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Vokiečių armija ties Undine
Sulaužė italu frontą nuo 
Garniu Alpu iki Adrijatlku

ton “kempe” rekrutų tikrai 
žada atiduot savo balsus už 
socialistų kandidatą, d. Hill-

JUODAŠIMČIŲ DARBAI.

Užpuolė kunigą Bigelowa ir 
biauriai prikapojo.

ALFONSAS SUSIRŪ
PINĖS.

Ispanijos karalius Alfonsas 
laiko konferencijų su įvairių 

politinių partijų vadais.

Truc translation filcd \vith the post- 
mastei* at Chicago, III., on October 
30, 1917, as reguiręd bv the ael of 
October 6, 1917.

NUBAUDĖ Už suo
kalbį.

Vokiečiai traukias iš Estonijos

Cadornos armija betvarkiai 
traukiasi

CINCINNATI, O. spalių 
29. Nedėlioj, apie 8 vai. 
vakaro, nedideliame New- 
port • miestelyj, Kentucky

MADRID, Ispanija, sp. 29 
Į— Ispanijos karalius Alfon
sas nejuokais susirūpino da- 
bartiniuoju ministerių ka
bineto krizisu. Telegrafas 
praneša, kad šiomis dieno-

Keturi žmones nubausti už 
suokalbį sukelti Indijoje 
revoliucija.

CHICAGO, sp. 29. — Gus- 
tav Jacobsen, Albert Wehde, 
George Paul Boehm ir Ha-

mis Alfonsas turėjęs bendrą i ram^a Lai Gupta nuteisti 
valstijoj, penki nežinomi vy- konferenciją su įvairių poli- ''ka]ėjiman ir užsimokėti pini-
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Kareiviai reikalauja taikos

Michaelio rezignacija priimta

n filcd with the post-'paskelbtas karės ofiso pra- -aRO, III., on October . . , ., . .
(juired by the act of nešimas sako, kad italai su

laikė priešo besi veržimą į 
ARMIJA TIES»§jaurį^s Italijos lygumas.

----- • Pranešime sakoma, kad i- 
talų pulkai pilnai prisistato

nslatioi_____  . . .iL Chicago, III., on October 
6? 191*?.

UNDINE

Sulaužė italų f rontą nuo L'a-Lsavo pareigas ir išpildo visus 
generalio štabo įsakymus.

Oficialis pranešimas sako:
“Visi judėjimai, įsakyti 

generaliu armijos štabu, yra 
pilnai atliekami, ir pulkai, 
besigrumiantįs su priešu, iš
pildo savo pareigą sulaiky
dami jo besiveržimą į lygu
mas.”

mic Alpų iki Adriatiko.— 
C adomos armija traukia-

HASHINGTON, sp. 39. 
“Sulaužymas italų fronto 
ant Taglianiento upės reikš
tų karės galą ir — talkinin
kų pralaimėjimą. Tatai rei
kštų karės pabaigą ne už 
dviejų ar trijų metų, bet į

Talkininkai teiks Italijai 
pageltos.

LONDON, spalių 29. -
4iatą savaičių. Jeigu It a- Talkininkai jau pradėjo rei

kiamų žingsnių, idant sutei
kus visokios galimos pagel- dę automobiliuosna nudumė.

jai reikalingos, kad atšilai- bos savo bendrams italams. — Kaip tūli pasakoja, šita
me biauriame darbe dalyva
vo didelė gauja juodašimčių.
I kankinimo vietą, sako, bu
vo nuvykę virš dvidešimt au
tomobiliu.

Bigelow buvo nuvežtas į 
kankinimo vietą apkaltas 
pančiais ir užrištomis aki
mis.

i Kuomet juodašimčiai nū- 
važiavo, Bigelovv tūlą laiką 
klaidžiojo tamsioje girioje, 
kol pagalios pasiekė Floren
ce miestelį, kur jam tapo 
suteikta pirmutinė daktari
ška pagelba.

Kodėl tapo užpultas 
Bigelow ?

Atsakymas trumpas. Jisai 
yra taikos šalininkas ir vie
nas, uoliausių Liaudies Ta
rybos darbininkų Cincinna- 
tise. Bėgiu kelių pastarųjų 
metų jis, savo veikimu, sto
vėjo art; socialistų partijos.
Tai ve kodėl kapitalistų ber- pranešęs, kad jį čia pasiun- 
nai panaudojo prieš jį Ru
sijos juodašimčių priemo
nes !

ija nebaus k an uolių, kurios

kius ten ir Lombardijos ly
gumose, karė yra pabaigta.“

Taip šiandie čia užreiškė 
italų ambasados nuomonių 
išreiškėjas.

strų-vokiečių pulkai jau ties 
Undine, svarbia šiaurinės i- 
talų armijos baza ir buvusia

•IR KAREIVIAI STOJA Už 
HILLQUITĄ.

Bandomuosiuose balsavi
muose socialistų kandida
tas išėjo pergalėtoju.

rai užpuolė atvykusį iš Cin- 
cinatiso Žmonių Bažnyčios 
(People’s churėh) pastorių, 
Herbertą S. Bigelovvą, kuris 
čia atvyko ^laikyt socialia-’bus paskelbta viešai apie ke
bams prakalbų. Juodašim
čiai užpuolė jį prie pat sve
tainės durų ir įsimetę auto- 
mobiliun nusivežė į girią ne
toli Florence miestelio — ir 
biauriai prikapojo.

Pirm atliksiant ta nieksi- 
šką darbą juodašimčiai pri
rišo Bjgelovą prie medžio ir 
perskaitė jam sekamo turi
nio “dekretą”:

“Varde bėdinų Belgijos 
moterų ir kūdikių šis vyras 
turi būt nuplaktas.”

Ir nuplakė. Po to juoda
šimčiai perkirto šųiurus, pa
grūmojo savo aukai negrįžti 
atgal į Cincinnatisą ir susė-

tinių partijų vadais. Tarta
si naujo ministerių kabine
to reikalu. Manoma, kad 
naujojo kabineto sąstatas

t vergą.
Dalykų stovis Ispanijoj 

darosi vis opesniu. Nepasi-j 
tenkinimo dvasia užsikrėtė 
netik civiliai gyventojai, bet 
ir armija. Tatai ‘ .galima 
spręsti iš buvusio ministerių 
pirmininko Maura užreiški- 
mo, kuris tarp kita ve kaip 
išsireiškė apie armiją: “

gišką bausmę už jų suokalbį 
sukelti Indijoj revoliuciją.

Teisėjas Landis, smerkda
mas pirmuosius tris, visus 
chicagiečius, užreiškė, kad 
jų prasižengimas tuo bloges
nis, kadangi jie yra patapę 
amerikiečiais-piliečiais. Ta
da jis nuteisė kiekvieną ijų 
trims metams kalėjimam ir 

lnubaudė kiekvieną po $13,- 
000. Skaitydamas Guptą tik 
kaipo įrankį, jis nuteisė jį 
pusantrų metų kalėjimai! ir 
nubaudė $200.------ --r............ Pa

iniausia atsteigti discipliną Visi keturi tapo

kad sekaniasai 
kabinetas bene 
koalicinis kabi-

armijoj.”
Spėjama, 

ministerių 
’;bus tik t.v.
netas, t.y. kuriame turės įeit 
visu sroviu atstovai. C. L

Tcue translation filed \vilh Ibc posl- 
master at Chicago, III., on October 
30, 1917, as reguired bv the act of 
October 6, 1917.

SIŪLĖ BELGIJAI 
TAIKĄ.

Truc translation filcd wilh the post- 
master at Chicago, 111., on Octobor 
30, 1917, as reguired bv the act of 
October 6, 1917.

t VOKIEČIAI TRAUKIASI 
Iš ESTONIJOS.

Apleido Verder pussalj.

LONDON, spalių 29. — 
Azokiečių kariuomenė aplei
do Verder pussalį, Estonijo- 
je, kur ji buvo išsodinta, už- 
lėmus vokiečių laivynui rusų 
salas Rygos įlankoj.

Rusų karės ofiso ])raneši
mas rodo, kai vokiečiai kon
centruoja savo spėkas prieš 
Italiją ir todėl laikinai ati
dėjo savo pienus — užpulti 
Petrogradą.

Stuttgarto laikraštis N e u- 
,s t e T a g e b 1 a 11 yąkar 
pranešė, kad kaizeris Vilhel
mas pagalios priėmė kancle
rio Michaeliso rezignaciją.

(Apie kanclerio Michaęli- 
s’o rezignaciją Berlino laik
raščiai pranešė jau pereitą 

Į savaitę. Iki šiol betgi ne
gauta čia jokio patvirtinimo 
apie tai).

Kancteįo vietą, tur būt, 
užims grafas Hertling.

AMSTERDAM, spalių 30. 
— Berlino M i' 11 a g Z e i- 
t u n g skelbia, kad kancle
rio Michaelis’o vieta tapo pa
siūlyta Bavarijos premierui, 

‘grafui Hertlingui. Pastara- 
j sis betgi paprašęs duoti jam 
i-laiko apsvarstyt pasiūlymą 
plačiau.

• nuteisti 
I už du prasikaltimu,: už suo
kalbį ir bandymą suokalbį į- 
vykinti gyvenimai!. Pagal 
pirmąjį kaltinimą Jacobsen, 
Wehde ir Boehm tapo nuteik 
sti trims metams kalėjimai! 
ir užsimokėti $10,000 pabau
dos. Už antrąjį prasikalti
mą jie tapo nu tesi ti dviem 
metam kalėjimai! ir užsimo
kėti $3,000 pabaudos. Kalė
jimui ė bausmė nėra sujun
giama, bet pinigiška — jun
giama krūvon.

Panašiai ir Gupta tapo 
nuteistas kalėjimai! pusant- 
riems metams ir užsimokėti 
$100 už kiekvieną prasikal
timą.

Tuoj kaip tapo perskaity
tas nuosprendis, visų ketu
rių žmonių advokatai prane
šė, kad jie apeliuos. Tada 
tapo užstatyta kaucija ir 
kaltinamieji liko paliuosuo-

Truc translation filcd \vilh Ihc post- 
inasler at Chicago, II}., on October 
30, 1917, as reguired by Ihc act of 
October (>, 1917.

KAREIVIAI REIKALAI - 
JA TAIKOS.

Rusų kareiviai Rumunijos 
fronte atsisako eiti atakon

PETROGRADAS, sp. 30. 
— Atvykęs iš vienuolikto-

SPAUSTUVIŲ DARBINI
NKŲ STREIKAS NEW 

YORK E.

Reikalauja algų padidinimo.
sios rusų armijos delegatas 
pranešė Darbininkų ir Ka
reivių Atstovų Tarybos po
sėdyje, but<4\t, kad dalykų 
stovis rusų armijoje Rumu
nijos fronte netoli kriziso. 
Savo kalboje tarp kita jis už
reiškė, kad kareiviams stoka 
maisto ir drabužių ir kad jie 
reikalauja taikos. Kareiviai 
esą atsisako šauti į priešą ar 
pasilikti tranšėjose. Tūlose 
Rumunijos fronto vietose a- 
biejų pusių kareiviai pada
rę atskiras sutartis—pertra
ukti mušius.

