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Italai traukiasi visu frontu
Kerenskis važiuos Anglijon

‘Milwaukee Leader” užvedė bylą 
prieš krasos viršininką

True translation filed with the post- 
mask r at Chicago, III., on November 
7, 1917, a s retini red by the act of 
October 6, 1917.
KAIZERIS SUšAUKe KA

RALIŠKĄ TARYBĄ.

Dalyvauja ir karvedžiai.

AMSTERDAM, lapkr. 6. 
— Iš Berlino pranešama, kad 
vakar, pirmininkaujant kai
zeriui, įvyko karališkosios 
tarybos pasitarimas. Pasi
tarime be Prūsijos ministe- 
rių, imperijos valstijų sekre
torių ir kitų žymių didžiūnų 
dalyvavo dar fieldmaršalas 
von Hindenburg, gen. von 
Ludendorff ir kiti.

Darbininkų Judėjimas
Streikuos New Yorko 

bučeriai.
NEW YORK, lapkr. 5. —■ 

Jeigu samdytojai neišpildys 
reikalavimų, gręsia kilt stre
ikas 5000 bučernių darbinin
kų. Jie reikalauja pripaži
nimo unijos, pakėlimo algos 
ir vienos trumpesnės darbo 
dienos vasaros laiku.

NEW YORKAS Už SUTEI
KIMĄ MOTERIMS BAL- 
\ SAVIMO TEISIŲ.

Moterjs gaus balsavimo teisę 
xNew Yorko valstijoj.

NEW YORK, lapkr. 5. — 
Šalę rinkimo mayoro New 
Yorke ir visoj valstijoj buvo 
balsuojama apie suteikimą 
moterims lygių balsavimo 
teisių. Ir iš nepilno balsų 
suskaitymo matyt, kad Nevv 
Yorkas stovi už balsavimo 
teisę moterims. Už tą ypač 
stojo ir agitavo socialistai.

Manoma, kad New Yorke 
moterų balsavimo klausi
mas pereis 25,000 balsų di
džiuma.

Nors žinios apie pasekmes 
balsavimo tame klausime 
ateina pamažu, tečiau matyt 
kad ir kitose New Yorko 
valstijos dalyse laimi mote- 
rįs, nors ir netokią didžiumą, 
kokią jos gavo New Yorke.

408 distriktuose, iš 2,068 
dist. New Yorke už moterų 
balsavimo tėisę paduota 67, 
022 balsų, prieš — 46,900.

Už paties Nevv Yorko 1,- 
379 distriktuose iš 3,704 dis- 
triktu, esančiu New Yorko 
valstijoj (išskyrus New Yor
ko miestą) už moterų balsa
vimo teisę paduota 137,436 
balsai, prieš — 129,345.

Fuzionistai laimėjo 
Chicagoje

New Yorke laimėjo demokratai

New York moterjs gaus balsavimo teisę

Ohio valst prieš balsavimo teisę moterimsviena iš 
apsigynimo vietų, kurių tik

usiu yra sulaikyti laikinai

True translation filcd with the post- KameiltO buvo tik 
master at Cliu-agn, III., on November 
7, 11)17, as requircd bv the art of 
October 6, 1917.

VISA ITALŲ LINIJA 
TRAUKIASI.

Italai traukiasi nuo Alpų iki 
Adriatiko jurų. Bandys 
atsilankyti ant Piava upes.

LONDONAS, lapkr. 6. — 
Sulig oficialių pranešimų iš 
Berlino ir Rymo prisipažini
mo, Tagliainento upės linija 
puolė ir italų armijos trau
kiasi nuo Alpų kalnų iki Ad
riatiko jurų.

Rymas praneša, kad pasi
traukimas daromas tvarkiai 
ir kad kareivių ūpas yra ge
ras,

Austrų-vokiečių-turkų-bu- 
Igarų kariubnfenė, susideda
nti, kaip apskaitliuojama, iš 
daugiau kaip 1,000,000 ka
reivių, veržiasi į šiaurrytinę 
Italiją. Pranešama, kad ir 
Austrijos karalius Karolius 
perėjo Tagliamsnto upę tiee 
Codriopo, kartu su savo ka
reiviais.

Berlino pranešimas sako, 
kad italai traukiasi nuo»Fel- 
la klonio iki Colbricon, į šia
urę nuo Sugana klonio. Iš 
to čia sprendžiama, kad Ca- 
dorna mano atiduoti vokie
čiams visą rytinę Venecijos 
provinciją. Traukimasis iš
sitiesia j vakarus iki Trenti
no distrikto, nes Colbricon 
yra arti Austrijos rubežiaus, 
apie 40 mylių į šiaurryčius 
nuo Trent. Fella klonis yra 
tiesiai į šiaurę nuo Udine. 
Dabar apleidžiamasias pozi
cijas italai laikė nuo pat ka
rės pradžios.

Italai trauksis linkui Pia
va upės, kuri plaukia apie 
25 mylios į vakarus nuo Ta- 
gliamento upės ir perkerta 
Italijos žemę apie 17 mylių į 
rytus nuo Venecijos. Jeigu 
Cadorna ten apsistos, jis mu
šis 60 mylių fronte, kuomet 
Isonzo frontas, iš kurio ita
lai pradėjo traukimąsi, siekė 
160 mylių.

Žinia iš Amsterdamo me
na, kad Venecija gali būti 
užpulta. Ji sako, kad vokie
čių laikraščiai rengia publi
ką prie atakos ant šio gar
saus dailės centro, tikrinda
mi, kad dabar ji yra svarbiu 
karės reikmenų gaminimo 
miestu.

Italų traukimasis palei Ta- 
gliamento upę nuo Alpų iki 
Adriatiko užima 93 mylių 
frontą.

Rymas persergsti, kad šis 
pasitraukimas neturi būti 
skaitomas netikėtu, nes jis 
buvo jau seniau permato
mas, delei priešo sutraukimo 
didelės kariuomenės kai
riam jame sparne. (

Rymas tikrina, kad Tag-

priešą, kad davus italams 
laiką atsigauti ir susitvarky
ti.

Truc translation filed \vith the post- 
mastcr at Chicago, III., on November 
7, 1917, as reųuired dv the act of 
October 6, 1917. *

KERENSKIS VAŽIUO
SIĄS l ANGLIJĄ.

PETROGRADAS, lap. 6. 
— Rusija viską tebedaranti 
vedimui karės. Ir ji pildys 
savo pareigas. Tokia yra 
nuomonė Kerenskio, kurio 
sekretorius jo vardu užpro
testavo prieš kokį-nors kito
kį aiškinimą jo pasikalbėji
mo su Associated Press ko
respondentu.

