę. 
Saulės šviesa čia nepasiekia, jo-

da, joki vandens tekėjimai, nė 
audros, nė žemės drebėjimai ne

Vienatinis judėjimas, kurį čia 
galima patčmyti, tai amžinas, 
nesustojantis puolimas milionų

ten viršuje, grožėjosi ant sau- 
maudėsi šilumoje, suposi

ant 
jos 
žemyn ypač mažutėlės tora- 
miniferos, diatomejos ir kietoji 
nieliuzga. sudarančios svar
biausią masę jurų gyvijos; pa
mažu prasiskverbia jų lavonai 
per vis tiršlcsnius ir lurlinges-

pamaži, pamaži leidžiasi

ga jiĮjbse ir tik su laiku, pavy- 
dale mikroskopiškų pūslikių ir

tame dideliame kapinyne, kad 
kada-nors, per tuksiančius ne

Tur-but sunku ir liūdna 
tiems žemesniems sluogsiiiams 
vandens amžinai stingti ir sto-

tamsoj, po negirdėtu spaudimu, 
tarp vienų lavonų. Sunku ir 
liūdna jiems, ypač kuomet juo
se nežymiai nubunda ta amžina, 
nemirštanti jiega, be kurios

niurnų nors ant biskį aušgtesnio

kumo ir skausmo vien prie 
minties apie tuos žemumus ir 
apie tai, kad ne buk los ar kilos 
laimingos aplinkybės, jis galbūt 
ir iki šiol butų ten tebesąs, tam
sus, bejiegis, niekam nežino
mas, ne žmogus, o dalelė žmo
nių masės? Ir nejaugi nesus- 
kaus musų širdis prisiminus 
apie tuksiančius ir tuksiančius 
tų, kurie taipgi kaip ir mes, 
stengėsi ištrukti nuo'tamsos, il
gėjosi šviesos, veržėsi prie lais-

tui? Ir nejaugi nepereis per 
jus šiurpulys, kada prisiminsi
me apie gyvenimą ir pabaigą 
tokiu niekam liežMiomu, už- c c

mirštą, tankiai sumindžiotų ir
• y*apspjaudytų vienučių. kada

mums pasirodys aišku, kad pa-

nesusi

dis, viena dulkele nustūmė juos 
nuo kelio ir ant visados nume
tė Į tų tamsą, iš kurios jie jau

'Tokios minlįs grąžė mano 
smegenis ir vijo miegų nuo ma-

dienų, pergyventų. kalėjime. 
Mano nelaimės draugai, pas ku
riuos taip-pat buvo sunku sie-

nimo žodį;* atpenč, aš mačiau,

Kad nesukvailiojus tarpe to au
šinimų pulko, mes kalbėdavo
mės, pasakodavome vienas ki
tam 1 ne apie save, o apie kitus, 
tolimus ir visgi apie nelai
minguosius. Vieną lokiu pasa- 

. kojini u, padariusį didesnį už ki- 
mirties atomuose sujudės kar-' tus į mane įspūdį, pasiūlau aš 
tais, sykį į tūkstantį metų, silp
nas atspindis minties — jus 
manote, kad tai negalima? Juk 
ir jūsų mąstančios smegenįs, 
kas jos, kaip ne susijungimas 
tų pačių atomų rukštygamio,

Gyva, nemirštanti jiega viduje, 
o aplinkui tamsa, baisus

nas! Ir jeigu tuose nelaimin
guose, nuteistuose ant amžinos

man - nekalbu apie jo “užsi
ėmimų” - buvo dar jaunas 
vaikinas, pilnas jiegų ir drą-

jausmus, išauklėtas miestiškai,

rinio pertikrinimo, mes jau nu- 
sirėdem ir atsigulėm - urnai

jo. raganos atidaro ir įleidęs į 
kamerą biskutčlį savo geltonos 
šviesos, parodė mums toje švie
soje. kokią-tai susitraukusią, 
pusnuogę, menkute figūrų.

štai tau paklodė ir antklo
dė, šuktelėjo jis mesdamas

ir- prilenkdamas ją kuone iki 
žemės. — Gulk ir miegok! la

Pasakęs tai užveizda uždarė 
duris ir išėjo. Kameroj pasida
rė tamsu kaip rūsyje ir tyku 
kaip karste, l ik laiks nuo lai

ja ant lentos tai musų drau
gas barškina dantimis. Mato 
te, buvo jau vėlus ruduo, po Vi-

šaltis toks, kad neduok Dieve.
Kas gi lu toks? klausiu 

aš sušalusio draugo, nesikelda
mas iš lovos. Aš jau sušilau ir 
nenorėjau kelties, kameroje bu
vo gana šalta, kadangi langas 
pravčdinimui turėjo būti atda-

biau barškina dantimis ir per tų 
barškėjimu girdėtis sunkus

vaikino, aš jau spėjau, kad tai

Dėlto aš atsistojau ir apčiupo- 
mis paklojau jam.

sustok.

ne...

—Delko?
--Del... dėl... to. 

sušalau.
labai

— tai karti, sunki turi būti ta 
mintis, ta svajonė.

Motina-gamta! Delko tu 
tokia neteisinga dėl mus? Ne
jaugi mes blogesni už tuos, ku
rie ten viršuje, vaikšto virš Blu
sų, supasi ir grožisi stebuklin
game pasaulyje? Ir delko tau 
nepadaryti eiles, delko mus neiš
leisti nors ant valandėlės ten, 
ant viršaus?

Bet motina-gamta nežino 
sentimenlališkumo ir neklauso 
fantazijų.

- Pradėsiu mat aš su jumis, 
kvailiukai, žaisli! - bambsi ji.

Jaučiate savyje jiega, na, ir 
landykite patįs išsiveržti ant vir
šaus! Maža pas mane darbo, 
kad dar jus sodinėti!

Taip, patįs bandykite išsi-

mokinosi amato, žodžiu, taipgi 
nemažai išaikvojo jiegų ir tur
to, kad išsikasus į viršų, išėjus į 
žmones, — na ir išėjo... Bet 
ne apie lai kalba.

žinojo visų kalėjiminę praktikų. 
Kuo ne visą istorijų kiekvienos 
kameros: kas joje sėdėjo, už ką, 
ant kiek buvo nuteistas, kaip 
pirmiau apseidavo su kaliniais, 
kaip dabar ir tt. Tai buvo tikra

skaitė atkakliu triukšmadariu ir 
davė jam jausti tai tankiomis 
disciplinarėmis bausmėmis. Bet 
jis nesustodavo ir užsidegdavo

Jums neteko matyli panašaus

Oi, teko, mano mieli, kam ne
teko matyti to? Ir nuo kiekvie
no tokio atsitikimo pas jus vir-

da jus mintyse bandote įsivaiz
dinti gyvenimų tų nelaimingų

nuteistų užvydaus likimo į am
žinąją tamsą, ant aklo nejudė
jimo, ant nežinos mirties. Juk 
ir mes visi - ar ne toks pat že
mesnysis sluogsnis tarp tautų? 
Argi kiekvienas tvirtas, sveikas

tantų neatsiliepia skausmu, 
spaudimu, smūgiu ant musų 
tautinio organizmo?