Kitas delegatas iš vienuo
liktosios armijos dargi už
reiškė, jogei kareiviai suvis 
nebeturi pasitikėjimo armi
jos vadais. Jų manymu, vi
soks bandymas atsteigti dis
cipliną yra tai pastangos, ve
dančios prie senojo režimo 
atgaivinimo.

Rusų armijos padėjimas

NEW YORK, spalių 30.
Vakar čia metė darbą išimti
nai visi spaustuvių darbini
nkai — plekatų spausdinto- 
jai ir presmanai. Reikalau
ja algų padidinimo — iki 4 
dol. savaitei. Streikininkų 
skaičius siekia virš 4,500. 
Samdytojai siūlo darbinin
kams t/y, “karės skalę”, sulig 
kuria butų padidinta mokes
tis nuo 50 centų iki $200 sa
vaitei. Darbininkai betgi 
nepriima to pasiūlymo ir 
žada laiky.ties iki galo, t.y. 
pergalės.

Vienoje streiko apimtų 
spaustuvių yra paduota spa
usdint balotai sekamiems 
New Yorko miesto rinki
mams. Bijomasi, kad strei
kas neužvilktų jų atspausdi
nimą, kas įneštų nemenkos 
suirutės rinkimų kampanijo
je-

LONDON, spalių 30.
Londone leidžiamasai belgų 
laikraštis, L a M e t r o 'p o- 
1 e, praneša, kad Belgijos 
užsienio reikalu ministeris 
baronas Broųueville išardęs 
vokiečių pienus, einančius 
prie talkininkų paskirstymo. 
Laikraštis sako, kad Vokie
tija nesenai įteikusi Belgijai 
taikos pasiūlymą.

NEW YORK. — New Yo- 
rko socialistu kandidatas i 
miesto majorus, d. Morris 
Hillųuit, daro nemenko su- 

jo oponentams, 
i kan

didatams. Kaipgis! Jis ir 
kareivius patraukia savo pu- 

’sėn. Ir tai, neveizint to, kad

vyriausia italų štabo kvatie- shupinimo 
ra. Apie tai skelbia vokie- kapitalistinių partijų
čių karės ofiso pranešimas.

Visas italų frontas, nuo 
Carnic Alpų iki 1•'* Adriatikojkur įurj cĮaug galios, iš- 
juros, puolė. Antroji italų tolo sergsti kareivius nuo so- 
armija traukiasi linkui Tag-icialistu kandidato. Jie dar-
liamento upės. Visi keliai 
yra užkimšti betvarkiai bė
gančia minia — civiliais gy
ventojais ir kariuomene.

Cormons, penkias mylias 
atstu nuo Gradisco ir septy
nias nuo Gorizia, irgi puolė. 
Austrų-vokiecių pulkai visu 
smarkumu briaujasi linkui 
Adriatiko juros.

Karės imtinių skaičius jau 
pasiekė virš šimto tūkstan
čių. Užgriebtų kanuolių 
skaičius irgi pasiekė iki 700.

Trečioji italų armija paro
dė trumpą pasipriešinimą 
besiveržiantiems teutonų 
pulkams. Ji dabar traukia
si palei Adriatiko jurą.

Austrų-vokiečių pulkai 1- 
sonzo fronte randasi gen. O- 
tto Buelowo komandoje — 
sako tas pats pranešimas.

Igi pasirūpino neleisti Hill- 
ąuitui laikyt kareiviams pra
kalbą, nors kapitalistinių 
partijų kandidatams tai nė-

tantis ministerį Broųueville 
asmeniškai. Jisai atvykęs 
Paryžiun per 9 Šveicariją ir

kalbėjimą viename Pary
žiaus viešbuty j. Pasiuntinis

True translation filcd \vilh Iho posl- 
niaster at Chicago, III., on October 
30, 1917. as ręųuired by Ihc ael of 
October (>, 1917.
ŠAUDO I BESIBROEIAU- 

JANČIUS SU VOKIE
ČIAIS.

Priešas sulaikytas, 
sako Roma.

“kempėje” (stovykloje) Hill- 
ąuitas su muso savo oponen
tus t. v. bandomuosiuose 
(stravv vote) balsavimuose. 
Už Hillųuitą ten tapo paduo
ta 61 balsas; fuzionistų kan
didatą (dabartinį Nėw Yor- 
ko miesto majorą) Mitchelį 
— 52, demokratą Hylaną — 
49 ir republikoną Benuttą— 
4 balsai.

Tos rūšies balsavimai bu
vo išbandyti tik 1 Upton sto
vyklos skyriuje. Nėra abe
jonės, kad tas pat butų atsi
tikę ir kituose skyriuose. 
Tuo labiau, kad, kaip tapo 
pranešta socialistų Head- 
ąuarter’ui, sekamais rinki- 

I mais, t.y. lapkričio 6 d., dau-
Šiandie guma naujai paimtųjų į Up-

te baronas Lauckenas, lega-

jas ' Belgijoje, pasiūlymu,

franeuzų delegacija pasitik-

Westsidiečiams ciją Berne, Šveicarijoj, idant

šiandie Meldažio svetainė-laikai, 
je įvyksta didelis mass-mi- 
tingas. Rengia anglai soci
alistai. Kalbės soc. alder- 
manas, d. JOHN KENNE-'

PETROGRADAS, sp. 29.- 
— Oficialis karės ofiso pra
nešimas skelbia, kad tie rusų 
kareiviai, kur pradėjo bro- 
liauties su vokiečiais, vakar 
buvo apšaudomi rusų artile
rija.

Oficialiame pranešime sa
koma :

- Tuotarpiniai vokiečių pa
siūlymai buvę tokie: Pripa- 

' žinimas Belgijai neprigul- 
iinybės, atlyginimas karės iš-jBesibroliaujantįs betgi tapo 

’’ 'Ai musų artilerijos

dešimtis musų kareivių pra
dėjo broliautųs su vokiečiais.

DY ir kandidatas į Bugščia-1. atsteigimas kare pa- į išskirsty 
u šioj o teismo (Superior )Cjarytų nuostolių ir sušauki-: ugnimi.

imas taikos konferencijos Vokiečiai taipjau bandė 
’ĮBrusselyj, kurioj turėtų pir- .broliauties su musų karei- 
’ į mininkauti pats Belgijos ka- viais Krevo apielinkėse ir 

ties Sarovo kaimu, į šiaurry-

CHRISTENSEN. Visi tie 
kur supranta anglų kalbą — 
tegul nepraleidžia tų pjakal- ralius Albertai

Pasiūlymas betgi tapo at- čius nuo Baranovičų.
mestas. 1 -----------

bų. Įžanga dykai.
i* * * i* 4

Rumunijos fronte yra blogas 
dar ir dėlto, kad ji yra ap
rūpinama tik vienų bėgių ge
ležinkeliu, kuris, kaip pasi
rodo, nieku budu negali pa
tenkinti armijos reikalavi
mų.

Triu translal ion filcd \vith (he post- 
niaster at Chicago, III., on Octoberd 
30, 1917, as reguired by the ael of 
October 6, 1917.
MICHAELISO REZIGNA-

. CI.JA PRIIMTA.

Jo vietą, tur būt, užims 
grafas Hertling.

ZURICH, spalių 30. —

ŠIANDIE
Liet. Soc. Rinkimų Ka
mpanijos Komitetas re
ngia dideles prakalbas 
Mildos svetainėje, 3142 
So. Halsted st. Pradžia 
7:30 vai. vakaro. Kal
bės M. JURGELIONIE- 
NĖ ir A. VASILIAUS
KAS — lietuviškai, ir 
WM. A. CUNNEA—an
gliškai.

Nepamirškite atsilan
kyti!

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /
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iversitetų profesorių, iš kandidatai ir jų agentai h 
iš profesionalų, iš ba jiems, kiek tiktai nori.studentų,

žydų, iš italionų, iš nigerių, 
iš mokytojų, iš unijų atstoPnlly exccpt Sunday by 1S mokytojų, 1S linijų . arsiu- 

Litbunnian News Pub. Co.. Ine. L.^ įį Vienas veikliausių-

dėjimo ten vi >■ nonpsiroiškia. 
Lietuvių socialistų kuopų ten vi
sai dar nėra, o jei kur ir yra, tai 
labai silpnai gyvuoja. Jų susti
prinimu, nei naujų kuopų stei
gimu niekas nesirūpina. Tatai 
butų galima padaryti sujungus 
savo spėkas daiktai!, sudarius 
vieną rajoną, kuris sugebėtų so
cialistinį darbą geriau tvarkyli 
ir išplėtoti.

Michigano valstijoj, kol rajo-

O “Kovos” šmeižikai pada
re iš to šimtą dolerių ir apkal
tino žmogų, kad jį galima pa
pnoti.

Draugai, taip toliau negali 
eiti!

JONAS FRANKO.

Į ŠVIESĄAngliakasių virši
ninkas pasitraukė.

jų tų “komitetų” yra augšte- 
sniųjų mokyklų profesorių 
komitetas, į kurį įeina taip 
kitų nesenai atstatytieji iš 
Columbia universiteto pro
fesoriai Dana ir Cattell.

New Yorko piliečių ūpą 
rodo ir daugelis vadinamųjų 
“šiaudinių” arba bandomųjų 
balsavimų. Pastebėtina, kad 
net ir tie “šiaudiniai balsa
vimai”, kuriuos daro kapita
listų laikraščiai duoda dide
lius balsų skaičius socialistui 
Hillquitui. Vienas tų laik
raščių, “Herald”, padarė pe
reitą savaitę bandomuosius 
balsavimus trijose vietose: as dienu argai u .

O paskui ir kiti soei-l a‘;pe Waldorf-Astona ho- 
laikraŠčiai. paskelbė ’ tarnautojų, tarpe pub- 
.. .Taba ,T.'likos, einančios per Brookly-

no tiltą, ir viename restora
ne. Tų trijų balsavimų pa
sekmės buvo sekamos: už 
Mitchel’į paduota 202 balsai,

B!* SO. IIALSTED STREET 
CIIICAGO, ILLINOIS
Telephone Canal 1506

Užsisakomoji kaina:
Skiestoje, nešiotojams kasdien prl- 
Hatant 1 namus, moka:

tavaitei .................... 12 centų
■enesiui .................... 50 ccnt,J

IDaato dalyse, kur nešiotojai nepa- 
^•kla, dienraštis siunčiamas pactU, 
Mjains išanksto užsimokėjus: Me
tui 36.00; pusei metu $3.50.
KHir, ne ChicagoJ, metams S5.00; pu
tli metu »3.00; trims 
11.71. Kanadoje metams $7.UU. Vi
tai kitur užsieniuose $8.00 metams.

Kodėl jie tyli?