Kerenskis dabar atsigavo 
nuo sunkios ligos ir už kelių 
dienų išvažiuosiąs į Angliją 
oficialiais reikalais.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
7, 1917, as requircd by the act of 
October 6, 1917.
RYTINĖ FLANDRIJA NU

BAUSTA $2,000,000.

LONDONAS, lapkr. 6. — 
Iš Amsterdamo pranešama, 
kad sulig parubežinio kores
pondento, vokiečių valdžia 
Belgijoj nubaudė Rytinę 
Flandriją ,$2,000,000, kadan
gi ji lapk. 4 d. nepristatė vo
kiečiams 40,000 darbininkų.

I’ruc translation filed vvilh the post- 
master ai Chicago, III., on November 

17, 1917, as requircd by the act of 
October 6, 1917.

GALBŪT IŠKRAUSTYS j
ŠALIES VIDURĮ.4.

Reikalauja 8 vai. darbo 
dienos.

NEW YORK. — Apie 200 
neorganizuotų mechanikų, 
dirbusių Tageblut Thermo- 
meter Co., Brooklyne, sus
treikavo. Jie reikalauja 8 v. 
darbo dienos ir pakėlimo al
gos. I

Fickert gal būt bus 
atšauktas.

SAN FRANCISCO. — Di
strikto advokatas Fickert, 
pasižymėjęs nesąžiningu ve
dimu Thomas J. Mooney ir 
k. darbininkų bylos galbūt 
bus atšauktas. Jis pralai
mėjo augščiausiame Gal. tei 
sme ir klausimas apie jo at
šaukimą eis piliečių nubal- 
savimui.

FUZIONISTAI LAIMĖJO 
CHICAGOJE.

(’rue translation filed \vith the post- 
master at Chicago, UI., on November 
7, 1917, as rcqnired bv the act of 
October 6, 1917.

“MILWAUKEE LEADER” 
UŽVEDĖ BYLĄ.

WASHINGTON, D. C., 1. 
6. — Milwaukee Sočiai De- 
mocratic Publishing Co. iš
bandymui teisotumo šnipi
nėjimo ir susinešimo su prie
šu įstatymų užvedė bylą, kad 
privertus krasos viršininką 
Burlesoną sugrąžinti Victor 
L. Bergerio redaguojamam 
laikraščiui Milvvaukee Lea
der antros klesos siuntinėji
mo. teisę.

Teisėjas Hitz išdavė palie- 
pimą\ Burlesonui parodyti 
iki lapkr. 16 dienai priežastį, 
delko jis neturi išpildyti rei
kalavimo.

Milvvaukee Leader nurodo, 
kad krasos departamento at
ėmimu siuntinėjimo teisių 
laikraštis pražudė 15,000 
skaitytojų ir tas sunaikino 
jo turtą. Jis toliau tvirtina, 
kad atimta tapo konstituci
nė teisė laisvės žodžio ir lai
svė spaudos tapė panaikin
ta. Ir tas padarė nuostolių 
netik laikraščiui, bet ir “ne
atlyginamus nuostolius vi
siems Suv. Valstijų žmo
nėms.”

True translation filcd with the post* 
master at Chicago, III., on November 
7, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

PRAŠYS $3,750,000,000 
KARĖS VEDIMUI.

COPENHAGEN, lapkr. 
6. — Vokiečių reichstago, 
kuris atsidarys lapkr. 22 d., 
bus prašyta paskirti dau
giau pinigų karės vedimui. 
Reikalaujama dar $3,750,- 
000,000.

NEW YORK, lapkr. 6. — 
Federalė valdžia daro žings-j 
nių iškraustymui į šalies vi-J 
durį visų vokiečių ir kitų 
priešo šalių svetimžemių, da
bar gyvenančių arčiau 100 7

Daug mušeikų.
HAMILTON, O. — Strei-

kuojantjs Nile| liejykloj mo- 
."jlderiai sako, kad kompanija 

' prisisamdžiusi tiek mušeikų, 
jog jų užtektų sulaikymui 
kaizerio besiveržimo Itali-

mylių nuo Suv. Valstijų pa
kraščių. Didžiųjų ežerų di- 
striktas galbūt irgi bus pri- 
skaitytas prie teritorijos, 
kurioj vokiečiai negalės gy
venti. Apskaitoma, kad to
kiu budu bus iškelta apie 
600,000 vokiečiu.

REIKALAUJA PAKĖLI
MO KAINŲ Už PER

VEŽIMĄ.
WASHINGTON, D. C, 1. 

6. — Rytinių valstijų gele
žinkeliai vėl kreipėsi į tarp- 
valstijinę pirklybos komisi
ją, prašydami leisti joms pa
kelti kainas už pervežimą 
prekių ir žmonių.

Kiek laiko atgal jie prašė 
pakelti mokestį 15 nuoš. ir 
šiek tiek laimėjo. Dabargi 
geležinkeliai jau neužsiganė 
dina ir 15 nuoš. Jie sako, 
kad ir tiek jiems permaža.

Komisija jau pradėjo per- 
klausinėjimus.

NĖRA SOCIALISTŲ VAR
DO ANT BALIOTO.

NEW YORK. — Iš Fran- 
cijos pranešama, kad prisių
stuose Francijoj esantiems 
amerikiečių kareiviams ba
lotuose New Yorko mayoro 
rinkimams, nėra socialistų 
kandidato vardo. Yra tik 
balotai republikonų, fuzioni- 
stų ir demokratų, bet ne dėl 
socialistų. Kareiviai, norin- 
tįs balsuoti už socialistų ka
ndidatą, turės jo vardą patįs 
parašyti.

Kareivių balsavimas atsi
bus lapkr. 6 d. ir paskui bal-

jon.

OHIO VALSTIJA PRIEŠ 
BALSAVIMO TEISŲ 

MOTERIMS.
♦ !

Priedas prie konstitucijos 
nepereis.

Republikonai ir demokratai 
išrinkti teisėjais.

CHICAGO. — Vakarykš
čiuose teisėjų rinkimuose 
laimėjo fuzionistai — “fifty- 
fifty” republikonų-demokra- 
tų tikietas. Piliečiai savo 
balsais parodė tik savo ne
paprastą pakantrumą, — 
kad jie -dar gali kęsti ir to
liau republikoų-demokratų 
“injunetionus” ir visą dabai* 
esančią teismuose betvarkę 
ir neteisingystę.

Dar ne iš visur gauta ži
nių apie balsavimų pasek
mes, bet kiek gauta, parodo, 
kad fuzionistai laimėjo ir tai 
gana didele didžiuma. Po jų 
sekė socialistai, o nepriguh 
mingieji gavo visai mažai 
balsų.

540 precinktuosa iš 2,4^0 
precinktų Cook paviete fu- 
ždonistai gavo sekamai bal
su: c>

RINKIMŲ PASEKMĖS.