O kiekvienas iš musų, tankiai 
kaina nepaprastų pastangų, kai-

davo, kad kas-nors darosi ne 
taip, kaip turi būti, kad kuo- 
nors skriaudžia kalinius. Ypač 
lankus būdavo jo susirėmimai 
su sargu, vaikščiojusiu po kalė
jimo langais ir temijusiu, kad

vienas su kitu nesikalbėtu. Ke-

inu, jeigu jis nenueis nuo lango, 
bet jis sėdėjo ramiai, nesaky
damas nė žodžio ir liktai kada

dūką, jis nušokdavo nuo lango 
ir šaukdavo:

Na, na, juk aš žinau, kad tu

- O iš kur jus tai žinote?

—Kaip tai — iš kur žinau? 
Pats buvau liudytoju, pats mu

Ką matėt?

rios sargams uždraudė š:

Viešpatie! Aš priėjau prie 
jo, o jis visai sustingęs: nė ran
kos, ne kojos pajudinti negali. 
Nesuprantu, kokiais stebuklais 
jis dačjo iki kameros. Atsikė
lė ir Žurkauskas, nuvilkom nuo 
jo skudurus, nurodėme jį visai 
pliku, išlrinėm gerai, susukome

dom į lovą. Už kokio pusva
landžio girdžiu atsidunsa,

klau
siu.

Atslinko rankos, kojos? 
Dar nevisai, bet jau geriau. 
O iš kur tu?

—O kas gi kitas? Varė mane 
šiandie nuo pat ryto per šaltį 
įįeycik pliką ir basą. Dešimt 
sykių kritau aš ant kelio ne
galiu eiti. Mušė jis mane dir
žu priseidavo eiti... Tik kar
čia mojo Zboiske mes biskį pa

tinęs.

Joska štern.

užmušk mane, negalėjau iš kai

gražiai kalbi mūsiškai.
—Kas gi, aš išaugai 

tarp valstiečių. Aš bi 
meniu.

šešiolika.

*) “Frajer Galicijos kalinių 
žargone reiškia naujoką kalinį, 
dar niekad pirmiau nesėdėjusį 
kalėjime.
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Čia yra puikiausios visame 
sviete korsetų stailės

Nėra reikalo jieškoti Londono arba 
Paryžiaus naujausių pritinkančių 
korsetų.
Del dirbėjų staitių kiekvienos stailės 
centru yra

, Bonlbn
\ \<CORSETS^>

Susirišaina užpakalyj arba priešakyj 

Ir pilna eile daugiausiai populerių 
modelių—visokiom figūrom ir dau
giausiai nebrangia kaina, dabar yra 
sudėti pardavimui musų puikiame 
korsetų salione, antras aukštas.

MODELIS 1022 (Priekyje surišama) 
yra ypatingas pavidalas tikros BON 
TON stailės. Pritaikyta kiekvienai 
figūrai. Plastiškas suverimas užpa
kalyje užtikrina nepaprasta paran
ku m;p Kaina $3.50. Kiti modeliai dėl

visokių figūrų po $3.50, $5, $6.50, $8ir augščiau.

Prisimieravimui kambariai ir korsetų expertai 
visuomet dėl jųsų patarnavimo

Dabar visur eina agitacija už

Idžiai reikia pinigų karės reika
lams. Bet čia, Pittsburge, atsi
tiko šitoks dalykas: v

Spalių 15 dieną National Ttibę 
kompanijos viršininkai pakvie
tė, kad visa darbininkai pietų 
metu susirinktų erčion, šalia fa
briko, kur buvo pataisyta plat- 

'* formule kalbėtojui. ^MF'tų lai
kui atėjus, kiti darbininkai ne
norėjo eiti, bet gabaus raginami 
visi susirinko. Kadi kalbėtojai 
nuo platformos pradėjo kalbas, 
ragindami darbininkus pirkties 
Laisves bondsų, tai vienas lietu- 
vys, Petras Maisiejus, pasiprašė, 
kad ir jam leistų keletą žodžių 
tarti. Jam leido. Bet vos Mai
siejus pasakė keletą žodžių — 
nenugirdau, ką jis kalbėjo — 
kaip ant jo pradėjo kili kalbė
tojų rėkti: “išdavikas!” “vokie
čių šnipas!“ ir tt. P. Maisiejus 
pasišalino, nuėjo prie savo dar
bo, bet jam jau nebebuvo ra
mumo. Goveda nusekė paskui 
jį, ėmė į jį spjaudyti, rėkauti, 

i_ i _ :: : “f............ I

žmones Įvairiais nebūtais daly
kais, kad kaip nors suvyliojus 
didesnę žmonių minią į savo lin
kius, kad jie atiduotų savo bal
sus už turčių partijos kandida
tus. Bet darbininkai neturėtų 
pasiduoti jų vyliojimams, atsi
žvelgę į praeities jų prižadėtus, 
bet niekados neišpildytus daly
kus. Kapitalistinių partijų li
goniai rinkimų laiku vylioja 
žmones, kaip žvejas ant upės 
kranto su įmesiu ant kabinėlio 
slieku: žuvis nesuprasdama vy
liaus, griebia už jo, ir bematant 
meškeriotojas turi jau ją savo 
naguose. Tafp daro ir kapitalis
tams tarnaujantis politikieriai 
su žmonėmis.

- Dilgėlių Vainikėlis.

EAST CHICAGO, IND.

Vietiniu keturių susivienijusių 
draugijų buvusio ■ baliaus spa
lių 21 dl. š. m. dėl kares nuken
tėjusių lietuvių šelpimui a p y-

bos vietos Lit i. Darb Tarybos į- 
siskverbė klaida. 'Ten pasaky-i 
ta, kad pirmininku yra P. J. Šo
kas, kasicrium K. L. Kairys, > 
o turbūt: pirmininku K. L. Kai
rys, sekr. F. J. Zick, kasierium 
P. J. Šokas.

Redakcijos Atsakymai

K. P. Deveikiui. (Jauta, kada 
pelnyčius numeris buvo jau at
spausdintas. Reikia rupinlies iš 
vakaro paduoti.

WaukeganGirios Paukščiui,
Nereikia nieko užgauliot, da

gi ir apie priešingų partijų žmo
nes rašant. Nedėsime.

*

Mirė Spalių 26 d. 1917.

MATEIKAS ŠARNA

?

DR. M. HERZMA5

AKIŲ SPECIALISTAS
Akla Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra tul
žias, kada pranyksta 
regėjimas.