“United Mine Workers of 
Amerika” prezidentas, John 
P. White, pasitraukė iš savo 
vietos. Pasitraukdamas, ji
sai užreiškė, kad jisai nepri
tariąs angliakasiams, kurie 
dabartiniu laiku kelia strei
kus ir reikalauja algų padi
dinimo.

White’o vietą dabar užė
mė drg. Krank J. Hayes. Tuo 
budu didžiausiosios Ameri
koje darbininkų unijos gal
va patapo socialistas.

Kada susipras užleist savo 
vietą tinkamesniam vadovui 
Samuel Gompers?

MALIAUSKIO
“KONFERENCIJOS”.

rašyta, 
kaip “metodologijos daktaras” 
Maliauskis “platina apšvietę*’ 
Chicagos lietuvių bažnyčiose. O 
štai ką rašo vienas žmogus “At
eityje” apie to fanatikėlio “kon
ferencijas**, įvykusias No\v 
ladelpkijoje, Pa.:

“Konferencijos” buvo 
sėjo 30 ir spalių 1, 2, 3
dd. Kun. Maliauskas musų 
bažnyčioje 
rencijas” 
“Pasaulio

ui j ienose” buvo

Phi-

rug
iu 4

■» Tyr- .

(Kalinio pasakojimas).

jienos

Romanausko laišką, rašytą 
Exeter Boro, Pa., policijos 
viršininkui. Tas laiškas aiš-

Apžvalga
A. M. MARTUS— ~ 
CENZORIUM.

kiai parodo, kad Sv. Juozapo 
Sąjungos sekretorius užsii
ma šnipo darbu. už republikoną Bennett —

ka nieko klerikalų t:p 614- Tai8‘ socialistų kan-
didatas surinko kone tiek 
balsu, kiek visi kiti kandida- Z

“Tėvynė” rašo:
Žinomas lietuvių

skelbė ilgiausius straipsnius, 
kuriuose buvo smerkiama 
“juodosios šnipų sielos

Laikraštis “Herald”, pa- 
To- skelbęs šitas skaitlines, sako, 
pul- kad labiausiai jį stebina re- 

dar didesniu smarkumu Įzultatai balsavimo, padaryto 
merkti p. J. J. Romanau-' prie Brooklyno tilto. Balsa- 

x-‘. ink lvusieii. trirdi. buvo žmones

mc, gavo lietuviškų laikraš
čių cenzoriaus vietą prie Bro- 
oklyn'o pačto. Jis cenzūruo
ja “Vienybę Lietuvninkų,” 
“Laisve” ir “Garso.” Musų 
“Tėvvnė” išeiila iš Ncw Yor- 
ko pačto, tad ir nėra p. Mar
taus jurisdikcijoje.

laikė tas “konfe- -
šiomis temomis: 
sutvėrimas”, Die- 
“Francuzų revoliu

cija”, “Inkvizicija” ir “Soci- 
jalistiškas rojus”.

Visų tų konferencijų užbai
ga buvo vienoda: “tautinin
kai ir socijalistai, lai didžiau
si niekšai, parmazonai, krei
va tykiai, supuvėliai, šliuptar- 
niai, juodnugariai, bedieviai, 
pliurpiai, išgamos, liurbiai, 
tamsunai” ir t. p.

Tokie, kun. ir dar “dakta
ro” vartojami žodžiai rodo, 
kad jis ir su prastu piemeniu 
negali sėst į vieną suolą.

O tam “daktarui” rodos,

“KOV A” ŠMEIŽIKĖS 
ROLĖJE.

tuos agentus, kurie 
informacijų svetimoms val
džioms apie lietuvių judėji
mą.

taipjau buvo silpnutės ir nesu
gebėjo savo veikimu pasižymėt. 
Šiandie gi, rajonui sustiprėjus ir 
sistemačiau pradėjus veikti, kuo-

davę gyvesnis, ir jau naujų kuo
pų atsiranda.

tės prie XIto Ra jono, stiprinkim 
savo judėjimą ir veikime bend
rai. Kuopos, prisidedančios prie 
Rajono, moka nuo kiekvieno na
rio po 5 centus kas trįs mėnesiai 
į Rajono iždą. Tie pinigai eina 
kalbėtojų maršrutų lėšoms pa
dengti ir kitokiems Rajono rei
kalams.

Visais tuo klausimu reikalais 
malonėkite kreipties XI Rajono 
Sekretoriaus adresu: V. V. Va- 
sys, Box 177. Muskegon, Mieli.

Oi, nežinau! Žandaras sakė, 
kad mano šeimininkas kaltina 
mane už vagystę su įsilaužimu, 
bet aš, nieko nevogiau. 'l ik sa
vo popieras, kaip Dievą myliu 
tiktai savo popieras!

Ir jis pradėjo verkti kaip 
vaikas.

— Na, na, kvaily, neverk, 
sakau. pasakysi visą tai ryto 
teisėjui, o manęs tas visai ne
liečia. O dabar miegok.

Oi, žandaras sakė, kad ma
ne už tai pakars! - rėkė Jos-

Ką tu plepi, kvaily? 
sukau. Niekis! Kurtu

su- 
gir- 

dėjai. kad už tokius niekus kar-

sime.

istoriją išklausyti.
---Augau aš pas Maušą

vadinau
o jo pačią “ma-

nuomininką S įnori ko 
pradėjo Joska. - Išpi 
žaidžiau su jo vaikais, 
Maušą “lalė”, 
mė.” Aš man
tėvai. Bet greitai aš patemijau, 
kad Mauša savo vaikams j>erka* 
gerus vatinius surdotėlius, o 
Maušienė pėtnyčiomis duoda 
jiems baltus marškinėlius, kada 
aš vaikščiojau purvinas ir api-

ni melai, mane privertė daboti 
žąsis, kad nepridarytų nuosto
lių. Maušienė nepaisydavo šal-

Skaitytojy Pastabėlės.

Nesupranta savęs.

O mano šeimininkas sakė, 
kad mane pasodįs ant dešimt 
metų kalėjimam

Na. na, ncusimink, sa
kau. Dievas miclaširdingas, 
kaip nors apseis. O dabar mie
gok, ryto dieną pasikalbėsime.

Mes nutilome ir aš greitai už
migau. Tik ir gerai kalėjime.

davo mane iš namų i ganyklas 
ir vis mažiau ir mažiau duoda- 

alkj, ne 
bet tas 
Kaimo 

su ma- 
duonos,

vo valgyli. Kenčiau aš 
syki verkiu ganyklose, 
nieko nepagelbedavo.

nim. Duodavo

Kovos 42a me numeryj sie
nas rašytojas bliuznija apie, “a- 
kiu prakrapštyma,” o paskui tas o vėliau pradėjau užvaduoti 

juos prie žąsų. Buvau aš dėlrencijaį dadurdavo vieno
dai: “lai mana myli bruoliai 
kaap tans laba baisu. Ale ry
to kan aš jums pasakysiu, tai 
da baisesne, da svarbesne, te
gul Dievs myk kas bus, Jums 
niekad to ncasat girdic*.” Tas 
tai tiesa, nes šio miesto lietu
viai tokių pliauškalų ir ne
buvo girdėję. O lokius pliau
škalus tik lietuviškas Maliau-

tuose.

numeryj piktinasi, kam d. V. 
Paukštys, išeitavęs Maksimo 
Gorkio straipsni, sulygino kai- 
kuriuos sąjungiečius su tokiais 
neva “bolševikais”, kaiĮ) Petro
grado konduktorius, apysenis ka 
reivis ir sportelis.

Bet paskvilių autoriai, tokie 
kaip “akių prakrapštymo” auto
rius, ištikro, netoli lėkę nuo Go
rkio paduodamo “bolševikų” ty- 
po, o “radikalas” Stalioraitis, tas 
pasirodo dagi ekstra “bolševi
kas.”

Antrasai Laisvės redakto
rius, d. V. Paukštys, praneša,

me gerui įsižiūrėti j nau joką.'

kad aš vakar iškarto negalėjau 
jame pažinti žydo: rudas, su pei
sais, nosis riesta .kaip seno va
nago, sulinkusi, nors kaip dėl 
sAvo metų ne visai menka figų- ! 
ra vidutiniško ūgio. O vakar,! 
kada mes patamsyj jį trinčių ir

teikia’bet darbininkai tarpe jų su
darė nedidelę dalį. Didžiu
ma jų pareina iš finansinių 
miesto centru”. To nevei- 
zint, šitie žmonės atidavė tik 
93 balsus už Mitchel’į, tik 
219 balsų už Hylaną, tik 49 
balsus už Bennetą, ir 285

aš gaudavau nuo jų duonos tr**

atlieka šni-

Tūlas “Kovos" rašėjas sa
ko, kad “privatiniai laikraš
čiai net papirkinėja sąjungie- 
čius, kad tie tik agituotų už 
j u idėjas ir biznį. Ir kaipo

ra kreiceriu.<• <- Maušienė buv< 
kito džiaugėsi

caro valdžios darydavo Ru
sijos juodašimčiai ir “och- 
rankos” tarnautojai.

Jį pasmerkt klerikalų spa
uda turėtų juo labiaus, kad| 
jisai yra jų “veikėjas” ir jų 
organizacijos viršininkas.

Antras dalykas, kuris la
bai nustebino “Heraldą”, tai 
balsavimas augščiaus minė
tame restorane. Laikraštis 
sako: “Balsuotojai tenai bu
vo biznieriai, turintis savo

i biznius toje apielinkėje.” Ir 
visgi 92 tų žmonių balsavo 
už socialistą Hilląuitą, kuo
met už Mitchelį tik 52, už 
Hylaną tik 17, o už Bennettą

■ tik 9!

ir kęsdami jį tolinus savo ta
rpe, klerikalai duos teises 
kiekvienam manyt, kad jie 
eina išvien su šnipais ir “kra 
molos malšintojais”.

Pasakykite, kokia yra jūsų 
nuomonė apie Romanauską 
ir jo skundą?

Socializmo banga 
Netv Yorke.

New Yorke eina smarki 
priešrenkamoji kova tarpe 
socialistų, demokratų, repu
blikonų ir “fusionistų” (da
bartinio mayoro Mitchel’o 
šalininkų). Laikraščiai sa
ko, kad tokios atkaklios ko
vos dar niekuomet tame mie
ste nebuvę. Niekas neišdrį
sta pranašaut, koks bus jos 
rezultatas. ♦

Bet juo labiaus artinasi 
balsavimo diena, tuo labiaus 
atrodo, kad socialistai ima 
viršų ant savo priešų. Socia
listų mitingai pritraukia to
kias skaitlingas minias, jo- 
gei dažnai jos nesutelpa į 
svetaines. Bepartyvė publi
ka tūkstančiais krypsta į so- 
sialistų pusę. Net daugybės 
žmonių, per ilgus metus rė
musių kapitalistines parti
jas, dabar apleidžia jas ir 
stoja už socialistus.