Laimėjo republikonai.
INDIANAPOLIS, Ind., 1. 

6. — Dar neužbaigtas balsų 
skaitymas parodo, kad mies
to mayoru išrinktas Jewett, 
republikonas.

Laimėjo demokratai.
EVANSVILLE, Ind, lap. 

6. — Miesto mayoru išrink
tas senasis mayoras Ban 
Bosse, demokratas.

CLEVELAND, O, lapkr. 
6. — Šiandie visoj Ohio val
stijoj buvo balsuojamas 
priedas prie valstijos konsti
tucijos, suteikiantis visoms 
Ohio moterims balsavimo te
isę. Bet dar nepilnos žinios 
apie balsavimo pasekmes nu
rodo, kad tas priedas neper
eis ir Ohio moterįs negaus 
balsavimo teisių. Nepereis 
jis, kaip apskaitoma, 92,000 
balsų didžiuma.

1 augštesnį (superior) 
teismą

Kavanaugh (Rep.) 154,450 
McKinley (Dem.) 170,800 
Sullivan (Dem.)...  154,700
Foell (Rep.) .......  161,760

. Hebei (Rep.)....... 161,040
McSurley (Rep.) 161,510 
Hopkins (Dem.) 162,260 
Pam (Rep.) .......  162,500
Barnes (Rep.) ...  163,720
Guerin (Dem.) 162,550 
Fitch (Dem.).......  163,980
David (Dem.) .... 163,480

jungimai dviejų miestelių ir 
įstatymų pataisymai — regis 
bus priimti, bet išleidimas 
bondsų naujam kalėjimui ir 
ligonbučiui — atmesti.

Kadangi republikonai su 
demokratais veikė išvien, tai 
rinkimai praėjo ramiai. Te
čiaus suktybių balsavimuose 
Ir skaityme balsų buvo dau
gybė. Kaip plačiai tas buvo 
praktikuojama, dar pilnai 
nežinoma, bet yra žinių, kad 
kai-kur sociąlistų neprileido 
prie dabojimo skaitymo bal
sų ir pridaryta daugiau suk
tybių. Tas viskas išsiaiškįs 
kiek vėliau, kada socialistų 
darbininkai išduos savo ra
portus.

Neprigu lm i ngų jų vyriau
sias kandidatas A. I). Gash 
užreiškė, kad balsavimas už 
dvi partijas “straight” yra 
neteisingas ir jei bus reika
las, bus kreiptasi į augščiau- 
sįjį JU. teismą, kad tokį rin
kimų tarybos nuosprendį pa
naikintų ir išmestų visus bal
sus, pažymėtus kryžiukais 
už abi demokratų ir repub- 
liJkonų partijas.

NEW YORKE LAIMĖJO 
DEMOKRATAI.

PHILADELPHIA, Pa, 1. 
6. — Dar nepabaigtas balsų 
skaitymas nurodo, kad rin
kimuose laimėjo “Town mee- 
ting” partija.

SYRACUSE, N. Y.—Ma
yoru išrinktas republikonas 
W. R. Stone.

FORT WAYNE, Ind. — 
Mayoru išrinktas republiko
nas W. S. Cutshall.
4-------------- ------

UŽPUOLĖ TRAUKINI SU
KAREIVIAIS.

MARYSVILLE, Cal., lap. 
5. — Už 50 mylių nuo čia 
traukiniui su kareiviais su
stojus ties Feather upe ant 
jo užpuolė būrys žmonių ir 
buvo pusę traukinio atkirte. 
Tečiaus kareiviai pagaliais 
juos nuvijo.

SUDEGĖ GASO STOTIS.
HASTINGS, W. Va, lapk.

sai bus pasiųsti į valstijos so-,6. — Šiandie sudegė Hope 
stinę, Albany, kur jie bus su- Natūrai Gas Co. gazo stotis, 
skaityti. Į Nuostoliai siekia $100,000.

SAUSIEJI GALBŪT LAI
MĖS OHIO VALSTIJOJ.

CLEVELAND, O, lapkr. 
6. — Nepilnas suskaitymas 
balsų parodo, kad galbūt sa
usieji laimės nedidele didžiu
ma Ohio valstijoj. Sausieji 
laimi net slapiųjų tvirtovėse. 
Taip kad Ohio valst. gali lik
ti visuotinu balsavimu sau-
Sa‘ - __________

vi 1 ", .......... . ...... ............. ...

SAUSIEJI LAIMI KEN- 
Z TUCKY.

LOUISVILLE, Ky., lapkr. 
6. — Nepilnas balsų suskai
tymas nurodo, kad daugelis 
pavietų Ky. valst. liks sau
sais, kas užtikrintų padavi
mą nubalsavimui uždarymą 
karčiamų visoj valstijoj.

LEXINGTON, Ky., lapkr. 
6. — Prohibicijos šalininkai 
kontroliuos Ky. legislaturą. 
J abu legislaturos butu išrin
kta didesnė pusė demokratų.

SKAITYKIT IR PLATINKI!
“NAUJIENAS.”

Į apskričio (circuit) 
teismą

Zeman (Rep.) ...  148,840
Johnston (Dem.) 147,100 
Kiek gavo socialistai balsų 

dar nežinoma. Žinoma tik, 
kad 1500 precinktų d. Cun- 
nea gavo 48,208, prieš rep. 
Zeeman 91,594 •balsų. Te
čiaus nekurtose wardose, y- 
pač 9,15 ir 27, kur yra socia
listų aldermanų ir* kur soci
alistai geriau susiorganiza
vę, didžiuma balsų atiduota 
už socialistų kandidatus. 
Galbūt socialistų balsai vir
šijo ir priemiesčiuose.

Kadangi galutinas skai
čius balsų nepriduota,* tad 
kiek kurios partijos kandi
datai gavo balsų dar tikrai 
nežinia.

Šalę rinkimų dar buvo bal
suojama už išleidimą pavie
to bondsų geresniems ke
liams, pastatymui naujo 
kalėjimo ir ligonbučio, taipgi 
klausimas prijungimo dvie
jų priemiesčių ir dviejii prie
dų prie municipalių teismų 
Įstatymų.

Išleidimas už $1,000,000 
bondsų geriems keliams, pri

Mayoru išrinktas Hylan. Re
publikonai gavo visai ma
žai balsų.
NEW YORK? lapkr. 6. — 

Teisėjas John F. Hylan, de
mokratas ir “Tamanyl 
Hali” kandidatas tapo išrin
ktas miesto mayoru. Sulig 
dar nepilno suskaitymo bal
sų, Hylan gavo 140,000 bal
sų daugiau, negu dabartinis 
mayoras John Purroy Mit- 
chell, fuzionistas. Paskui 
Mitchellj daugiausia balsų 
gavo socialistų kandidatas į 
mayorus Morris Hillųuit. 
Republikonų kandidatas 
William M. Bennett gavo vi
sai mažai balsų.