Mes vartojam page
rintą Ophthalmomet- 
er. Ypatinga doma 
atkreipiama i vaikus. 
Valandos: nuo 9 ryto 
iki 9 vakaro; nodSld. 
nuo 10 iki 11 dieną.

4649 So. Ashland Arenus, 
Kampas 47 St.

Telephone Yards 4317

Gerai lietuviams žinomas per 16 m*, 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą/ 
ir akušeris.

Gydo aitrias ii chroniikas ligas, ♦?- 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausiai 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prt* 
taisus.

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

!
 VALANDOS: Nuo 10—12 pietų.

6 8 vakarais. Teiephone CanaI 81X0 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Str~ 

VALANDOS: 8—9 ryto, tikta:

Velionis paeina iš Kauno gu
bernijos, Panevėžio pav 
kro’jaus parapijos.

Laidui u vės atsibus Pa 
lyj, Spalių 29 d. 8 vai. rj 
namų 3314 Auburn Avė.

Laidotuvėmis užsiima 
nio gimines:—

Klemensas Remeikas, 
Kazimieras Petkus, 
R. BulcviČia, 
K. Plungis.

INDIANA HARBOR, IND.

Margumynai.

Mrs. Antanina Shusho

WISSIGDaktaras
Seno KrajausSpecialistas iš

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

jcimu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa
tyrimo 8v. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS
TfiMYKIT MANO UŽRASA.

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

Tel. CanaI 5335

Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu

v/

AKINIŲ

Telephone Yards 6492

Registruota Akušerka

Turiu patyrimą moterų ligose. Tei
singai patarnauju prie gimdymo. 
Moters, jeigu norite gero užžiurėji- 
mo ligoje savęs ir savo kūdikio, at
sišaukite į A. Shusho, nes mano pa
tarnavimas užganėdins kiekvieną 
moterį. Suteikiu teisingą rodą kiek
vienai. Atsišaukite
Senas adresas: 3843 S. Kedzie Avė. 
Naujas: 3255 S. Halsted St., Chicago.

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

Tel, CanaI 3263.

OYD

(mat minėtas darbininkas dir
bo prie gelžies virinamojo pe
čiaus)^ kiti vėl šaukė, kad reikią

Tub kompanijos bosai ir sargai 
sudrfuide įsikarščiavusiuosius, 
užmokėjo pinigus ir prižadėjo, 
kad tą darbininką atiduosią po
licijai. Paskui teko sužinoti, iš 
kilų, kad minėtas darbininkas 
pasakęs, jog pirkimas bondsų 
reiškiąs pirkimą kulkų darbiniu-

P. Maisiejus yra išdirbęs Na
tional Tub kompanijoj daugiau 
kaip dešimtį metų. Tarp vie
tos lietuvių turi gerą vardą.

streiko laiku yra pasižymėjęs 
kaipo darbininkų vadovas.

—Šok ietis.

Arčiau pasižiūrėję į šio mies
telio lietuvių judėjimą matome 
kur-kas didesnį veikimą negu 
buvo metai atgal. Kas pirmiau 
nebuvo galima, arba buvo tik 
kalbama žodžiais, šiandie vyk
doma.

čionai esančios laisvosios dra
ugijos užsibriežė veikimui dar
bo tiek, kad priseina kalendo
rius nučiupinėti bežiurinčjant 
tinkamų veikimui ddenų, ir de
batams puspadžių netekti nebe- 
giojant ir bejieškant tinkamų 
svetainių. Kas-kart daugiaus 
randame musų idėjai pritarian
čių žmonių ir į LSS. kuopą ra
šosi jauni ir pilni energijos žmo
nes iš kurių galima tikėlius 
ateičiai veiklių narių. Supažin- 

dinimui naujų narių su sociali
zmo mokslu ir principais reika
linga jiems geras laikraštis, bet

įjainos: -
Įžangos už tikintus
Už saldainius
Už gėrynius
Iš šalies tikietų pard.

Viso pajamų
Išlaidos: —

Muzikantams
Policistui
Už gerymus
Už saldainius
Už svetainę
Už spaudų

141.85

$255.00

$31.00
5.00

80.65
15.48
10.00

Išmokėta viso
Licaka gryno pelno
Visiems, dirbusiems ir rėmė

jams šio prakilnaus darbo taria
me badaujančiųjų lietuvių var
du nuoširdų ačiū.C

Pinigai kol kas dar neišsiųsti, 
jie randasi pas Kl. L. Kairį.

—Baliaus tvarkos vedėjas.

$146.76
$108.24

E. CHICAGO, IND. IR INDIA
NA HARBOR, IND. LIETUVIŲ 
ATYDAI. V

DAKTARAS
SPECIALISTAS CHRONIŠKŲ LIGŲ

X-RAY EKZEMINAVIMAl
Pasitarimai Dykai

219 So. Dearborn St. Chicago, III.

| PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS
Ant Durų, Lentų Romų Ir Stoginio Popleroi

į CARR BROS. WRECKING C0.
Į 3003-3039 S. Halsted St., Chicago, III.

organo, kaip jis dabar vedamas? 
Ir tai trukdo musų dlarbą.

Klerikalų veikimas čionai ant 
tiek nusmukęs, kad jų organo 
reporteriai nežino nei kokios 
draugijos čionai gyvuoja. Tat 
su klerikalais mes lengvai apsi
dirbame. Bet randasi musų pa
čių tarpi* draugų, besivadinan
čių savi' “neklaidingais” ir“daug 
suprantančiais”, kurie, pasiėmę 
Lietuvos kaimo moterėlių pa
protį. nešioja melagingas kal
bas. O kada juos prispiriama 
prie sienos, tada jie pavartoja 
šmeižimų ir koliojimų.

i Draugai darbininkai, už ku
rią partiją jus atiduosite savo 
balsus lapkričio 6 dieną?

I Per metų eiles jus balsavot už 
republikonų ar demokratų par
tijas, bet ką jus nuo jų gera su
laukėte? Jie jums prižada daug 
ko kaip ateina rinkimai; jie 
jums paduoda ranką ir prašo, 
kad jus, darbininkai, atiduotu- 
met už juos balsą; jie jums ta
da nuperka cigarų, alaus stik- 

Įlą; jie tada tavo geriausi drau
gai, pireteliai. Bet kuomet lie
ka išrinkti, lai jie tada į jus žiu
ri su panieka; jie tada darbi
ninkui nepripažįsta lygių žmo
gaus teisių; jie tada tarnauja tu
rčių klesai ir visados yra didžia
usi darbininkų klcsos priešai.