Kad parėmus socialistų 
kandidatą į majorus, tveria
si tam tikri “kampanijos ko
mitetai” iš žmonių, neprikla- 
usapčhi

rezultatus, “Herald” užreiš- 
kia: “Socializmo banga nea
bejotinai kįla.”

Ta banga gręsia G d. lap
kričio užlįet didžiausįjį pa
saulyje miestą. Tai butų 
smūgis kapitalistams ir jų 
tarnams!

Ir kareiviai už 
socialistus.

New Yorko kapitalistų 
laikraštis “The New York 
World” skelbia, po antgal- 
viu “Hillquitas prysakyje 
kareivių balsavime Upton’o 
stovykloje”, kad minėtoje 
stovykloje (Camp Upton) 
buvo padaryta tarpe dalies 
kareivių bandomasis balsa
vimas ir kad rezultatas bu
vęs toks: Hillquit (socialis
tų kandidatas į mayorus) ga 
yo 61 balsą, Mitchel (dabar
tinis New Yorko mayoras) 
—52 balsu, Hylan (demokra
tų kandidatas) — 49, ir Ben
nett (republikonų kandida-

Prie šito pranešimo reikia 
pastebėt, kad minėtosios sto
vyklos vyriausybė neleido 
socialistų kandidatui laikyt 
prakalbų kareiviams, tuo-ąi

iokioms partijoms, tarnu kapitalistiniu partiių

jienos” papirkusios d. Prusc- 
laitį, iš Waterbury, Conn. 
Pruselaitis gavęs $100 šėrų iš 
“Naujienų" ir dabar esąs pa
pirktas.

Tai ve prie ko prilipo “rim
tas” laikraštis “Kova”.

Draugai! Pasakyti apie 
žmogų, kad jisai už pinigus 
nustato savo pažiūras, tai rei
škia pažeminti žmogų iki to 
laipsnio, ant kokio stovi ci- 
gariniai politikieriai. Ir “Ko
va" padarė tą su žmogum, 
kuris priguli prie Lietuvių So
cialistų Sąjungos nuo tų me
lų, kada Sąjunga susitvėrė 
(nuo 1905 m.).

Dabar pažiūrėkim, kaip ten 
buvo su tais Šerais.

Pruselaitis labai platina so- 
cialistiškus laikraščius. Jisai 
parsitraukia pavieniais nume
riais “Kovos”, “Keleivio”, 
“Naujienų” ir “Laisvės”, turi 
suorganizavęs vaikučius, ku
rie pardavinėju ant gatvių ir 
išnešioja į namus viršminėtus 
laikraščius. Vaikas už par
davimą vieno egzemplioriaus 
gauna po centą, puse nume
rio kainos reikia nusiųst lei
dėjams, o peštas (kartais cen
tas, kartais mažiau) liekasi d. 
Pruselaičiui.

nyčioj tegali atlikti.
Kuomet žiuri į kalbantį Ma- 

liauską, tai gauni lokį “sko
nį”, kad jam geriau pritiktų 
bravore bačkas raičioti, negu 
prakalbininkauti. Dėlto taip 
sakau, kad jis netik kad ne
moka užsijaikyt ant “scenos”, 
bet ir jo ypatoje nesimato jo
kio mandagumo, jokio inte
ligentiškumo. O burnelės ‘ar
chyvas’, tai viską perviršija ir 
“apauksuoja” visą jo figūrą.

Spalių 4 d. jis pradėjo aiš
kint apie “atomų smulkumą’* 
ir paraše ant lentos raidę H— 
pasakydamas ir jos reikšmę. 
J tai žiūrėdamas žmogelis iš 
publikos prabilo: “nu ne, aš 
geriau žinau, tai ketvirtas nu
meris.” Dievuliau tu mano! 
Maliauskas nežinojo kur sto
vi. Manėme, kad peršoks per 
“Dievo stalą”. Iškoliojo tą 
žmogelį įvairiais vardais. To
kia “drama” ėjo veik visą va
karą. Kada kunigas “atauš
ta” ir pradeda savo “temą”,

viską kalbėtojui sumaišo, lyg

juokias.

L. S. Sąjungoj

du negalima buvo spėti, kad jis

Bet kada Maušos vaikai paty
rė, kad aš valgau kaimiečių

“Laisvę”. Jos numerio kai
na 4c. Spadstuvėn reik grą
žinti 2c., vaikui 1c., o Prusc- 
laičiui liekasi irgi 1c. Panašiai 
yra ir su “Kova”, ir su “Kelei
viu” — iš kurių yra nors ma-

į Ohio ir Michigano valstijų 
kuopas LSS. XI Rajono 

reikalais.

Įvykusioj paskutinėj LSS. Ki
to Rajono nepaprastoj konferen
cijoj delegatai galutinai nutarė 
atsišaukti į LSS. kuopas Ohio

žylis, bet visgi atlyginimas. vals(tijoj> kaip Toied0) cieveland,
Bet su “Naujienom” yra ki-1 
taip. Jų numerio kaina 2c.1 
Vieną centą reik grąžint lei-i 
dėjam, o 1c. duot vaikui, tai-1 
gi jokio pelno nesilieka.

Dabar išvedimas aiškus, ka
dangi iš “Laisvės” “Kovos” ir 
“Keleivio” drg. Pruselaitis tu-' 
ri nors menką atlyginimą už 
savo darbą, o iš “Naujienų” 
neturi, tai “Naujienų” bend
rovė atsiuntė jam atlyginimą 
pavidale $10 Serų.

Tai ve, kaip dalykai stovi.

Akron, Youngstown etc., kad tų 
kolonijų kuopos prisidėtų prie 
XI-to Rajono bendram darbui.

Toks sutaisymas vieno rajono 
iš tų (Iviejų valstijų butų labai 
naudingas, nes palengvintų dar- 

i bą ir pasekmingiau butų galima 
i visokia agitacija vesti, ypatingai 
kada tenka rengti kalbėtojams 
maršrutai.

Ohios valstijoj yra daug lie
tuvių kolonijų, ir nemenkų ko
lonijų, o betgi socialistinio ju-

komiteto nariai mano skaldyti 
Sąjungą. Jie dagi sako, kad juo 
greičiau Sąjunga busianti su
skaldyta, tuo geriau.

Jeigu taip, tai kas bus su tais 
pinigais, kuriuos ne pildomasai 
komitetas ir ne kuri Sąjungos 
dalele, bet visi Sąjungos nariai 
sudėjo LSS. namams pastatyti?

—Z. Gapšis.

Jis taipgi su baime pradėjo 
dai vyties po kamerą, kaip išbai
dyta voverė. Pašoko* kada 
mes abu su Žurkausku dar gu
lėjome, nusiprausė, pasitaisė sa
vo lovą ir atsisėdo jos kam
pe, ir jau nė pyptelės, kaip už-

pradėjo mane erzinti, o pasku 
ir šalinties. Išpradžių aš neat

—Alkanas ? — klausiu jo.
Tyli, tik kaip-tai dar labiau

susitraukė.
vakar?

Pflj&nnfos j
Skaudus kulnis

klausia Žurkauskas.
—Taip... vakar... 

kaip žandaras rengėsi 
vesti, vaito pati davė man biskį 
barščių ir šmotą duonos.

Aha ! Dabar jau supranta
me! — nusišypsojo Žurkauskas.

Davėm jam pusryčių — vaka-

prieš lai
mane

Pasirodo, kad tasai “metodo
logijos daktaras” ir mirs—neuž
mirš, to sopulio, kurį kiek laiko

i pajaučiau tą nepakantą.
I Mauša pasamdė dėl savo vai
kų begelferą, kad mokintų juos 
skaityti ir rašyti, l ai buvo žie
mą, kada aš turėjau liiioso lai
ko. Bet kada aš prisiartinau 
prie jų, kad taipgi mokinties, 
vaikai pradėjo rėkti, stumti 
mane ir žnaibyties ir, pagalios, 
verkdami užreiškė motinai, kaJ , 
kartu su trefnu nesimokys. 
Matau, kad pati Maušienė iš
mokino juos to, dėlto kad toji 
ragana labai nekentė manęs, 
nors ir nežinau už ką. Ir štai 
tuojaps kaip Lik vaikai pradėjo 
rėkti, ji atbėgo ir išstūmė ma
ne iš kambario, sakydama, kad 
tas mokslas ne dėl manęs, kad 
jie neturtingi ir neturi iš ko

uodegos užmynęs.

ir tcbesispard'o.
* * A

Nugązdino publiką

Vienas Chicagos lietuvių Cho
ras šiaip paskelbė plekatuose sa
vo koncertą:

...“Koncerte dalyvaus keli 
konsenativiški ir konfedera- 
tiški. Vyrų ir merginų cho
rai, High school ir Konserva
torijos studentės: Aktetai, 
Kvartetai, Duetai, Solistai ir 
įvairus Vacalistai ir šumni 
programinė orkestrą gros re- 
cetionališkus overturus; per- 
fendikulariškai sakant, bus 
puikiausia audiencija dėl pub
likos”...

duonos. Bedalis dagi suvirpėjo. 
Norėjo padėkavoti, b( l tik aša
ros pasirodė jo akyse.

Ir matote, dar viena nelaukta 
ypatybė tame bernioke. Iš vir
šaus jis perdėm žydiškas, o jo 
pobūdyje nematyt buvo nieko, 
nė lašo žydiškumo. Ramus, 
klausus, be lašo žydiško pasi- 
girimo, Vengiąs pasikalbėjimų, 
bet jeigu paprašai jį ką-nors pa
daryti, jis pašokdavo, kaip ki
birkštis.
to, paprasto jo visame apsieji
me. Kada nebuvo darbo, — o 
kokis gi pas mus darbas kame- j 
roję?
mis kampelyje, susirangęs, 

: rankomis apkabinęs kelius ir 
! atsirėmęs į juos smakru, tik jo ( 
akis žibėjo iš tamsaus kampe- J 
lio, kaip pas žiurkę. j

- Na, papasakok mums ko
kią tu ten vagystę papildei, kad 
tave žandaras už ją net kartu-

Pravirkau aš, bet ką gi daryti? 
Būdavo nueisiu į kaimą, žaidžiu 
su kaimiečių vaikais, arba pri- 
sižiurinėju kaip vyresnieji triū
sias! apie vėžinius, roges ir ki
tus ūkio padargus.

Tankiai bėgdavom mes visu 
buriu pas kalvį, kurio kalve 
buvo gale kaimo, ir ten ištiso
mis valandomis prisižiurėdavoni 
į darbą. O kadangi aš buvau 

Buvo kas-lai prigim-1 stipriausiu iš visų vaikų, tai kai- 
vis nekartą liepdavo man tai 
dumples pusti, tai kuju mušti, 
tai tekilą sukti. Ir kaip laimiui

- jisnueidavo Sėdėti tyloj gas aš tn<la buvau! Kaip kar*' 
j tai aš troškau mokėti kokį-nors 
amatą, jeigu jau mokslas ne dėl 
manęs!