1912 balsavimų distriktuo
se iš 2,058 visų distriktų kan
didatai į mayoras gavo se
kamą skaičių balsų:

Hylan (Dem.) ...  273,223
Bennett (Rep.) 49,080
Mitchell, Fuz.) ...  139,644
Hilląuit (Soc.) ...  127,789
Balsų skaitymas dar ne

užbaigtas, bet viskas parodo, 
kad į visas valdvietes išrin
kti demokratai.

Demokratai laimėjo ir ki
tuose New Yorko valstijos 
miestuose.

Nauji mineralai.
BERKLEY, Cal. — Ties 

Crestmore, Cal., surasta du 
nauji mineralai, kuriuo1 
prof. Eakle pavadino 4<crest 
moreite” ir “riversideite.”
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Telephone Canal 1506

Užsiaakomeji kaina: 
mieacoje, nešiotojams kasdien pri- 
Mataut | numus, moka:

Savaitei ........................ 12 centu
Mėnesiui ........................ 50 centq

lEhato dalyse, kur nešiotojai nepa- 
AaAta. dienraštis siunčiamas pačtu, 
feaajaius išanksto užsimokėjus: Me- 

26.00; pusei mėty $3.50.
ne Chicagoj, metams $$.00; pu-

.Mal mėty $3.00; trims mčnesiams 
iii.72 Kanadoje metams $7.00. Vl« 
aar kita r užsieniuose $8.00 metams.

Klerikališki 
atžagareiviai

Labai klysta tie žmonės, 
kurie mano, kad klerikalai 
skiriasi nuo socialistų svar
biausia savo religinėmis pa- 
žvalgomis.

Faktas yra tas, kad tarp 
klerikalų randasi nemažai 
visiškų bedievių; kaikurie tų 
bedievių prasistūmė net į va
dovaujamas vietas klerika
lų organizacijose, į jų laikra
ščių redaktorius ir tt. Kitas 
visiems žinomas faktas yra 
tas, kad klerikalai dažnai da
ro sutartis ir veikia išvien su 
laisvamaniais. Visi atmena, 
kaip musų klerikalai bičiu
liavosi su “laisvamanių tė
vu“ šliupu ir jo pasekėjais.

Klerikalizmas skiriasi nuo 
kitų srovių ir partijų ne reli
gijos dalyke, o visuomenės ir 
politikos klausimuose. Jisai 
yra atžagareiviškas. Jisai y- 
ra priešingas žmonių laisvei 
ir apšvietai. Jisai neapken
čia susipratusių darbininkų 
ir jų organizacijų. Užtai jis- 
sai yra didelis priotelis žmo
nių skriaudikų ir išnaudoto
jų, užtarėjas vergijos ir des
potizmo.

Rusijoje klerikalai garbi
no carizmą, koliai jisai nebu
vo nuverstas ; dabar-gi jie te
nai eina išvien su juodašim
čiais, kad vėl sugrąžinus se
nąją nelaisvę. Amerikoje 
klerikalai remia kapitalistus 
ir jų tarnus.

Todėl tai nieko nuosta
baus nėra tame, kad Chica- 
gos klerikalų laikraštis, tą 
dieną prieš rinkimus, pata
rė savo skaitytojams balsuo
ti už kapitalistinių partijų 
kandidatus. Jisai -ilgokai 
svyravo, pirma negu pasakė 
savo žodį. Mat, atvirai stoti 
už kapitalistų partijas šį ka
rtą buvo labai nepatogu. Vi
si protaujantis žmonės ma- j 
te, kad iš tų partijų nieko 
gera negalima laukti. Net 
konservatyviškoji Amerikos 
Darbo Federacija Chicagoje 
atmetė jas. Atvirai prita
rus joms, galima buvo iššau
kti neužsiganėdinimą skai
tytojuose darbininkuose.

Bet atžagareiviškumas paė
mė viršų ant atsargumo, ir 
klerikalų organas pagalios 
patarė balsuot prieš sociali
stus. Jie geidė, kad teisėjais 
butų išrinkti tokie žmonės, 
kurie ištikimai tarnauja ka
pitalui ir trempia po kojomis 
darbininkų teises.

Toks jau klerikalų prigi
mimas.

Balsų vogimas.
Rašant šitą straipsnį, dar 

nežinia, kokie yra balsavimų 
rezultatai.Chicagoje.

Pirmutinės žinios, kurias 
nuims teko išgirst iš kokio 
n -1 j ,, i 

kad socialistai galėjo gaut a- 
;pie du trečdaliu iki trijų ket
virtadalių to balsų skaičiaus, 
kuris teko demokratiškai-

Bet vienas dalykas tai ne
abejotinas: daugybė socialis
tų balsų turėjo būt nuvogta.

Draugai, raportavusieji iš 
keleto precinktų, sako, kad 
klerkai vagia socialistų bal
sus be jokios gėdos. Balsų 
saugotojams kartais kone 
mušties priseina su jais delei 
to. Galima tad sau įsivaiz- 
dint, kas dėjosi tose balsavi
mo vietose, kur visai nebuvo 
socialistų “watcherrių”!

Chicagos mieste yra apie 
pustreč io tūkstančio precin
ktų. Jeigu kapitalistiški po
litikieriai pavogė kiekviena
me jt^ vidutiniškai tiktai po 
10 balsij ,tai jau pasidarė 
skirtumas ant dvidešimt su
virsimi tūkstančių balsų.

Šitaip laimėt “pergales” 
ant socialistų yra nesunkus 
dalykas.

Socialistų darbininkai, vei 
kusieji vakar, kaipo balsų 

i saugotojai, turi papasakot 
savo patyrimus kitiems or
ganizacijos nariams, idant 
jie suprastų, kaip svarbu y- 
ra pastatyt kuodaugiausia 
spėkų balsavimo dienoje. 
Tos spėkos turi būt išlavin
tos ir prirengtos išanksto. |

Kolkas “patriotizmas” ir 
apgavystė dar triumfuoja. 
Musų uždavinys turi būt 
kaip galint greičiau padaryt 
tam triumfui galų. i

Apžvalga
GINKLAVIMOSI MAŽINIMAS 
IR TARPTAUTINIAI TEISMAI.

I.

klausimais

lų atsiliepusios. Jos stoja už 
tai, kad socialistai reikalautų 
valstybių nusiginklavimo arba 
Im'iiI ginklų sumažinimo, ir kad 
tarptautinių nesusipratimų riši
mui butų vartojama arbitraci- 
jos teismai.