Jie tada turi dvigubai surink
ti tiek pinigų, kiek buvo išleidę 
cigarams ir alui ir mužikai rin
kimų laiku. O kas už tą viską 

apmoka, ar ne jus, darbininkai? 
Jie. apkrauna ant jąsą mokestis; 
jus turit mokėt taksus už van
denį, o geriat dumblą vietoj ty
ro vandens; mokat už gatves, 
o kur jus gyvenat? nešvariu- 
siose gatvėse! Jei jus kuo bis-

AKIU SPECIALISTAS

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudamas arba silpnas skis, *4 
galvos skaudėjimo, atsilankykime pas tuM 

1155 Milwaukee Avė.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
HetVgtonve nuo 9 ryto iki 1 po ptat.

m tinkamus akiniu*. «gautl 
>at«rimui duoda dykai.
ee avė., arti Chicago t-M
DOS: Nuo 9 taryto iki vak* 

_j nuo 9 taryto iki 2 po 
Tai. Haymarket 2434.

OR. W. YUSZKIEWICZ

< r- i ;

ika visiem
ljtoji i) PI

VALANT

smarkiausią šio rudens rinkimų 
kampaniją, kad išrinkus į mie
sto administraciją darbininkus 

socialistus. Kapitalistinių 
partijų agentai tąsosi partijomis, 
kaip dešra, bet ištiktąją tarp jų 
skirtumo jokio nėra. Gaila žiu-

didžiausiu prasikaltėliu ir reikia 
didele bausme užsimoket. Kuo
met jus kovojai su darbdaviu 
už geresnį duonos kąsnį, jie at
siunčia ginkluotą spėką ir jums 
daužo pakaušį lazdomis, ir dar 
gaunat bausmę užsimoket pini
gais.

Taigi, jeigu.norit pašalint vi
sus tuos vargus, visas bedas ii’ 
kančias, kurios taip gula jums 
darbininkai, ant pečių, tai lap
kričio 6 dieną visi kaip vienas 
balsuoki te už socialistų kandi
datui, nes tik socialistų partija 
stovi už pašalinimą visokio dar
bininkų išnaudojimo,, tiktai ji 
gina darbininkų reikalus.

IND. HARBOR, IND.
maišosi ir ka.ikurie lietuviškieji 
biznierėliai. Jie pešasi ir pyks
tasi tarp savęs meškeriodami

Klaidos pataisymas- Naujie
nų 251 lium. paskelbime valdy-

oro
Sutaisytas h fcrmuios- 

recento; suteikto ifonhitin- 
gu Ėgypto zokoninku,

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

t

apsireiSkia esąs stebėtinai pasekmingu - 
‘io gėlimo pilvo ir tarnu, ger
ės skaudėjimo, dusulio, galvos 

skaudėjimo, nustojimo apetito, 
lalčio palvoje, ect., ect., Butai- 
•omas iSdirbfiju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
Berjo Ir ištikimo draugo Šeimy
nos, naudojamo visame pašau 
lyje imt pusę Šimtmečio 35c 
už boukutę visose apliekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai ta

< F. AD. RICHTKR * 00

Ka-tik išėjo iš spaudos
D i 1 g i o

MulkiuApaštalas
Labai juokingas scenos 
veikalėlis. Jo autorius, 
išvedęs scenon Račkulį, 
begailestingai pašiepia 
nesubrendusius klerika
lų agitatorius, besigi
nančius savo “augštu 
mokslu”, kurie vienok 
mokslo nęi pauostyti nė
ra gavę.

Kaina 15 centu.

Gaunama “Naujienų” 
Knygyne.

JOSEPH C. VVOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas 902-904 National Life Bldg..
29 So. La Šalie St.. Chicago, 111.

Tel Central 6390-6891. Atdara: 
Utarninko, ketvergo ir subatos vaka
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu: 
1666 MILWAUKKE AVĖ., Chicago, III.

Tel Humboldt 97.

HA5TEH|^|5Y5TEn

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresnį darbą ir d?ffl* 

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.

Specialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jų

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

Master Designing School
J. F. Kasnicka, Perdėtinis 

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

MOKINKIS

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

Reikalaukite katalogo, kin į išsiun 
čiaine dykai.

Georgi & Vitak Music Co.
1540 W. 47th St., Chicago, III

Šokių Mokykla

Prof. J. KLOVAS
Tel. Cnnal 7270 Lrof. J. SLAŽAS 

Mokiname sulig naujausia mada visokius šo
kius. Užtikriname pasekmes. Mokinamo Pa- 
nedėliais ir Pėtnyčiom. Pradžia 7:45 v. vak.

J. RASHINSKIO SVETAINĖJ 
731 W. 18th St., Chicago, III

Duodama Privatinės Lekcijos

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir 32-ra G ATVI

Vyrišky Drapanų Baigei^ 
\Nauji neatimti, daryti ant užsa 

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu parauk 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir ovei 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 ik 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3 O« 
iki $7.50.

Atdara kasdierą’, nedaliomis ir v< 
karais.

S. G 0 R D O N
1415 S. Halsted St. Chicago PI

l’IRK SAU visas Piumbavojimui reik 
tnenia tiesiai už “vvholesale” kainas 
Mes parduosimo visiems.

Levinthal Plumbing Suppiy Co., 
1637 W. Division St., Chicago 

Corner Marshfield Avė 
Kalbama lietuviškai

PER LAIŠKUS ARBA KLESOSE
Kalbėti, Skaityti, Rašyti Angliškai

30
Kalbos

tskelįį

4
Pamfletai 
Gramati

kas
Per laiškus, iš praktiškai sutai
sytų ypač tani tikslui lekcijų, 
gali lengvai ir greitai išmokti 
Anglų kalbą, skaitymą, raštą 
ir gramatiką. Reikalauk paaiš
kinimo; prisiųsk už 2c markę.

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

ATORY SCHOOL
(Amerksn School of Langusges)

3103 S. Halsted St. Chicago, III.

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

3149 S. Morgan St. kertė 32 8t.
Chicago, III.

B SPECIALISTAS
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

laipgl Chroniškų Ligų 
m OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedčlio- 
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

Dr. N. R. KRASNOW
Chirurgija ir VeneriŠkoa Ligos 

valandos: 8 iki 10 diona:
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare: n ėdė klientai* 

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

1346 So. Halsted St.
Phone CanaI 538

SPECIALISTAS
Vyrų, moterų ir vaikų 
chroniškų ir nerviškų 

ligų.

Dr. (i. LEEDLE
Praktikuoja 25 metai 

Chicagoje.
Ofiso valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vakare. Šventadieniais 
nuo 9 iki 12.
4726 S. Ashland Avė., Chicago

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

Taipgi priren- 
kam Akinius.

Kas turit silpnas akis ar trumpą re
gėjimą, arba galvos skuudėjimą, ne
laukite ilgai, bet ateikite pas man*. 
Aš duosiu jums rodą ir pririnksiu 
akinius. Už savo darbą gvarantuo- 
ju arba sugrąžinu pinigus.