(Bus daugiau).

Kazimieras Gugis

Ir nežiūrint visų tų receliona- vėmis grąsino? — paklausė jo 
liškų overturų ir puikiausios au- syk'į žurkauskas, kada jau buvo 
diencijos dėl publikos, kaip gir
dėjau, tos publikos, perfendiku- 
lariškai sakant, konservativiškai 
maža buvo. Matyt, pabūgo, kad 
ir koncertas neišeitų toks vaca- 
listiškas. knin jo paskelbimas.

matyti, kad berniokas kiek nu
rimo ir apsiprato.

—Oi, oi, — atsakė Joska ir 
pradėjo visu kimu virpėti, — il
gai tai butų pasakoti, o niekus.

Veda visokius reikalas, kaip kriminaUiktiose 
taip ir civiliOkuose teismuose. Daro 

visokius dokumienftui ir popieras.

Namų Ofisas:
3121 S. Hlllttd lt.

Ant trečių lubų
TeL Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 I. iMfkOfD SI.

•U1-1J Bnity BMft
TeL Centrą’ <411

SKAITYK IR PLATINK



palių 30, 1917. NAUJIENOS, Chicago, IU.

’ažiuiekite į šiuos stebėtinai pagražintus, 
ksuotus peilius. Alni šie peiliai yra pritai- 

VVahleiuar’o retežėlių ir jųjų regulerė 
n $4 iki $7.50.
1 nudirbtas puikiu rausvu auksu, pui

kiai pagražintas paveikslais, pritaikintas geriau
siomis geležėlėmis. Kaina tiktai $2.50, N 2 yra 
paveikslas KUKANČIO VENUSO, taipgi paauk
suotas, nudirbtas rausvu auksu, su puikiomis 
plieninėmis geležėlėmis. Kaina $3.50. Jus nega
lite padvigubinti jų perkant iš smulkmeniškų 
sankrovų už dvigubą musų kainą.

Atsiųskite savo money order, pažymėdami 
aiškiai, kurį peilį jus norite, į

PITTSBURGH NOVELTY CO.
DEPARTMENT No 40

1’. O. Box No 1045 PittHhurffh, Pa.

B1NGHAMTON, N- Y-

imi y 
No

N epą vykęs s usiri n k i mas.— 
Prakalbos.

Didelė Krautuvė
Mes užlaikome didžiau- 

jfeyytįn J si pasirinkimų visokių Lie- 
■PttMS tuviškų rekordų taipgi rusi 1111 siškų, lenkiškų ir angliškų; parduo- 

(lame geriausius gramofonus. nuo 
. $10 iki $250. Didelis pasirinkimas 

Jewelery laikrodėlių, auksinių žie- 
v y/u—*nr dų, deimantų, sidabrinių šaukštų, 

|| v peilių (silverware) gvarantuotų 
britvų ir t.t.. Užlaikome didžiausių knygų krau
tuvę’Ghicagoje, kur galima gauti visas knygas, 
kokios tiktai yra Lietuvių kalboje.

Kain/s musų yra žemesnės kaip kitur.
Katalogų rekordų ir gramofonų siunčiame 

dykai.

Juozapas F. Budrik
3343 S. Halsted St., Chicago, III.

Pas mus lietuviai irgi ne
snaudžia, rūpinas Lietuvos rei 
kalais kaip kas išmanydamas.

Yra čia net du draugijų są
ryšiai, vienas progresyviųjų 
prie kurio priklauso septynios 
pažangesnes draugijos; antras 
- tautininkų ir klerikalų, prie 
kurio priklauso keturios dra
ugijos.

Spalių 21 dieną buvo sušau
ktas viešas Bingbamplono 
lietuvei susirinkimas. Tauti
ninkai su klerikalais pasiūlė 
rezoliuciją reikalu sušaukimo 
Amerikos lietuvių seimo ir 
kaip butų galima išnaikinti 
šnipai iš lietuvių tarpo. Be to, 
rezoliucijoj kalbama ir apie 
kokią lai tautišką “tarybą”. 
Socialistai pareikalavo, kad li
gi pribusiant rezoliuciją pir
ma reikia išdiskusuoti klausi-

kis seimas ar ne. Kiek pasvar
sčius, klausimas leidžiama nu 
balsavimui; už sėjimą paduo
dama 43 balsai, prieš — 36 
balsai. Toliau svarstoma a- 
pie tautišką “tarybą”, o paskui 
balsuojama. , Pasirodo, kad

prieš - 30. Tolinus pasilieka 
svarstyti rezoliucija. Po il
gų diskusijų rezoliucijos au
torius sako, kad kadangi da
bar publikos pasiliko nedaug, 
lai protokole nereikia minėti, 
kiek bus balsu už, o kiek
prieš, bet tik “pažymėti, kad 
rezoliucija priimta didžiuma 
balsy.” Mat jis tikėjos, kad 
rezoliucija turės būt būtinai 
priimta. Kad paleista nubal-

REIKALAUJI AKINIU
kenti gaivos skaudėj i mg, 
nuolatos Tau ašaros krinta iš akiu, 
Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga | krūvą, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akiu, 
tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi

Jeigu
• Jeigu 

Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 

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

kad už rezoliuciją paduoda
ma vos 19 balsų, o prieš - 28 
balsai. Rezoliucijos autoriai 
buvo tuo labai nepatenkinti.

padarėte, kad visą vakaro da
rbą šuo aut uodegos nusine
šė?”

AKIŲ SPECIALISTAS
TfiMYKIT MANO UŽRASA.

Taip iš to susirinkimo nie
ko ir neišėjo.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ
2-ras augštasKampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliotu nuo 8 ryto iki 12 dieną.
Tel. Canal 5335

Daktaras
Specialistas iš

žai randasi.
Darbai lentų pjovyklosc ir 

geležies rudbs kasyklose. Tarto- 
kuose mokama $3 ir aug. už 40 
vai. darbo dieną, o kabyklose 
$3J)0 ir aug. už 8 vai.

Čia jau šalta, sniegas.
—M. Seredzis.

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

“Naujienų” Ofise, randasi šiems as
menims laiškai:

Blazek M.
Bastaisia S
Balasko Fcrdinand
Barzdaitis P B
Brudrikas P
Jucaitis Z A
Mickevičius Julius
Pihitis John
La’is John (Registruotas)
Satkunas J.
Samuolis Wm.

aktorei!

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresnį darbą ir dau- 

giaup imgų.
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.

Spėri alis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Palrenos daromos pagal Jų- 

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

Master Designing School
J.f F. Kasnicka, Perdėtinis 

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

JOSEPH c. VVOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas 902-904 National Life Hldg., 
29 So. Ia Baile St., Chicago, III.

Tel Central 6390-6391. Atdara: 
Utarninko, ketverto ir subatos vaka
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu: 
1566 MILWAUKEE AVĖ., Chicago, HL 

Tel Humboldt 97.

Telephone Yards 6492

Registruota Akušerka

Mis. Antanina SMo
Turiu patyrimą moterų ligose. Tei
singai patarnauju prie gimdymo. 
Moters, jeigu norite gero užžiurėji- 
ino 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.

kuopa buvo surengus prakal
bas d. St. Michelsonui. Pra
kalbos pavyko labai geni. 
Publikos buvo atsilankę apie 
du šitnni žmonių ir kuopon 
įstojo šeši nauji nariia. Aukų 
lėšoms padengti surinkta as
tuoni doleriai su centais

—Tautiečių Reporteris/

Vyrišky Drapanų Bargena* 
'Nauji neatimti, daryti ant užsa 

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
(ų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, daba: 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 ik: 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.0( 
iki $7.50.

Atdara kasdierą, nedėliomis ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halsted St.. . Chicago,,

0R.W. YUSZKIEWIC?

VIRGINIA, MINN.

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJA# 
Km turi skaudamas arba silpnas aku*, 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas 

1155 Milvvaukee Avė.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakar*.
Ved*!''**'"' « rvto iki I po pii*.

WISSIG
Seno Krajaus

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

Tel. Canal 32Q3.

VIKNATINIS REGI8TRUOTA8

VYRĄMS IR
Akiniai aukso etatuos* nuo 11.00 Ir aa- 
gščiau. Sidabro rėmuo** nuo 11.00 Ir 
aukščiau. Pritaikoma akinius uždykų. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas lt 
tt. yra vaisiai* {vairių ligų, kuris gali 
būti prašalinto* gerų akinių pritaiky
mu. Ištyrimas utdyką, j*i p«r*ti ar 

a skauda akis. Jei jo* raudono*, jei gal- 
I va sopa, jei blogai matai, jei aki* sil- 
J psta, netfsk ilgiau, o j ieškok pag«lbe* 
. aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma »- 

kiniai uždykų. Atmink kad m«* kot- 
nam gvarantuojam akiniu* tr k i* okta
nam gerai prirenkam.

S. M. ME81ROFF, Ekspertas Optikas, 
J*4 jų* sergate ir reikalaujat* patarimo arba vaistų, ateikit pas man*. Al buvau ap 

korius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 11 matų. Ai duodu patarimus DYKAI. Gaila 
taryti bll* kokius rusišku* vaistu*. Ai r*kom«nduoju tik GERUS daktaru*. Aš **a 

{raugas įmonių 8, M MK8IROFF, 1149 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

j Kuisių dalyką patyriau begy
vendamas keletą mėnesių socia
listų kooperacijos viešbutyj, o 
tai — kad ir kapitalistams patin
ka socialistų valgykla.

i Mat čia valgiai visuomet švie
ži ir sveiki, ir visuomet gerai pa
gaminami. las matomai patin
ka ir turčiams, kad čia neldie- 

i niais susirenka pietauti kasyklų 
ir tartoku savininkai, sankrovi- v
ninkai, geriaus apmokami dar
bininkai, užveizdos, knygvedžiai 
ir k. Tik turtingesnės moters 
mažai tesilanko. Jos reikalauja 
iš tarnų didelio nuolankumo, o 
čia to nėra čia visi lygus ir vi
sus lygiai priima.

Ši socialistų kooperacija auga 
pastebėtinu greitumu. Ją sut
vėrė mažas finų socialistų būre
lis 1910 m. ir pradėjo su visai 
mažu kapitalu. Dabar gi prie 
jos priguli kuone visi vietos so
cialistai, turi savo namą ir jos 
turtas siekia arti 150 tūkstančių 
dol. Kooperacija turi viešbutį,

Rusiškai-Lenkiškas 
Ligonbutis

Vyrai, moters ir vaikai, 
reumatizmu, nervuotumu, 
ligomis, skausmu šlaunyse, 
ir nugaroje. Paraližas šlapinimosi, 
keblumas arba blogas kraujas. Mes 
gydome visas šias ligas vėliausiais 
elektrikiniais jprietaisais, garo pirti
mis ir vėliausiais išradimais medici
noje. Jeigu jus sergate lovoje, atsi
šaukite į mus ir mes nusiusime sa
vo gydytoją į jūsų namus.