šitai nuomonei musų vadina
mieji “kairieji’ socialistai ne
pritaria; bet iki šiol jie nėra nie
ko pasakę jos sukritikavimui, 
išimant tą, kad ji esanti “utopiš
ka” (išsvajota, neįvykdoma). 
Pirmu kartu ta “kairiųjų” po
zicija mėginama pa matuot pa
skutiniame. “Naujosios Gady
nės” numeryje. Jame tūlas Lė- 
telis paraše du straipsniu, ku
riuose stengiamos! prirodyt 
klaidingumas reikalavimų gin
klavimosi mažinimo ir trečiųjų 
teismu. c

Ve ką jisai rašo apie valsty
bių ginklavimosi mažinimą:

rinkas, už išnaudojimą prigi
mties turtų šaltinių ir gyven
tojų darbo visuomet praside
da po perkybos laisvės prie
danga, konkurencijos-lenkty- 
nių formoje, šitoj kovoj per
galėtojais lieka turintieji ge
resnius darbo įrankius ir dau
giau kapitalo, o tas viskas ran
dasi šalyj, kurios pramonija 
ir prekyba labiau išsivysčius, 
išsiplėtojus. Taip-pat ir ka
rei ištikus, pramoningcsnčji 
šalis nugalės mažiau pramo
ningą, nes jos technika aug- 
ščiau stovi ir ji gali greičiau 
prisidirbti, kiek reikiant, ka

sės’šalies tobulesni yra susi
nėsi mo budai geležinkeliai,
laivynas ir tt.; ji daugiau ga
li leisti pinigų vidujines ra
mybės palaikymui, karinės 
dvasios auklėjimui ir tt. To
dėl visai nestebėtina, kad pra
moningų šalių kapitalistai ir 
jų atstovai taria prielankų žo
di delei ginklavimosi sumaži- 

t • • , i i

nūs ginklavimąsi, jų spėkos

resni kovoj su vidujiniu prie
šininku darbininkų klesa, 
besiveržiančia prie pasiliuosa- 
vinio iš jų jungo.

Jei pramoningųjų šalių ka
pitalistams šita reforma pri
imtina, tuo labiau ji priimti
na juos atstovaujantiems įsta
tymų leidėjams ir valdinin
kams. Mat, ginklavimosi di
dinimas reikalauja vis dau
giau pinigų, o didėjantis pini
gų reikalavimas sunkina įsta
tymų leidėjus. Pav., jei įsta
tymų leidėjai dės vis naujas ir 
naujas mokestis ant darbinin
kų, tai darbininkai jų atsto
vaujamoms partijoms (kar
tais ir jų asmenims) vis la
biau nepasitikės; vis dides- 

| niais pulkais darbininkai bal
suotojai eis prie socialistų. Jei 

' įstatymų leidėjai bandys dėti 
žymesnę dalį augančių moke
sčių ant kapitalistų, lygiu bū
du jų asmens sutiks nemalo
numų iš kapitalistų pusės. 
Ponams ir jų tarnams-valdi- 
ninkams stovint tokioj pozi
cijoj, ši reforma darosi pri
imtina; tad geriausia jai pri
tarti, nepaisant, ar ji įvyks, ar 
ne. čia pasirodai geras ir 
trauki liaudies dvasią prie sa
vęs.

Kas neatsimena, kaip caro 
iniciatyva buvo sušaukta val
stybių atstovų konferencija, 
kalbėtasi, dalyta sutartįs gin
klavimosi mažinimui. Bet kas 
iš to išėjo? Nieko daugiau, 
kaip Uk žmonių suvedžioji
mas, klaidinimas.

* ; i
Toliaus autorius prirodinėjo, 

kad ginklavimosi iliuziniams ne
reikštų atsisakymo nuo imperi
alistinės politikos. Jeigu, gir
di, darbininkai paliaus dirbę a- 
municijos fabrikuose, tai kapi
talistai turės duoti jiems užsiė
mimo kitose pramonijos šako
se; taigi tas pramonijos šakas 
reikės plėsti, ir todėl reikės jie- 
škot rinkų užsienyje tų pramo
nijos šakų išdirbiniams.

Pagalios autorius prirodinėja, 
kad ginklavimosi mažinimas ne
prašalintų ir net nesumažintų 
ginkluotų susikirtimų tarpe val
stybių, nes, girdi, jeigu valsty
bė ir neturi išanksto prirengtos 
didelės kariuomenes, tai šian
die ji gali ją urnai pasigaminti.

Praeityj reikėjo ilgesnio lai
ko, kad bemokslį kareivį pa
darius militariu automatu; tai 
militarė spėka ir buvo ilgoj 
kariuomenės tarnyboj ir ka
reivų os skaitlingume. šiandie 
šiek-tiek pramokytą vyrą gali 
padaryti militariu automatu į 
daug trumpesnį laiką, tik rei
kia, kad jis turėtų karingą pa
triotinę dvasią ir butų “išti
kimas”. Praeityj gaminimas 
ginklų ir amunicijos atsargai 
,rezervui) skaitėsi militarės 
spėkos kilimu, nes neišsivys
čiusi technika negalėjo jos 
greitai pagaminti. Šiandien 
išsitobulinus dirbimo įran
kiams, bereikia tik geros or
ganizacijos ir gausių medžia
gos šaltinių, kad kuodaugiau- 
sia butų galima žmogžudys
tės priemonių pridirbti.

Praeityj nebuvo galima ga
uti trumpu laiku tokių įpilži- 
niškų pinigų sumų karės rei
kalams. šiandien turtingose 
šalyse reikia tik įstatymų ge
rų leidėjų, kad trumpiausiu 
laiku gavus dešimtis miliardų. 
Taigi šiandien militarė spėka 
daugiau gludi auklėjime, ka
rinių mokslų ir technikos iš
sivystymo laipsnyj, karinių 
medžiagų šaltinių gausume ir 
abehiame šalies pramonės iš
sivystyme, negu tvirtumų sta
tyme, atsarginių ginklų dir
bime ir nuolatinės karcivijos 
skaitlingume.
Lėtelio išvadžiojimus apie

bereikalingumą ir kenskmingu- 
mą paliksime rytojui. Dabar 
perkratysime jo augščiaus ci-

Pirmiausia įsivaizdinkime, 
kad to rašytojo nuomonė yra 
teisinga ir pažiūrėkime, kokie 
išeina iš jos išvedimai.

Sakysime, kad nereikia ma
žini valstybių ginklavimosi. 
Pats savaimi suprantamas daly
kas, kad jeigu nereikia mažint 
ginklavimosi, tai nereikia ir nu- 
siginkluot; ir nekeikia reikalaut 
ginklavimosi mažinimo arba 
nusiginklavimo; nereikia ir ko
vot prieš ginklavimąsi. Bet jei
gu to visko nereikia, tai kokui 
reikšmę tuomet turi socialistu 
obalsis “Ne vieno vyro, ne vie
no skatiko dabartinei sistemai”? 
Jokios.