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

Tel. CanaI 5838
2128 West 22-ra gatvė. / Chicag*.

DR. A. I. EPŠTEIN I
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatves

OFISO TEL. Boulevard 4974
Gyvenimo Tel. CanaI 5188

Telephone Humboldt 1278.

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

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

Kampan North Avė , Kambarys 600. 
VALANDOS: 8:30 iki 10 taryto 

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

Telephone Yards 5032

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

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

4

DR. S. B1EZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: 2359 S. Leavitt St.
Valandos 8—10 ryte; 4—8 vak. 

Tel. CanaI 3877.

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, Vaiką 
ir visų chronišką ligų.

VALANDOS: 10—11 ryto, 4—5 po platų, T—t' 
vakare. Nedėldieniaia 10—1 po pietų.

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

TĘtLEPHONE YARDS 2721

Medikas ir Chirurgas
3315 S. Halsted St., Chicago

Tel. Armitage 984

i

DR. A. J, KARALIUS
Gydylojas Ir Chirurgas 

X-SPINDULTAI 
2121 N. Western avė.

Valandos; 9—12 ryte; 2—9 
vakare.

t
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Ad v. KAZIMIERAS GUGIS
5 svarų maišas

Rugių Miltai
Bohemian šlyto,

.95 3.18

.49 1.60
34—37c 

Maišas

KAMPANIJOS
ipskrn io Rinkimų Kampanijos 

atdaras dienomis,* vaka- 
tms iki 11 vai. ir nedėhlieniais. 
Vh-rs.r ..H \\ ISUt si . ' ris 
iigštis. J, H. Rashinskio name. 
Su visais agitacijos reikalais 

dah Mtiuiuose rinkimuose į aug- 
štesnijį teismą teisėjų kreipki
tės i viršniinėlą vietą. Laiškais 
keri|»kitės į centralinio komite-

Dvylis, 1840

Socialistą Tikietas

tiittoituai įvyks lapkr. 6 
r<Ht SUPERIOR COURT

Šei nio u r Stedman 
trtlo Christensen 
( ari Strover 
l.mtpold Saltiel 
Whn M. Work 
Cbristian Meier 
Samuel Block 
Rusini i r G ūgis 
Šatu nei H. Holland 
Swan Johnson

FOR CIRCUIT COURT
To fili vacancy

VViIliam A. Cunnea
Ėo fili vacancy

Louis J. Delson

NETIK ŽODŽIU,- BET IR 
DARBU

Liuosy bes dr-ja remia netik vi
sus socialistų kandidatus, bet 
ir aukauja $10.00 kampanijai.

T. Liuosvbės*

visų. Nes ji parėmė netik vieną 
kandidatą, bet kaip ir pridera 
darbiu inkams, visus socialistu 

c 

kandi(\atus, nes lik jie vieni ga

agitacijos už kandidatus kam
panija, reikalauja nemažai pini
gų. Kitos partijos rinkimu kam-

bet juos sudeda tie, ku-

tik darbininkams, (odei patiems ... ... idarbininkams pnseina ir kam-

I'. Liuosybės Dr-stė

busiančiuose' teisėjų rinkimuose- 
6 d>. lapkričio netik mums gerai

iejus,
Circuit (aps-

ivo iždo kampanijos reik a-

rinkimų, kampanijos

B. Liubinas, pirm.
K. Balčiūnas, rast.

—K. Sitavičius,

Remia d. K. Gugio

ngton Avė., priėmė re- 
paremiančią d. K. Gu-

rior Court of Cook County).

visiems kitiems socialistu kan-C-

didatams ir visi prisižadėjo bal
suot už visa Socialstų partijos 
tikietųš Gomulauski, Prez.

K. Baltremas, Sek r.

Aukos Rinkimų
Kampanijai

Lietuvių Socialistų Rinkimų 
Kampanijos Fondan aukavo:

Mcldažio svet. .

Nuo prakalbų sp. 24
Mickevičiaus svet.

$10.00

15.19
5.00

T. Liuosybės Dr-stū 10.00
i. 37 kuopa..............15.00

Pirmesnių aukų

\ įso
Dar biskis:

$76.70
. . 30.00

. . $100.70

2.80

Taigi viso labo..........$120.00
K. Sitavičia, ižd.

Vaikų draugijėlės 
vakaras.

ties Žiedas” vaikų draugijėlė 
turėjo savo pirmą vakarą kon
certą ir balių. Na. ir ką jus sa
kysit! I Tie jaunučiai koncerti- 
ninkai taip rūpestingai atliko sa-

jų kaip muzikai Briedukai, 
(irušiutė, kudikiai-artistai Mise- 
vičiutės jau ir pirmiau rody
davos scenoj. Kiti-iįi dar pir
mu kartu pasilypėjo prieš pub
lika. Juose visuose malėsi busi-

liūgai publikai paliko vaikučių

ilutės. šitie ateities žiedeliai ne-

žaidė ant klausytojų jausmų, bet 
savo tvarkingumu koncerto lai
ku jie davė pavyzdį ir dideliems.

kulis, keliolikos metų vaikas 
(kuriam, tiesa, dar sunku aiš-

taip taktingai ir mandagiai ati
darė vakarų ir perstatinėjo kon- 
certininkus, kad, ištikrųjų, dau
gelio musų vakarų ir suaugu-

nuo jo ko pasimokyti.
Kaip choro taip ir visos drau-

mo dr-lės vakaro, reikia manyti, 
kad vedėja turi netik žinojimo 
pedagogikos srityje, bet pasi
šventimo ir gabumo pavestame

liti bukietas.
L y

Be mažučių scenoje dalyvavo 
ir paaugusių. Taip, panelės Kal- 
vaičiutės dailiai padainavo (du

mandolinom ir p-ia P. F. K. su
lošė monologą “Sulragistė”. At
liko rūpestingai, tiktai kažin ar 
tas monologas tinka šiam vaka
rėliui. \

Žmonių buvo pilna svetainė.

Bandė užpulti 
laikraštį

Goveda iš 10 žmonių, vedama 
pers i rėdžiusio kareivio, bandė 
užpulti ant kfikraščio Rcpubli-

Bet užpuolimas nepa- 
• nuėję prie spaustu-

kurie juos nuvi-

Kandidatas į Cook apskričio 
Augštesniojo Teismo 

teisėjus.
(Judge of Superior Court of 

Cook County).

Vakaras.

Cbicagos Lietuvių Vyrų Cho
ras rengia gražų vakarą, su dai
nomis ir kitokiais pamargini- 
mais, taipgi šokiais, subatoje, 
spalių 2/ d., abiejose Mildos sve
tainėse, 3142 *>. Halsted St. Pra
džių 6:30 v. v. Rengėjai kviečia 
visus atsilankyti, o jie pasirū
pins visus užganėdinti.