Mes taipgi priimame ligonius ant 
savaitės. Lawndale 839,

1234 Independence Blvd. Chicago

serganti 
viduriu 
rankose

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamus akinius, egaami 
nuoji ii patarimus duoda dykai.

788-88 Milwaukee avė., arti Chicag* av. >-•» 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vaka 
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 po pietų

• Tel. Haymarket 2484.

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

CARR BROS. WRECKING CO.
tDO.t-3030 S. Halsted St., Chicago. III.

menų sankrovą. Į skaityklą pa
reina visokių kalbų socialistų 
laikraščių. Dabar gi yra svars
toma apie pirkimą nuosavios 
fanuos, kad dar geresnius ir!° .1šviežesnius produktus gavus ir į 
kad nereiktų kapitalistams mo- 612

DYKAI! DYKAI!
Dabar yra jūsų proga mo

kytis barzdaskutystės 
amato dykai

25 mokiniams dykai
Nepraleiskite šio pakvietimo. Atsi
lankykite pas mus tuojau. Išsikirpkit 
šitą, kad atsimintumėt musų adresą.

DDRKEDARDER SCHOOL j
’. Madison St.. Chicajro. UI

Del Patarnavimo Depozitoriams
Bankas Atdaras Panedėlio Vak.

Šio Banko vii smuikai icahzuoja, kad daug, yra depozitorių, 
kuriems sunku atlikti savo bankus reikalus laike paprastųjų ban- 
kos valandų.

Del parankamo lokių depozitorių šio Banko taupomasis sky
rius bus laikomas atdaras Panedėlio vakarais iki 8 vai.

Musų depozitoriai apsaugoti musų Kapitalu ir Perviršiu, vir
šijančiu $5,100,000.00.

State Bank of Chicago
“Kalbame lietuviškai. Kviečiame atsilankyti lietuvius/’

La Šalie ir Washington gat. (Prieš City Hali).

^DAKTARAS LIEBRECHT
Specialistas, Įsteigta 27 Metai

Aštrių ir Chroniškų Vyrų Ligų
Ofiso Valandos:—9 ryto iki 8 vai. vakaro. Utarninkais ir Ketvertais 
nuo 9 ryto iki 5 vai. po pietų. Nedėliomis šuo 9 ryto iki 1 dieną.

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

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

IR CHIRURGAS 
Vyrų ir Vaikų Ligai 
VALANDOS:

Dr. J. J. VIZGIRDAS 
LIETUVIŠKAS DAKTARAS 
MEDIKAS

Gydau Moterų,
OFISO

Nuo 10—12 ir nuo 4-6 vakaro
Telephone Victor 790, Bill. Sidney 874 

Residence Telephone St. Clair 174.
Adresas: 169 Sidney St., St. Louis, Mo,

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

Tel. Drover 7179.

TEL. Canal 2.118

Dr. A. L. VUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1749 So. Halsted St., Chicago, 111
Kampas 18-tos gatv.

Ka-tik išėjo iš spaudos
Dxi 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 nei pauostyti nė
ra gavę.

Kaina 15 centų.

Gaunama “Naujienų” 
Knygyne.

KIŠENINIS

ŽODYNĖLIS

Liefuviškai-Angliškas

Angliškai-Lieluviškas
Talpina savyje reika

lingiausius, 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., 
Chicago, III.

Apsvarstykit 
Gerai.

~ Ar galima 
I''1'11 6ciinan-

u pirkli?
Ar galima 

Elgino laikro
dėlius pigiau 
gauti?

Ar kitas au- 
ksorius galėtų 
jus darbu gc- 

____ ____ riau užganė- 
HR9L d i n t i ?
I * Paklauskite

lietuvių, kurie 
I* < .. JOi________ žino. šimtai

laikrodėliu 
parduota. Visi užganėdinti. Teisin
gas patarnavimas.

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

Prie Mihvaukee ir Nori h Avės.

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

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 parupin 
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun 
čiame dykai.

Georgi & Vitak Music Co.
1540 W. 47th St., Chicago, 111

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedėliomis plr 
mas floras 15c, Balkonas 10c.

HALSTED Ir 32-ra GATV1

PIRK SAU visas Plumbavojimui reik
menis tiesiai už "\vholesale” kainas 
Mes parduosimo visiems.

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

Corner Marshfield Avė. 
Kalbama lietuviškai.

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

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlio- 
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

Dr. H. R. KRA$N0W
Chirurgija ir Venerlskog Llgoa 

valandos: 8 iki 10 diena:
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare; nedėldieniai* 

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

1346 So. Halsted St.
Phone Canal 538

Dr. A. R. Rlumenfhal $

DR. M. HERZMan 
IŠ RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, v- 
rų, moterų ir valkų, pagal naujausia: 
metodas X-Ray ir kitokius elektros pri» 
taisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
€ 8 vakarais. Telephone Canal 811Č 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Stre*

VALANDOS : 8—9 ryto, tiktai

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra tuš
čias, kada pranyksta 
regėjimas.

Mes vartojam page
rintą Ophthalmomot- 
cr. Ypatinga doras 
atkreipiama i valku* 
Valandos: nuo 9 ryt* 
iki 0 vakaro; n*dtlj. 
nuo 10 iki 11 dienų.

4649 So. Ashland Avenua, 
Kampas 47 St.

SPECIALISTAS
Vyrų, moterų ir vaikų 
chroniškų ir nerviškų 

JigU-

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 
dcl pirkimo ir taisymo visokių daik
tų, kaip lai: laikrodžių, žiedų, levor- 
vėlių ir kitokių. Kas ką pirksit pai 
mane, tai aš viską gvarantuoju — 
kad auksą pirksite, auksą ir gausit. 
Jei nebus auksas, tai $50 nagrodoo 
gausite nuo šio laiko.

Taipgi priren
kam Akinius.

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

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

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

PoR. a. I. EPŠTEIN j
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• 3101 So. Halsted Street I
Kampas 31-mos gatvės 

i OFISO TEL. Boulevard 4974
Gyvenimo Tel. Canal 5188 

^sr,-.rF-------.r—-  ------- ;; - -

Telephone Humboldt 1273.

Senas Rusas Gy/lylojiu ir Chirurgas, 
Specialistas Moteriškų, Vyriikų Ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.
OFISAS: 1579 Milwauke* Avė.

Kampas North Avė , Kambarys 606. 
VALANDOS: 8:30 iki 10 Uryto 

1:30 iki 8 ir 7 :80 iki 9 vakare.
_______ s■ -.j-

Telephone Yards 5032 I

Dr. M. Stupnicki į 

3109 So. Morgan St., Chicago g 
VALANDUS: Nuo 8 iki 11 ii- 1

■ ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 2359 S. Lcavitt St.

Valandos 8—10 ryte; 4—8 vak.
Tel. Canal 3877.

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roti
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, Valkų 
ir visų chroniškų litų.

VALANDOS: 10-—11 ryto, 4—5 po pietų. T—-4 
vakare. Neddldieniais 10—1 po pi*tų.

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

TELEPHONE YARDS 2721

Medikas ir Chirurgas
3315 S. Halsted St., Chicago

Tel. Armitage 984

DR. A.J. KARALIUS
G/dytojas ir Chirurgas

X-SPINI)ULIAI
2121 N. Western avė.

Valandos: 9—12 ryte; 2—• 
vakare.

‘ferio ■.-•‘Alks
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CHICAGOS ŽINIOS-J
Liet. Socialistu

BRUKIMŲ KAMPANIJOS
BUTAS

781 \V. I8th St., 2 augštas
TELEF. CANAL 4730

Liet. Socialistu Cook County 
apskričio Linkimu Kampanijos 
butas atdaras dienomis, vaka
rais iki 11 vai. ir nedcklieniais. 
Adresas: 731 W. ISth St., 2-ras 
•uostas, J. II. Rasliinskio name.

Su visais agitacijos reikalais 
iab H-tiniuose rinkimuose į aug

ėlesnįjį teismą teisė j ų kreipki
tės i viršmineta vieta. Laiškais » V 4-
kreipkitės j centralinio komite
to sekretorių, adresu:
A. Dvylis, 1810 S. Halsted St.

Socialistą Tikietas.
Kandulatai i Teisėjus, kurių 
rinkimai įvyks lapkr. (> d.: 

LOK SUPERIOR COURT
Sbymour Stedman 
Otto (hristensen 
Carl Strover 
Ltepold Saltiel 
John M. Work 
<‘hristian Meier 
Samu ei Block 
Kasimi r G ūgis 
Samue I H. Holland 
Swan Johnson 
Ihiniel A. Uretz

FOR CIRCUIT COURT
To fili vacancy 1

VV illiam A. Cunnea
To fili vacancy 

Louis J. Delson

REMIA SOCIALISTŲ KAN
DIDATUS.

Vyry ir Moterų Apšvietus Dr-ja, 
Cicero, remia socialistu kandi
datus ir skiria $10 kampanijai.

Vyry ir Moterų Apšvietus IIr
ia, gyvuojanti mieste Cicero, III., 
savo snsurinkime, laikytame spa

• I

ItŲ 28 d., J. Neffo svetainėje, iš
nešė rezoliuciją, paremainėią So 
cialistu partijos kandidutus į 
Cook pavieto teismu teisėjus, 
kurių rinkimas įvyks lapkr. 6 d.

B e z o I i u c i j a
Susirinkimas pilėme sekamą 

rezoliuciją:
Kadangi šis momentas verste 

verčia darbininkus jieškoti ke
liu, kuriais einant darbininkai į- 
gytų kuodą ilgiausia naudos,

Todėl Vyru ir Moterų Apšvie
tus Draugystė vienbalsiai nuta
riame remti Socialistų partijos 
kandioatus į Cook pavieto teis
mų teisėjus ir paskiriame $10.00 
varymui kampanijos už tuos So
cialistu partijos kandidatus.

K. Adomaitis, Prež.
.1. Takožauskas, vice-pr 
J. Morazas, Prot. rast. 
V. Šileika, Fin. rast.
T. Bartkus, Ižd.

ROSELAND

“Aido” Choro vakaras.

Spalių 28 d. K, of P. Svetai
nėj įvyko LMI). “Aido” Choro 
m karas.

Buvo lošiama dviveiksmė ko- 
iūdija “Piršlybos".

Po lošimui dainavo Chicagos 
lietuviu Vvru Choras, L. M. 1). 
‘Aido" moterų choras ir LMI). I• I
“■Aido" mišrus choras. Beto 
)iivo trio ir deklamacijų. Dal
ios nusisekė labai puikiai.

Pabaigoj buvo šokiai.
Nežiūrint to, kadi tuo* pačiu 

iik.it kitoj svetainėj buvo balius, 
u kun. Makausku, ir kad tas 
>ats veikalas buvo statytas po- 
ą savaičių atgal, kad tik užken
kus šiai ir kitoms pažangiosioms ■ 
Iraugiioms, vienok žmonių šia- 
ne vakare buvo tiek, kad var
liai tilpo svetainėje.