Socialistas, kuris priims tą po
ziciją,, kad kova prieš ginklavi
mąsi esąs bergždžias darbas, tu
ri, nuosekliai elgdamasis, atsisa
kyt nuo kovos su militarizmu. 
Puikus jisai tuomet bus “socia
listas“, nėra ko sakyt!

“N. G.“' bendradarbis, beje, 
nurodo, kad karinė spėka šian
die “daugiau gludi auklėjime, 
karinių mokslų ir technikos iš
sivystymo laipsnyj, karinių me
džiagų šaltinių gausume ir a- 
belname šalies pramonės išsivy
styme” ir pataria protingam mi- 
litarizmo priešininkui kovot su 
militarizmu, skleidžiant šviesą 
ir susipratimą tarpe žmonių, 
renkant socialistus į legislatu- 
ras, reikalaujant inilitarizmo 
prušalinimo iš mokyklų ir stip
rinant socialistų partiją. Bet tie 
jo nurodymai ir patarimai yra 
arba nenuoseklus arba visai 
klaidingi.

Autorius pripažįsta, kad kari
nė spėka visgi “gludo“ tvirtovė
se, ginkluose ir kariuomenėse 
(nors ir mažesniam, girdi laips
nyje, kaip auklėjime, karinių 
mokslų išsivystyme ir tt.); vie
nok jisai pataria prieš tuos ka
rinės spėkos įrankius visai ne- 
kovot.

Jisai prie to mano, kaddidžia- 
usis militarizmo pavojus esąs jo 
dvasios skleidime ir -stiprinime, 
o ne jo įrankių didinime., čia 
musų “kairusis” socialistas pa
sirodo esąs idealistu savo prota
vime, nesuprantančiu, kad ma- 
teriales militarizmo jiegos gim
do jo dvasią, o ne atbulai.

L ė t e 1 i s savo išvadžiojimais 
aiškiai priešinasi ir tai tiesai, 
kurią socialistai skelbė per de
šimtis metų, būtent, kad pats 
ginklavimosi didinimas yra vie
na stambiausiųjų kares pavo 
jaus priežasčių. Tą tiesą šian
die pripažino kone, visas pasau
lis. Nors dar randasi džiugų 
pakankamai, kurie sako, kad 
norint palaikyt taiką, reikią rc- 
ngties prie kares; bet žmonių 
minios jau visur suprato, kad 
rengimąsi prie karės prie ka
rės ir veda. Todėl lai šiandie 
pasidarė taip populerė ta mintis, 
kad dabartinę karę baigiant tu
rės būt surasta kokie-nors bu
dai, kad arba sumažinus valsty
bių ginklavimąsi, arba bent pa
darius galą ginklavimosi lenk
tynėms. Ir štai dabar ateina 
“kairysis” socialistas ir užreiš- 
kia, kad tvirtovių statymas, gin
klų diirbimas ir kariuomenių di
dinimas esą dalykai be reikš
mės, su kuriais “protingas mili
tarizmo priešininkas” nepriva
ląs kovoti!

šita socialistų mokslo “revizi
ja” nesidaro nėkiek geresnė nuo 
to, kad jos autorius šaukiasi į 
liudytojus “tulus kapitalistus ir 
jų atstovus”, kurie nesibaido 
ginklavimosi mažinimo. Jam 
atrodo, kad, jeigu ko nesibaido 
kapitalistai, tai socialistai jau 
turi būtinai to beidyties. Bet 
kodėl, tai jisai apie tai nepagal
voja. Toks jo protavimas pa
reina iš jo naivaus klesų kovos 
supratimo. Jisai supranta kle- 
sas ne kaipo visuomenės dalis, 
o kaipo dviejų,.priešingų vienas 
antram, principų atstovus. Vie
na klesa — kapitalistai — yra 
pikto atstovas, o antra klesa - 
darbininkai — yra gera atsto
vas; todėl visa, kam pirtaria ka
pitalistų klesa, yra bloga, ir dar-

Šitoks supratimas, arba teisin- 
giaus sakant nesupratimas, ži 
noma, neturi nieko bendra su 
socializmo mokslu. Jeigu soci
alistas atrandla kokį-nors daly
ką geru iš darbininkų atžvilgio, 
lai jisai dar labinus tiki j jo ge
rumą, kuomet pasirodo, kad ji
sai yra geras ir kitoms klesoms.

Iš naivaus Lėtelio manymo a- 
pię klesų kovą išt ina jo nuomo
nė, kad kapitalizmui gyvuojant, 
negali būt pasekmingo priešini
mosi militarizmo blogybėms. 
Turėdamas tą nuomonę, jisai 
ir žiuri taip neprielankiai į rei
kalavimus mažint ginklavimąsi. 
Kam čia, mat, to reikalaut, kad 
iš- to visviena neišeisią nieko ge
ra! Vietoje to, reikią griaut vi
są kapitalizmo tvarką.

Jo “socializmas” tuo bildu da
ro jį atžagareiviu.

L. S. Sąjungoj
Rezoliucija dėl soc. laikraščių 

santykių.

Waterbury, Conn. - rugsėjo 
30 d. 1917 m., buvo LSS. 34 kuo
pos mėnesinis susirinkimas, ku
riame buvo svarstoma apie liet, 
socialistinių laikraščių santykius 
ir jų polemikas. Po ilgų disku
sijų tapo nutarta išnešt sekamą 
rezoliuciją:

Matydami didžiausią blėdį 
dlel kįlančių vis aštresnių po
lemikų “Kovos“ su privatiš- 
kais soc. laikraščiais,, stato
me reikalavimą, kad “Kova“ 
liautųsi sykį ant visados tų 
tuščių ir negeistinų polemikų, 
ir netalpintų straipsnių, kurie 
skelbia boikotą privališkiems 
socialistų laikraščiams. Tei- 
pogi to paties reikalaujame ir 
iš privatiškų socialistų laikra
ščių, kad liautųsi kabinėjęs) 
prie L. S. Sąjungos organo— 
“Kovos”. ,

Balsavo: už, 16; prieš, 9.
Praėjus trims savaitėms po 

šitam nutarimui, kuris buvo pa
siųstas “Kovai”, ir nepasirodant 
rezoliucijai organe nė negau
nant atsakymo (matyt konlis- 
kavo), LSS. 34 kp. susirinkime 
spalių 28, 1917, nutarė pareika
laut iš “Kovos” pasiųstos rezo
liucijos ir pasiųsti j kitus soci
alistų laikraščius. Balsavo: 
22; prieš 17, 3 susilaikė.