Auna Frank, 2133 N. Clark 
st. atidavė visus savo sutaupy
tus pinigus — $909 tūlam Otte

svogunų biznį, kuriuo jis buvęs 
labai “užinteresuotas” ir laukęs 
iš jo didelių pelnų. Dabar Ona 
jieško Eislerio ir savo pinigų.

dama perdirbtos penk(doleri
nės. Jos luina padirbtos iš nau
jųjų dolerinių, pakeičiant skait
lines kampuose. Keikia jų pasi
saugoti.

Gaisras kilęs Tufts Express 
and Storage (’<>.. 4211 W. Ma- 
dison St., pridarė nuostolių už 
$50.000.

Teatras=Muzika
Opera.

Strand teatre, 7th St. ir Wa- 
bash Avė. Boston English Ope-

boj).
Dieniniai perstatymai seredo- 

mis ir subatomis 25 50c. Va
karais 50c $1.00.

Sekamą savaitę bus statoma 
kita graži opera “Carmen.”

Teatruose.

Importai teatre 
ari i Western avė., 
loma “Cųme back 
veiksmų komedija 
veninio.

Madison st, 
šią savaitę sta

to I^in,” 4 
iš airių gy-

statoma
l'he man \vho came back.”

Intolerence.

teatre*

“The 13th chair.” 
md. “The Jud-

Puikus veikalas “Intolerence” 
(Nepakanta) bus rodomas visą 
šią savaitę \Vest Sidėj 20th 
Century teatre, 12th ir Central

Tas pats veikalas ketverge ir 
pėtnyčioj bus rodomas Michi- 
gan teatre, Garfield ir Michigan

Valdžios nustatytos 
kainos Chicagoje.

V*
$1.37

prakalbų. Jums tas yra svar
bu, net būtina, nes šie rinkimai 
yra labai svarbus darbininkams. 
Ateikite patįs ir atsiveskite vi
sus savo draugus, ypač pilie-

1.50) čius.

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI

Balti, Vs bač.
5 svarai 

Juodi, % bač.
r, o«.

1.37—1.50
32c—35c

$1.26—1.41
30c—34c

Corn Meat
Balti ar geltoni

Bulvės
N 1 Wis., Minu ir Dak. 42

Pienas
Condensed, geriausis
Vidutiniškas
Prastesnis
Evaporated, pešald.

Sviestas, Smetonos
Iš bačkučių 4

Jeigu adresatai neatsiims 
iki Lapkričio-Nov. 1 d. savo 
čia paskelbtų laiškų, tai su
grąžinsime šiuos jų laiškus

5% 6i/oc
(Pekas)

18 —21c 
^7—19c 
46 -18c 
13—15c

svaras 
491/oC

45 50 l/z c 
tuzinas 

43- 48V2c

“Naujienų” Ofise, randasi šie 
meninis laiškai:

Bružas Aleksandra
Blažek M.__
Bastaisia 
Balasko Fcrdinand 
Barzdaitis P B 
Brudrikas P 
Jucaitis Z A 
Juškevič S (2) 
Mdešiš Juozapas 
Mickevičius Julius 
Pihdis John 
Lah’s John (Registruotas) 
Satkunas J. 
Samuolis Wm.

ins as-

REIKALINGAS

NORS-KIEK PATYRUS DARBININ

KAS DIRBTI ANT LINOTYPE MA

ŠINOS. TUBI GERAI MOKĖTI 

LIETUVIU KALBOS RAŠYBA.

“NAUJIENOS”

1810 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

PARDUODU labai geroje vietoji 
bučernę ir grosernę. Biznis išdirb 
tas per ilgą laiką to paties žmogaus 
Pardavimo priežastis — savininkai 
nusipirko farmą, tai nori tuoj par 
duoti, biznį ir išvažiuoti i savo far 
mą. Taipgi parsiduoda 2 lotai, Ilr«r 
hton Park, prie liet, bažnyčias. Al 
sišaukite šiuo adresu: A. Blynas, 
2316 So. Hoyne avc.,» Chicagn, III

RAKANDAI

Vyrams ir M«t trims. 1N- n lį n n R I VAIRIOS rųK>e» dirbtu- 
I I ll K H II I ‘vėHO, H.-ipose, ofisuose. Imi- 
U O-11 U O I teituose, restoranuose, s«- 

liunuose, inslitu.-ijooe. li- 
nonbučiuose, ir tt.—Specialia auklčs patarna
vimas. Pamatykite musų DIDELI surašą.— 
Geriausios mokestis.—

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

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $160.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $20, Vė 
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divonų, darven- 
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Victrola su 
brangiais rekordais už $60.00. Sis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savartes. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gat., 
Chicago, 111.

alini nežiūrint kur jus gyie- 
Viskas vartota vos 9 savaites.

Kiaušiniai
Švieži, extra 
švieži No. 1 
Befrigeratorių, extra 41 46c 
Refrigeratorių No. 1 40 45c 
^tokiomis kninomik groser- 

ninkai tuuūtų pardavinėti virš- 
minėtus daiktus. Jei kuris jų 
neparduoda ta kaiua, nepirkite, 
bet j ieškokite tokių, kurie par
duos jums šiomis kainomis.

PRAKALBOS! PRAKALBOS!
VISA EILĖ JŲ!

Lietuviai socialistai rengia 
prakalbas visose miesto 

dalyse.

Lietuviu Socialistu Rinkimų 
Kampanijos Komitetas rengia 
prakalbas visose Chicagos daly
se. Jie pasikvietė geriausius 
kalbėtojus ir yra pasirengę išju
dinti visus Cook pavieto lietu
vius. Vienos tų prakalbų bus 
jūsų apielinkėje. Tėmykite die
nas ir vietą.

Prakalbos įvyks sekamomis 
dienomis:

Pancdelyj, sp. 29 d., — West 
Side, M. Mcldažio svet., 2242 W. 
23rd PI. Kalbės P. Dubickas ir

Pancdelyj, sp. 29 d. — Burn- 
side, J. Mačiukevičiaus svet., 
1036 E. 93rd St. Kalbės K. Gu-

Utaminke, sp. 30 d. — Brid- 
geport, Mildos svet., 3142 So. 
Halsted st. Kalbės M. Jurgelio- 
nienė, A. Vasiliauskas.

Utarninke, sp. 30 d. — - Brigh- 
ton Park, Kosciuško svet., 38th 
st. ir Kedzie avė. Kalbės P. Gri
gaitis ir A. Vasiliauskas.

Seredoj, sp. 31 d.
III., P. Pakšto svet., 4837 W. 14 
st. Kalbės K. Gugis ir P. Gri
gaitis.

- Cicero,

Seredoj, sp. 3i <L, — Kensin- 
gton, J. Stančiko sv., 205 K 115 
si. Kalbės P. Dubickas.