Nesiseka vietos klerikalams ir 
isokiems saliunininkų ber

nams. Kaip jie nesistengia pa
kenkti pažangiosioms draugi
joms. J)et vis dantis atsikanda. 
Kad ir šį vakarą. Kiek kliu. Ma
kauskas talke savo konferenci
jų. garsino savo “šventąjį" vua
liu. net pats pasižadėjo išrėžti 
ten spyriu “kokio dar niekas ne
girdėjo". bet pelnė tiek kiek Za
blockis ant muilo. Jo negirdė
to spyciaus niekas ir ne|xmorė- 
jo užgirsti, o visi susirinko Aido 
choro vakaran.

Nebe tie laikai, ponai klerika
lai, nebe tie laikai. Veltui tik 
lipinate dantis stengdamies į- 
kąsti pažangiosioms draugi
joms. Neįveiksite.

—Darbininkas.

ENGLEVVOOD

Vakaras.
Spaliu 27 d., A. Vasiliausko 

svetainėj įvyko L.D.L.D. 18 kp. 
vakaras.

Buvo lošiama vienaveiksmė 
komedija “Aš numiriau". Atloš
ta ją labai gerai.

Atlošus komediją B. Misiūnas 
ir J. Puišis sulošė dialogą “Kon
certas ir opera", o J. Puišis irS. 
Pečeliūnas —- dialogą “Pas fo
tografą." J. I ktveris skaitė mo
nologą. Pabaigoj buvo šokiai.

Žmonių buvo nemažai ir visi v
kibia gražiui užsilaikė.

Vakaru, matyt, visi buvo pa
tenkinti. —Darbininkas.

CICERO PADANGĖJ.

Spalių 2|.d. Pakšto svetainėj 
įvyko pirma SLA. 191 kp. Ap
dėti ūdos savaitės paskaita.

Kalbėjo Dr. .1. Jonikaitis apie 
SLA. ir kam jis reikalingas, o 
paskui apie sveikatą. Bet 
daugiausia reikalavo klausimų, 
į kuriuos jis atsakinėjo.

P-lės Geistoriulė ir Takažaus- 
kaitė padainavo porą dainelių. 
Tuo viskas ir užsibaigė. Žmonių 
atsilankė visai mažai.

• *
Spalių 31 d. Pakšto svetainėj 

ivvks socialistu rinkimų kampa
nijos prakabos. Kalbėsi adv. K. 
(ingis, kandidatas į Augėlesnio
jo teismo teisėją, d. Grigaitis, 
Naujienų redaktorius ir galbūt 
kiti.

Visi šios apielinkės lietuviai 
kviečiami kuoskaitlingiausiai at
silankyti į šias prakalbas, nes jos 
palies lapkr. 6 d. rinkimus, ku
rie visiems yra labai svarbus.

*
Vietos klebonas ph leido savo 

parapijinės mokyklos vaikus rin 
kli iš žmonių pinigus, ir vis dėl 
tu dievo namu išlaisvino. Vai
kai sustatomi ant gatvių kerčių 
ir maldauja praeivių pinigų.

Sakoma, jau ir ožį išleido ant 
licitucijos. o vis dar neužtenka 
pinigų. Kažin ar pakaks kada 
nors dievuliui tų pinigų?

*
Neseniai labai katalikiškos 

šeimynos galva išvažiavo “kur- 
nors Amerikon", palikęs varge 
pačią su keliais vaikais. Klebo
nas susirūpino ir pradėjo mal
čiau Ii parapijom!, kad jie neštų 
nebereikalingus skudurus liku
siai moterei. lą patį daro ir 
sesers. Jos mokina vaikus pra
šyti savo tėvų atiduoti senus 
skarmalus tai moterei. Bet vie
nas keista. Klebonas raginda
mas kitus, pats nesušelpia. Juk 
jis galėtų visai naujais rūbais pa
rėdyti tuos našlaičius, o ne kitų 
tokių pat beturčių skarmalais.

♦
Vyrų ir Moterų Apšvietus Dr- 

ja savo susirinkime, laikytame 
spalių 28 d. vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją, paremiančių visus 
socialistų kandidatus į pavieto 
teismų teisėjus. Susirinkimas 
taipgi paskyrė $10 kampanijos 
vci imui ir visi prisižadėjo atei
nančiuose rinkimuose balsuoti 
“straight" socialistų tikietą.

—J. Aceris.

Adv.KAZIMIERASGUGIS

Kandidatas j Cook apskričio 
Aukštesniojo Teismo 

teisėjus.

(Judge of Superior Court of 
Cook County).

Vyrų Choro
Vakaras.

Spalių 27 <1. Mildos svetainėj 
įvyko Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choro vakaras.

Vakaro programas susidėjo 
daugiausia iš dainų.

Pirmiausia Chic. Liet. Vyrų 
Choras labai puikiai padainavo 
Lietuvos tėvynainių himną ir 
Sudiev meilute.

Brighton Park lietuvių ak te
tas gražiai padainavo švenčių 
giesmę ir Sugrįžimas į tėvynę.

Jaunas vaikas E. Pajauskas 
■paskambino pianu, o Chic. Liet. 
Vyrų Choras padainavo Susto
kim į eilę ir Kauskaitė taipgi 
skambino pianu. Skambino pi
anu ir p-lč J. Badavičiutė. Br. 
Park liet, aktetas gražiai padai
navo Marsaijetę ir kitą dainelę.

Pabaigoj choras pritariant or
kestrai padainavo Lietuvių him
ną. Paskui tęsėsi šokiai.

Abehiai vakaras pilnai pavy
ko, tik nežinia kodėl publikos 
buvo nedaug. —P. Daubaras.

Vaiku Dienines Globos 
vakarėlis.

Seredos vakare, spalių 31, lab
daringoji Vaikų Dieninės Globos 
įstaigėlė rengia šeimynišką va
karą Fellowship House svetai
nėje, 831 W. 33rd pi. Pelnas, ko
kį tas vakaras duos, eis palaiky
mui tos naudingos visuomenes 
įstaigos.

Užmušta.

Grįžtant namo, Bobert C. Lan- 
gton, 1130 Oakdale avė. tapo už
muštas Shcffield ave gfttveka- 
rio lies Oakdale ave.

Illinois Central traukinis prie 
Bandolph si. užmušė nepažįs
tamą, apie 15 m. amžiaus žmo
gų-

Nelaimės su 
automobiliais.

F rauk G. Boyd. 7130 VVent- 
\vortb Ave., užmuštas, kuomet 
kitas automobilius užbėgo ir ap
vertė jo automobilių.

VValter Turko\vski, 20 m. 1823 
Striug St. ir p-lč Sophia Thomas 
25 m., 1624 Striug st. lengvai 
sužeisti kitam automobiliui ties 
19 ir Ashland ave užbėgus ant 
motorcikletės, kuria jiedu va- 
žiavo.

Saugo 
sandėlius.

Apie gyvulių skerdyklas .gru
dų svirnus h’ kitus maisto ele
vatorius tapo pastatyta sargy
ba. Bijomasi, kad kas nesikė
sintų jų sunaikinti.

z
Du žmonės dirbo ant porčių 

prie 2228 Bhie Island ave., kuo
met tie porčiai nugriuvo. Pase
kmėje John Boshovac užmuš
tas, o F rauk Naber mirtinai su
žeistas.

Kongresmanas 
mirė.

Nedėlios naktį savo namuose 
prie 5656 South Park ave., pa
simirė 1-to Illinois distrikto kon- 
gresmanas Charles Martin, 61 
m. amiaus.

Jis ilgą laikų buvo 5 wardo al- 
dermanu. Per 40 metų jis gy
veno prie 3635 Emerald ave.

Mirtis atidengė 
vagystę.

Harrison Kelley per 40 metų 
buvo sekretorium People’s Buil- 
ding and Loan Association. Prieš 
dvi savaiti jo lavonas ištraukta 
iš ežero ties Winnetka. Ar jis 
nusižudė, ar šiaip kokia nelai
me jį patiko -nežinia.

Dabar peržiūrint bendroves 
knygas, rasta, kad jis bėgiu pa
starųjų 20 m. išaikvojo apie $25- 
(MM).OO tos beiulrovčs pinigų. 
Beto spėjama, kad ir šiaip dau
gelį našlių jis buvo nuskriau
dęs mažiausia ant $25,000. Jis 
buvo labai populeris ir našlės 
patikėdavo jam visu savo tur
tu investavimui. i

Valstijos auditorius pripaži
no bendrovę neišmokančių (in- 
solvent).

Miss May Holding, 301 S. San- 
gatnon St. vaikščiodama miege 
išlipo per 2 augšfo langų ir kris
dama nusilaužė abi koji, taipgi 
susitrenkė vidurius.

Dr. Wm. B. Phillips, sciM.'iu 
buvęs turtingu daktaru, bef da
bar patapęs visišku skurdžium, 
areštuotas Policlinic ligonbutyj 
už pavogimų kito daktoro ov'er- 
koto.

Iš nusiminimo, kad jos vyras 
kareivis sunkiai susirgo stovyk
loj Houston, Tex., ir negali jo 
aplankyti Mrs. Lefie Telzloff, 
23 S. Kedzie Ave, nusižudė" ga- 
zu.

PRAKALBOS! PRAKALBOS!
VISA EILĖ Ąn

Lietuviai socialistai rengia 
prakalbas visose miesto 

dalyse.

Lietuvių Socialistų Įlinkimų 
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 vieta, v

Prakalbos įvyks sekamomis 
dienomis:

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

Utaminke, sp. 30 d. — Brigh
ton. Park, Kosciuško svet., 38th 
st. ię Kedzie ave. Kalbės P. (Gri
gaitis ir A. Vasiliauskas.

Serudoj, sp. 31 d. — Cicero, 
III., P. Pakšto svet., 4837 W. 14 
st. Kulbės K. Gugis ir P. Gri
gaitis.

Seredoj, sp. 31 u., —. Kcnsiiv 
gtou, J. Stančiko sv.» 205 E. I 15 
st. Kalbės P. Dubickas.

Ketverge, lapkr. 1 d. — Town 
of Lake, Columbia svet., 1700 
W. 48th st. Kalbės K. Gugis ir 
P. (Grigaitis.

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

Subatoj, lapkr. 3 d. — Ken- 
sington, F. Shedsvill svet., 341 
Kensington ave. Kalbės K. Gu
gis ir D. Sutkus.

Subatoj, lapkr. 3 d. —■ llar- 
vey, III., Joseph Dudek svet., 
15639 Halsted st. Kalbės P. Du
bickas ir A. Vasiliauskas.

Subatoj, lapkr. 3 d. —- Engle- 
\vobd, J. Butkevičiaus svet., 
8132 Vincennes ave. Kalbės K. 
Gugis.

Subatoj, lapkr. 3 d.,— West 
Pullman, Turner f Hali, 120011
Halsted st.