LSS. 34 kp. komitetas:

Org. P. Motiečius, 
Pro t. sekr. J. Repkevičius 

Fin. sekr. M. Vosylius 
Ižd. P. Plečkaitis.
(Antspauda)

u z

Partijos žinios
Nacionalio Pildomojo Komiteto 

nariu Spargo’s vieton išrnkta ' 
Stedmanas

Socialistų Partijos referendu
mu E, nacionalin pildomą jin ko
mitetai), vieton pasitraukusio iš 
jo John Spargo’s, didele didžiu
ma baisų tapo išrinktas draugas 
Seymour Stedmanas, Chicagie- 
tis. ■

Pasekmės balsavimo tokios:
Stedmanas gavo 6256 balsus, 

Tom Hickey 699, James Oneal 
2588, C. R Ruthenberg 2349, 
Kale Sadler 1629, Irvin St. John 
Tucker 1453, L. B. Boudin 2153. 
Visa paduota balsų 17,125.

Redakcijos Atsakymai į

Vargo Matęs. Meldžiame ir 
daugiau žinučių pranešti apie 
vietos lietuvių judėjimą.

Detroito Lietuviui. — Deda
me pirmiau gautą žinutę, todėl 
jųsų žinutės suvartoti negalėsi
me.

, Davatkų Priešui. Ra ši no
kite mums dažniau žinučių iš 
savo apielinkės. Tik į kores
pondencijas nemaišykite daly
kų, kurie nieko bendra su žinio-

Skaitytoju Balsai
[Už Išreikštas šiame skyriuje nuo

mones Redakcija neatsako.]

BINGHAMTONO LIETUVIŲ 
VISŲ SROVIŲ VIEŠOJO SUSI

RINKIMO PRANEŠIMAS.

Lietuvių progresyvių, tautiš
kųjų ir katalikiškųjų draugijų 
sąryšio iniciatyva lapo sušauk
tas viešas susirinkimas Lietuvių 
svetainėje, spalių 21 d. š. m., ti
kslu visiems susitarti ir nutarti 
reikalingumą, greito sušaukimo 
Visuotino Amerikos Lietuvių 
Seimo. Ilgai ir gerai išdiskusa- 
vus, leista nubalsavimui, ir balsų 
didžiuma priimta, kad butų 
greit sušauktas visuotinas Ame
rikos lietuvių seimas.

Matydami šio momento svar
bumą bei reikalus, mes nuo sa
vęs pažymime šiuos (kurių ne- 
besuspėjome ar nesugebėjom iš
rišti) klausimus, kurie butų vis. 
Am. liet, seime išrišti: 1) Įstei
gimas bendros visų srovių Ame
rikos Lietuvių Tarybos; 2) Lie
tuvos nepriklausomybės klausi
mas; 3) Taikos priartinimo kla
usimas; 4) šnipų veikimo lietu
vių tarpe klausimas^ ir tt.

Taipgi atsišaukiame ir į kitas 
Lietuvių kolonijas, kurios da lig 
šiol neatsiliepė link Visuotinojo 
Am. Liet. Seimo sušaukimo, —- 
tai Amerikos lietuvių visuome
nės šios valandos būtinas reika
las.

Binghamtono Lietuvių visų 
srovių viešojo susirinkimo val
dyba bei sąryšių bendroji komi
sija:

Joseph Klekunas, pirm.,
K. Kučinskas, pirm, pag.,

P. Saručiulis, raštininkas
O. šimoliuniutė, rast, pag., 
A. Palilionis, Komit. narys, 
J. Leonaitis, Komit. narys.

Nuo Redakcijos. Skelbiame ši
tą Binghamtono draugijų pra
nešimą, kad “Naujienų” skaity
tojai matytų, kas veikiama ir 
pienuojama musų visuomenės 
diirvoje. Pats-gi binghamtonie- 
čių sumanymas, pirma negu ji
sai galės būt priimtas arba at
mestas kitose lietuvių kolonijo
se, turi būt visapusiškai išgvil
dentas susirinkimuose ir spau
doje. “Naujienos” mielai su
teiks savo špaltose vietos kiek
vienam, kuris norės tuo klausi
mu išreikšti savo nuomonę. Tu
rime betgi pastebėt, kad Bing
hamtono dr-jų pranešime yra 
vienas neaiškunias: jame sako
ma, kad susirinkimas, svarsčiu- 
sis Visuotinojo Amerikos Lie
tuvių Seimo klausimą, buvęs 
“visų srovių”, o tarpe jo inicia
torių paminėta tik “progresyvčs, 
tautiškos ir katalikiškos draugi
jos”, socialistų-gi visai nemini
ma; tuo-gi tarini socialistai pas 
lietuvius yra viena stipriausiųjų 
ir tvirčiausiai susiorganizavusių 
srovių. Mums butų tad įdomu 
žinot, ar šita srovė dalyvavo ta
me susirinkime, ar ne, ir kokią 
poziciją užėmė jame josios at
stovai.

KRAMOLOS MALŠINTOJAI

Amerikos lietuvių 'klerikalai 
parode savo veidą. Jie pagalios 
atvirai prisipažino, kad jie yra 
tinkami “tėvų” Olšąuskių, An
tanavičių ir Laukaičių pavaduo
tojai, tiesiau sakant, senieji Kau
no Šiaulių juozapiečiai.

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE.

Magioje ir tikroje Bankoje. .28 metua teisingai vedamoje Baakaja.
•e priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depozitą 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1200 BLUE ISLAND AVĖ., kampa, lt gatvia. 

WALENTY SZYMANSK1 
pirklys 
H. E. OTTE 

vice-prez. Nat City Bank.
GEO. C. WILCE

!ce Co. vice-prez. T. Wilc. Co. 
JOZEF SIKYTA 

kasierius.
PERVIRAU A $6,000,000.

K.M.BAMA I.IETUTUI'-M

f. KASPAR 
prezidentas

HTO KASPAR 
vice-prezidentaa 

W1LLIAM OETTING 
prez. Oetting Bros. 

1KARLES KRUPKA 
rice-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

Kas tam netiki, tegul pasiskai
to Chicagos klerikalų organo 
nr 258. Ant antrojo tįo neva 
laikraščio puslapio randasi se
kamas liudijimas.

“Lietuviai socialistai pasiga
vo ten kokį p. J. Ramanausko 
laišką, kuriame buvo paminėta 
socialistų niekšystės (mano pa- 
braukta) ir dabar šaukia... Be- 
sąžiniams (nes socialistų sąžinė 
nieko negiliuoja prieš įstaty
mus) žinoma, prisieina atleisti 
ui tuos šukavimus”.