Ketverge, lapkr. 1 d. — Town 
of Lake, Gohimbia svet., 1700 
W. 48th st. Kalbės K. (ingis ir

Pėtnyčioj, lapkr. 2 d., 20th 
st. ir Peoria, Walsh mokykloj. 
Kalbės K. Gugis, Cunnea ir k.

Sukatoj, lapkr. 3 d. — Ken- 
sington, F. Shedwill svet., 341 
Kensinglon avė. Kalbės K. Gu
gis ir D. Satkus.

Subatoj, lapkr. 3 d. — Har- 
vey, Ilk, Joscph Dudek svet., 
15639 Halsted st. Kalbės P. Du
bickas ir A. Vasiliauskas.

Subatoj, lapkr. 3 d. — Engle- 
\vood, .L Butkevičiaus svet., 
8132 Vincennes avė. Kalbės K.

Subatoj, lapkr. 3 d., \Vest 
Pulhnan, Turner Hktll, 12001 
Halsted st.

Ncdėlioj, lapkr. 4 d., 2 v. po 
piet - Melrose Park, Frank and 
James svet. Kalbės K. Gugis ir 
P. Dubickas.

Pancdelyj, lapkr. 5 d. — Bri- 
dgeport, Mildos svet. Kalbės T. 
Dundulis ir Kl. Jurgelionis.

Paneflėlyj, lapkr. 5 d., — So. 
Chiėago, Frank Aršanskio svet., 
8756 Houston avė. Kalbės K. 
Gugis ir A. Vasiliauskas.

Visur prakalbos prasidės 7:30 
vai. vakare (apart nedėldienių). 
' Visi lietuviai ir lietuvaites at- 

vienu šių

Cukrus, burokų arba
nedrių, 1 svaras 7%—8^c

Miltai (Maišas) eikite užgirsti nors

______ i_____ l-ĮĮL —

Pranešimai
PASARGA.—-Draugijų pranellmus sk«lbiartw 
aimokeaties. Pranešimai turi būt priduoti 

i* vakaro, -laiškeliu arba telefonu. Ganai 1609. 
Priduoti t« padig dieng. kada 
Henraftts, nebegali būt |d€ti.— NauJ. Rad.

KenSington, III. Masinis susirinki
mas bus utarninke, spalių -30 d. Stan
čiko svet., 215 E. 115th St., Kensing- 
ton, III. 8 vai. v. Bus geri kalbėtojai. 
Kalbės įvairiomis kalbomis. Progra- 
mas bus su painarginimais. Ateikite 
vist. Kviečia Gynimo Komitetas.

Viešo Knygyno P. V. D. Chicago >- 
vyks atstovų susirinkimas spalių 29, 
vakare 7:30 vai. J. Rashinskio svet., 
731 W< 18 St. Chicago. Komitetai, ku
rie buvote išrinkti atsišaukti į Drau
gijas, malonėkite išduoti raportą. At
stovai nesivėluokite. .. —Valdyba.

LSS. 137 kuopos susirinkimas spa
lių 31, seredoj 7:30 vai. vak. Sociali
stų svet., 11009 Michigan avė. Visi 
nariai atvykite paskirtu laiku, nes 
bus daug reikalų apsvarstymui, ypač 
rinkimų agitacijos reikalų. Nauji na
riai, kurie norite įstot kuopon, kvie
čiami tiapjau ateiti.

—D. K. Sabaliauskas.

šiandie vakare, 7:30 vai., Henry 
Booth House, Union ir 14th PI., į- 
vyks 20 tvardo socialistų balsų da
botojų susirinkimas pasiskirstymai 
vietų ir gavimui informacijų. Kas 
iš to Nvardo lietuvių apsiėmė dirbti, 
ar norintįs apsiimti 
susirinkimam

- ateikite šin 
.—Valdyba.

Lietuvių Socialistu Rinkimų Kam
inai i jos generalis agitacijos komitetų 
susirinkimas atsibus pancdelyj, spa
lių 29 d. 8 vai. vakare, Lietuvių so
cialistų Rinkimų Kampanijos bute, 
731 W. 18th Street. Visos kuopos bū
tinai turi prisiųsti savo delegatus, 
nes randasi svarbių reikalų apsvars
tymui. Taipgi visos kuopos turi pa
sistengti kuogreičiausiai išrinkti bal
sų dabotojų tiek daug, kiek galima 
ir jų vardus su antrašais paduoti 
ccntraliam agitacijos komitetui.

—A. Dvylis, Seki'.

Smulkus Skelbimai
Smulkiems paslskelbimams kainos:- 

1 colis, syk|, 5t centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
Cricmonė tiek biznio tiek dar- 

o žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie jie§- 
ko jvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti: kas nori ką 
pirkti; kas jieško\d«tbo ąrbn 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsaf 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir tt., 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, pactu, arba te
lefonu: Canal 1506.

boąrba 
kas no-

JIEŠKO KAMBARIŲ.
PAJIEŠKAU Kambario dėl gyveni

mo ant Nortli Side pas mažą šeimy
ną ir kad butų šildomas. Kas turi 
tokią vietą meldžiu atsiliepti greitai 
šiuo adresu: F. .1. M.,
1639 N. Lincoln St., Chicago. III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

ATIDUODAMA randon geras kam
barys vaikinam arba vedusiai porai. 
Šiltas, švari vieta.
3531 Emerald Avė., Chicago

1-mas augštas užpakalyje

ATIDUODAMA randon už $6.00 
mėnesyje du dideli kambariai pir
mos klesos. Gerai išmalevoti, gazas, 
toiletas viduje.
2026 Canalpoyt Avė., Chicago.

RANDAI

ATIDUODAMA randon 
bariai. Nauji fialai. 
1 mėnesį remia dykai. 
3137 S. Ganai st.,

REIKALINGA kriaučių prie vyriš
ko kostumieriško darbo. Ateikite 
tuojaus. ST* ALEKNO, 
911 W. 33rd St., Chicago, III.

UŽ BILE PASIULYMA turiu par 
duoti greitai 6 kambarių vėltaurio* 
stailės rakandus. Taipgi puikų >450 
pianą su 10 metų gvarantija m 1125 
ir $200 plionograpną su rekordais ir 
Jewel point už $60.
1520 N. Wesiarn Avė. 1-mas flnafctaR

REIKALINGA mergina arba mo
teris prie namų darbo. Geri namai. 
Pastovus darbas. Geri žmonės.

J. Žemei, 
1501 Lavvndale Avc. near 15th St.

(Ist floor)

JAUNA PORA turi parduoti tuo- 
jaus penkių kambarių velk 
rakandus, divonus, cabineL pbūc 
graph, upright pianą ir tt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai, už 
grynus pinigus.
2910 North Avė., 1-mas flatas. Prie! 
Humboldt Park. Chicago.