Nedėlioj, lapkr. 4 d., 2 v. po[ 
(liet Melrose Park, b rauk and 
James svet. Kalbės K. Gugis ir 
P. Dubickas.

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

Panedėlyj, lapkr. 5 d., —- So. 
Chicago, Frank Aršanskio svet., 
8756 Houston ave. Kalbės K. 
Gugis ir A. Vasiliauskas.

Visur prahtylbos prasidės 7:30 
vai. vakare (apart nedeldienių).

Visi lietuviai ir lietuvaites at
eikite užgirsti nors vienų šių 
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
čius.

VALDŽIOS NUSTATYTOS
KAINOS CHICAGO.J

Š i a n d i c
Cukrus, buroku arba nendd- 

rių, 1 svaras ........ 7%—8MsC
Miltai (Maišas)

% bačkos maišas .... $2.95—3.18
% bačkos maįšas .... 1.49—1.60
5 svaru maišas..................34—37c

Rugių Miltai Maišas
Bohemian style, % bač. 1.37—1.50
5 svarai .................. 32c—35c
Balti, Ji bačkos ......... 1.37—1.50

* 5 svarai ............ .. 32c—35c
Juodi, Ji bačkos .......... 1.26—4.41
5 svarai .................. 30c—34c

Corn Meai svaras
Balti ar geltoni ...... 5:h—

Bulves (Pekas)
N 1 Wis., Minu, ir Dak. ..41—44c

Pienas (Kenas)
Condcnscd, geriausis .. 18—21c
Vidutiniškas  ........ . 16%—18V2c
Prastesnis ......................... 16—18c

Evaporated. nesald.............13—15c
Sviestas, Smetonos • svaras

Iš bačkučių .
Plytose ........

Butterine
Plytose ....*. 
šmotuose ... 
Vidutiniškas

Kiaušiniai
Švieži, cxtra 
švieži No. 1

.. 44%—50c 

.. 45%—51c 
svaras 

.... 32—35c 

.... 31—34c 
.... 30—33c

tuzinas 
.. 14—49% c 
.. 13—18 %c 
.... 11—46c 
.•.. 40—45c 
groserninkai

Refrigeralorių, extra
Refrigeratorių No 1 
šitokiomis kainomis 

turėtu pardavinėti viršminėtus daik
tus. Jei kurijj ju neparduoda ta kai
na, nepirkite, bet jieškokite tokiu, 
kurie parduos jums šiomis kaino
mis.

Pranešimai
Visi turintis Simano/Daukanto dr- 

jos laimikio tikielų /susirinkite sc- 
redoj, spalių 31 d. 8 v. vak., Į Mildos 
svetainę.

Kensington, III. Masinis susirinki
mas bus utarninke, spalių 30 d. Stan
čiko svet., 215 E, 1151h St., Kensing
ton. III. 8 vai. v. Bus geri kalbėtojai. 
Kalbės įvairiomis kalbomis. Progra
mas bus su pamarginimais. Ateikite 
visi. Kviečia Gynimo Komitetas.

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

—1). K. Sabaliauskas.

LSS. 138 kp. mišraus choro dainų 
repeticija įvyks šį vakarą Tamuliu- 
uo ir (iudgalio svet., 1417 So. 49th 
ave. Mokytojas tikrai bus. Bukite ir 
visi dainininkai ir dainininkės.

—Org., A. K, Linge.

LSS. 4 kuopos lavinimus susirinki
mas įvyks seredoj, spal. 31, 8 vai. 
vak. “Aušros” svet., 3001 S. Halsted 
gt. — Dg. A. Petraiis skaitys refera
tą tema: “Socialistai ir jų principai”. 
Visi draugai ir draugūs, 1 kuopos na
rai, atvykite. —'Rindokas, pirm...

Teisybės Jieškotojų 5 kp. susirinki
mas bus seredoj, spalių 31, 8 v. v.— 
Draugai, yra labui daug svarbių rei
kalų todėl būtinai atsilankyki! visi.

—A. Ripkevičia.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo draugo Pranciš

kaus Diglio iš Kauno g. Raseinių pa
vieto, iš Kvedainos miestelio. Mel
džiu atsišaukti jo paties arba kas jj 
žinote malonėkite pranešti. Turiu 
labai svarbu reikalą. Busiu dėkingas.

J. Gaudiešius,
1717 N. Hermitage Ave., Chicago III.

Pajieškau savo pažįstamo \Vin.
Kreivėno. Norėčiau su juo susižinot. 

Wm. Klimavicz
1907 Canalport ave., Chicago, III.

RANDAI

ATIDUODAMA randon 3-I-5-7 kam
bariai. Nauji flatai. Labai pigiai. 
1 mėnesj remia dykai. Atsišaukite 
3137 S. (Janai st., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGAS

NORS-KIEK 1‘AT YRUS DARBININ

KAS DIBBTI ANT LINOTYPE- MA- 

ŠINOS. TUm GEBAI MOKĖTI 

LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBĄ.

“NAUJIENOS”

1810 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI

REIKALINGA MOTERŲ TVAR

KYTI SENAS POPIERAS. BRAN

GIAUSIA MOKESTIS. ATSIŠAUKI

TE IN

GUMBINSKY BROS. CO.,

2261 SO. UNION AVE., CHICAGO

REIKALINGA vyrų j barnę, vežė
jų, medžio dirbėjų, saliuno porterių, 
aiitomobilių plovėjų, vaikų 14 metų 
ir senesnių mokinties gero amato, 
arba užsiėmimo. Taiposgi dirbti 
į ofisą, $7 iki $12, suvirintojų, 10 sa
rgų, 2 pagelbininku prie automobi
lių trokų taipgi prie vežimų, daily- 
džių, 45c. —- 60c. darbas viduje, dry- 
liuotojų ir išmušėjų, elektrmenų in
žinierių, peČkurių ir pagelbininku, 
32% iki 35c, aliejuoto jų, (vairios pu
šies darbininkų i restoranus ir Ko
telius, janitorių $70 be patyrimo, pe
Čkurių $80, pagelbininku j garo pri- 
taikytojų kambarį, janitorių, gali 
dirbti ir raiši, tapytojų, apsukrių vy
rų mokyties malūnų statymo amalo, 
35c valandoje, garo pritaikytojų ir 
pagelbininku, pečių taisytojų, vinių 
kalėjų mašinomis, vaiko prie eleva
toriaus. mašinistų ir pagelbininku, 
vyro prie lengvo <larl>o, tekintojų, į- 
rankių dirvčją, pališuotojų ir bufe
rių, operuotoji) prie gręžiamų ma
šinų, operuotoji) prie plokščių gele
žų. Pakuotoji). Medžio petrenų dir- 
bėjų.

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

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

REIKALINGA —patyrusių moterų 
prie tvarkymo skudurų. Pastovus 
darbas.
1820 W. Uth St., Chicago.

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

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

---- ‘ 1 ' '"T.... .........  ' "
RlilKAIJNGA 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 jį sa
vaitę. Kambarys 321. 137 S. La Šalie 
Street, (jhieago.

REIKALAUJAMA vežėjų ir leibe- 
rių į gelžgalių kiemą.

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

PARDAVIMUI

NE TAS PRALOBS, KURS BIJO 
KARĖS

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

MONARCII BRAVARNR 
21 IR WESTERN AVE. CHICAGO 

AGENTAS GEO. L. UKSO

PARDUODU labai geroje vietoje 
bučciiię ir grosernę. Biznis išdirb
tas per ilgą laiką to paties žmogaus. 
Pardavimo priežastis — savininkas 
nusipirko farmą, tai nori tuoj par
duoti. biznį ir išvažiuoti į savo far
mą. Taipgi parsiduoda 2 lotai, Brig
hton Park, prie liet, bažnyčios. At
sišaukite šiuo adresu: A. Blynas. 
2316 So. Hoyne ave., Chicago, 111

PARDAVIMUI sankrova, saMui 
nių, cigarų, tabako, smulkmėm* ic 
mokyklos reikmenų. Turi būt pur 
duota šią savaitę. Atsišaukite vaku 
rais tarp 6 ir 9 vai. vakaro.
810 W. 20th slr., Chicago. Iii,

PARDUODU greitai kriaučh* šapą 
4 kambariai pagyvenimui. Gerus 
kriaučius gali padaryti gerą pragy
venimą.
3355 So. Morgan St., Chicago.

PARSIDUODA MOKYKIS
Jeigu nori turėti puikų ir pehwi 

gą bizni, tai pirk mokyklą anglų kal
bos ir kitą mokslų. Mokykla geriau 
šiai išdirbta. Mokinių visados 
1 neigi) nuo $300.00 iki $500.00 > me
nesį. Puiki proga kompetentžkam 
žmogui. Kreipkitės asmeniškai ar
ba laišku:

B. I'. \Vaszkiewicz, 
2116 W. 19th St., Chicago, 1H- 

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

vpatiškai kas 
karčiame*.

Chicago.

RAKANDAI
EXTRA

Jauna pora priversta paaukMrt sa
vo j)uikius{ beveik naujus, rakandui 
už retai pigią kainą, $160.00 sekly 
Čios setas, tikros skuros, už Va
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divonų, daven 

I port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva 
į rancija už $115 ir $225 Victrola su 
į brangiais rekordais už $60.00. 81 v
yra retas pigumas ir jums ttpslmo- 
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 ssvmtes. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsilen
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1923 
So. Kedzie ave., arti 22-ros gal , 
Chicaįf, 1)1

UŽ BILE PAS1ULYMA turiu par
duoti greitai 6 kambarių vėliausios 
stailės rakandus. Taipgi puikų $45(1 
diana su 10 mėtų gvarantija už gt25 
ir $200 phonographą su rekordais ir 
Jewcl point už $60.
1520 N. \VcsUu u Ave. l-juas

JAUNA PORA turi parduoti tuo
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, eabinet. phono- 
graph, upright piana ir tt. Parduodi 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai, ui 
grynus pinigus.
2910 North Ave., 1-mas fialas. Priei 
Humboldt Park. Chic*g<».

“AUTOMOBILIAI

PARDUODU KARA.
Turiu parduoti karą atimtą už įsort- 
gėrius. Aš neturiu jokio biznio. Ka
ras geras darbui—Abbott Detrort, Le- 
mousine, ant 7 pasažierių. Del Na
rį io labai geras. Mano adresas: 
1727 S. Union Ave. Chicago, DJ.

MOKYKLOS

MOKYKIS SIUT MOTERItUTK 
' RUBUS
Išmokinam piešimo, kirpimo fornnt, 
siūti naminius daiktus arba aprMa- 
lus. Diplomas kiekvienam, kurą Hsi- 
mokins. Valandos diena arba vaka
rais dėl jąsų parankamo. Už 410 H- 
mokinam jus siut visokius drabužius.

DRESS MAKING C0LLEGE3, 
2336 W. Madison gat., Wealera av«.

SARA PATEK, MOKYTOJA.
1850 Well« rat.

G ARSINKITES 
“NAUJIENOSE”