REIKALINGA moterų prie tvarky
mo skudurų. Pastovus darbas.
1820 W. 14th St., Chicago.

t ! B.Įl ! *. <1. U..I—I .

REIKALINGAS jaunas vyras j ba
nką kaipo “recciving Teller”. TUri 
mokėti gerai rašyti, rokuoti ir ang
liškai kalbėti. Geistina tokio, kurs 
jau yra kiek nors dirbęs Rankoje ar 
ofise. Atsišaukite j Universal Štate 
Bank, 3252 S. Halsted St., (’hieago, 
III.

PARDUODU pigiai 4-rių ĮrimAu- 
rių rakandus. Pardavimo priežastis 
—Išvažiuoju į Rusiją. AtsHUnAitc 
greitai. S. ALUTIS,
3327 So. Union Avex Cbieago.

AUTOMOBILIAI

REIKALINGA moterų 25 iki 50 metų 
dėl lengvo dirbtuvės darbo. Patyri
mas nereikalinga. Pastovus darbas. 
Gera mokestis.

PRODUCERS MICA COMPANY 
225 E. 22nd st. antras augštas.

PARDUODU KABA.
Turiu parduoti karą atimtą už morl- 
gečius. Aš neturiu jokio biznio. Ka
ras geras darbui—Abbott Dctrort, Ias 
mousine, ant 7 pasažierių. Del btz 
nio labai geras. Mano adresas: 
1727 S. Union Avė. Chicago, III

RIJ KALINGAS žmogus - prie lengvo 
darbo, tyrame ore — tokis, kurs ne
gali dirbti sunkaus darbo dirbtuvėj. 
Darbas pastovus. Trumpos valandos 
Atsišaukit j
1553 W. 47-th si. Chicago, III.

PARDAVIMUI Alco Simo. i.aidoturmų 
Savininko, viena sąlyga, geras karas 
persamdymui arba graboriui. 'Tirs 
$600 išleista pertaisymui. Del 
tesniu žinią klauskįje telefinu Dvo- 
ver 65

MOKYKLOS
REIKALAUJAMA ęioterų bei mer

ginų siūti rankomis, patyrimas ne
reikalingas, trumpos valandos. Gera 
mokestis. Atsišaukite:

A. G. SPALDING and BROS.
54 ir La Šalie St., Chicago.

REIKALINGA vyrų ir moterų par
davėjų prižiūrėtojų ir pardavėjų au
kštos rųšies išleistų prekių. Geras 
komisas ir daug kooperacijos. Vyrai 
gali uždirbti nuo $50 iki $200 į sa
vaitę. Kambarys 321. 137 S. I41 Šalie 
Street. Chicago.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokinam piešimo, kirpimo formų, 
siūti naminius daiktus arba aprėda- 
lus. Diplomas kiekvienam, kurs ilsi 
mokins. Valandos dieną arba vaka
rais dėl jųsų parankamo. Už $18 il- 
mokinam jus sint visokius drabufttuv

DRESS MAKING COLLEGES, 
2336 W. Madison gat., Westera jrra.

SARA PATEK, MOKYTOJA. .
1850 Welli aat.

BEIK ALINGA leiberių dirbti lie
jykloj (foundry) $3 į dienų.

MASON, DAVIS and CO. .
7740 S. Chicago Avė., Chicago

REIKALINGAS tvirtas, sąžiningas, 
mokytas lietuvis, suprantantis ang
liškai. Darbas viduje. Atsišaukite 
Kambarys 527, 76 W. Monroe. St. 

(’hieago.

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir tilt*it- 

kos kalbų, aritmetikos, knygv«<ys- 
tės, stenografijos, tvpewritin& pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istonjMk®- 
belnos istorijos, geografijos, mnti- 
kinčs ekonomijos, pilietystės, dailia- 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo R ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:3(1. 
3106 Šo. Halsted St., Chicago» BŪ

REIKALAUJAMA vežėjų ir h-ibė
rių į gelžgalių kiemą. A

FEFFMAN and MORRIS 
2627 W. 12 St., Chicago.

PARDAVIMUI

NE TAS PRALOBS, KURS BIJO 
KARĖS

ALE TAS. KURS PASILIKS BIZNY.I, 
PADARYS DAUGIAU PINIGU, KAIP 
VISUOMET, RANDAS KELIOS GE
ROS VIETOS DEL SALIUNŲ.)

MONARCH BRAVARNĖ
IR WESTERN AVĖ. CHICAGO 

AGENTAS GEO. L. UKSO

DYKAI! DYKAI!
Dabar yra jūsų proga mo

kytis barzdaskutystės 
amato dykai

25 mokiniams dykai
Nepraleiskite šio pakvietimo. Alai 
lankykite pas mus tuojau. Išsikhrpkit 
šitą, kad atsimintumčt musų adr***.

BURKE BARBĖK SCHOOL
612 W. Madison St., ( lūragn, >U

21 Dr. J. J. VIZGIRDAS
LIETUVIŠKAS IŠTARAS 
MEDIKAS m rWror»o

MAŽA grosernė ir smulkmenų san
krova, penki kambariai užpakalyje, 
gera vieta. 2245 W. 22 st., Chicago.

PARSIDUODA MOKYKLA
Jeigu nori turėti puikų ir pelnin

gą biznį, tai pirk mokyklą anglų kal
bos ir kįhį mokslų. Mokykla geriąu- 
siai išdirbta. Mokinių visados pilna. 
Incigų nuo $300.00 iki $500.00 i me
nesi. Puiki proga kompetentiškani 
žmogui. Kreipkitės asmeniškai ar
ba laišku:

B. F. Waszkiewicz, 
2146 W. 19th St., Chicago. HL

3-4-5-7 kam- 
Labai pigiai- 

Atsišaukite
Chicago, III. a

ATSILANKYKITE 
norite geros vietos dėl 
951 W. 19th St.

vpatiškai kas 
karčiamoa.

Chicago.

MEDIKAS IR y 
Gydau Moterų, Vyrų 

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

Teiephone Victor 790, Dilį. Sidnej SM 
Residence Teiephone SU Clalr FM. 

Adresas: 169 Sidney St., 8t. Louia, M*.

IURGA9 
Vaikų Li<«»

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvis Gydytojas, Chirurgu 
3203 S. Halsted St., Chkag*.

Tol. Drover 7179.

Pabaigęs 
Northern Illinois Cole- 
giją Pritaikymo Akinių 

Gerumu Stiklu Gvarantuoju 
Valandos nuo 5 iki 9 vakarei 

Dr. K. NURKAITIS Oph.) 
1617 N. Robey St., Chieage, 
Kamp. Mihvaukee ir North av. 

Tel. Humboldt 4613.

IMPERFECT IN ORIGINAL