Kuris dar atsimena apie tų 
ponų sukeltąjį triukšmą delei 
“juodųjų šnipų” tautininkų a- 
baze, jų ilgas lementacijas apie 
dorą ir nupuolimą, tas dabar 
mato, kad jie darė politišką ker
mošių! Jie juk norėjo atsiteisi 
savo politiškiems priešams (jei
gu pastaruosius galima taip pa
vadinti) už kai-kuriuos pirmes- 
niuosius “griekus“ (Centralis 
Komitetas ctc.), nupuldyt jų į- 
tekmę ir tt. Bet — ‘fcneška su 
lokiu, abudu tokiu“. Kada so
cialistai ir juos prispyrė prie sie
nos, tai šie dar atviriau prisipa
žino, nei auksaburnio organas. 
Pirmasis pasakė, kad šnipai tai 
esą nieko nepaprasta (šį išsiple- 
pėjiiną jis vėliau neva at
šaukė),kiekviena valdžia jų tu 
rinti. • Antrasis gi davė supra
sti, kad skųsti socialistų kalbė
tojus, kurie aiškina darbo žmo
nėms kapitalistų ir kitų visuo
menes parazitu darbus, yra ge
ra. Nčs tie “nesąžiniai socialis
tai“ mat kenkia naudotojų inte
resams! Tai esą niekšybe. Tai
gi ir tas ponas klerikalas, kur 
siuntinėjo skundų ant socialistų 
kalbėtojų, padaręs gerai.

Kas atsimena, kaip “tėvas” 
OI ša u skis įdavinėdavo caro val
džiai susipratusius Kauno dar
bininkus, kaip pralotas Antana
vičius savo garsiame aplinkraš
tyje kvietė davatkas ir davatky- 
nus paduoti į Mikės' žandarų ra
nkas “ilgaplaukius cicilikus“ ir, 
pagalios, kaip kunigas Laukaitis 
Valstybės Durnoje su pasidi
džiavimu gyrėsi,‘kad Lietuvos 
kunigai ir jų suorganizuoti juo- 
zapiųiai irgi prisidėjo prie kra
molos malšinimo Lietuvoj, 
tegul dabar palygina juos su mu 
siškiais kramolos malšintojais. 
Jie, kaip du lašu vandens, pri
lygsta vieni kitiems! Kaip anie, 
šliaužiodami prieš galinguosius, 
skundė ir įdavinėjo susipratu
sius darbininkus, lai dabar daro 
ir mūsiškiai.

Darbo žmonės negali pakęst 
tų kramolos malšintojų. Šiau
rės meškino šalyj jie jau užda
rė tiems šliužiams burnas, su
varė juos atgal į tamsiuosius jų 
urvus, iš kurių jiems, tur būt, 
nebeteks išlįsti. Amerikos lie
tuvių darbininkai turi pasekt jų 
pavyzdžiu: Šalin “kramolos 
malšintojai”, — į urvuą!

—Šiaulietis.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
12221. Halsted lt.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. learboro Si.rill UBflhy Bldg
Tel. Central 4411

JOSEPH C. VVOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS J 

Ruimai 902-904 National Life Bld»n 
29 So. La Salia St.. Chicaro, U).

Tel Central 0890-6891. Atdara: 
Utarnlnko, ketverto ir aubatos vaka
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu: 
1644 MILWAUKEB AVĖ.. Cbicaao. JU. 

Tel Humboldt 97.

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber C*.

J. PESHEL 
sek r. Turk Mnfg. C*.

OTTO KUBIN
orei. Atl»*

tBrrwlot Co

I



Sereda, Lapkričio 7,1917.

Korespondencijos

BINGHAMTON, N. Y.

Dabokite Telefono Virvę Nuo Garankščiavimosi

Vysų telefono vIyv?, kur? 
* išrodo kaip viena pavo

ja, ištikrųjų yra padaryta iš 
trijų atskirų “vedėjų”, kurių 
kiekvienas susideda iš Šimtų 
mažų drateiių suvytų daik
tam šios mažos variuos 
dratos yra plonesnės, negu 
plaukas ir yra lengvai su
laužomos.

Jeigu telefono virvė susi
garankščiuos ir susiraitys,

plonos dratos suluš. Tas y- 
ra priežastim šiurkštumo 
garso dėl klausytojo ir ant 
galo sulužę dratos padaro 
jųsų telefoną netikusiu pa
tarnavimui.

Dabodami virvę nuo susi
painiojimo, jus išvengsite 
keblumo ir pagelbėsite už
laikyti telefoną geroje dir> 
bnmdje tvarkoje.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

Extra Pranešimas
Kurie norite turėti paveikslus trečio, antro ir 

pirmo “Naujienų” metinių sukaktuvių apvaikš- 
ciojimų, o taipgi Bulotų ir žemaites pasitikimo 
vakaro (Chicagoi), ir žinomojo musų rašėjo — 
dramaturgo Br. Vargšo, kreipkitės žemiau nurody
tu adresu. Taipgi dar turiu “Naujienų” pikniko li
kusių paveikslų. Kas norite galite gauti.

W. J. STANKŪNAS,
3315 So. Halsted St., Chicago, Iii.

Telefonas Yards 1546.

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta ii aklų.
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga | krrvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart as! 

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

TEMYKIT MANO UŽRASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampai 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštai. 
Valandos: nuo 1 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 diena.

Tel. Canal 5335

| Spalių 29 d. LSS. VII Rajo- 
nas buvo surengęs prakalbas 
drgei K. Petrikienei, Moterų Ba
lso redaktorei. Kalbėtoja aiški
no dabartinę Kapitalistinę tvar
ką ir ragino darbininkus orga- 
nizuoties, nes neorganizuoti da
rbininkai niekados negalės su
laukti geresnės ateities. Taipgi 
atėjus rinkimams, kad darbinin 

Į kai neparduotų savo balsų už 
alaus stiklą arba supuvusį ciga
rą kapitalistų partijoms, bet kad 
kiekvienas darbininkas balsuotų 
už socialistų partijos kadidatus.

i Publikos buvo neperdaug, bet 
kurie atsilankė, buvo pilnai pa
tenkinti šaunia draugės Petri- 
Idenės kalba. Pasirodo, kad dr- 
gė Petrikienė, kaipo kalbėtoja, 
“bytina” ir daugelį musų šiaip 
pagarsėjusių kall)ėtojų vyrų. Au 

I kų padengimui lėšų surinkta — 
$6.97.

Spalių 28 d. LMPS. kuopa bu
vo parengus paskaitą. Skaityta 

(knygutė “šeimynos istorija” ir 
tiljjęs Kovoj d. M. M. Račiutės- 
Ilermanienės straipsnis apie kū
dikių auginimą. Skaitė d. B. 
Zmitriutė. Po to buvo diskusi
jos klausimu: ar galima kūdi
kis išauklėti be mušimo? Ka
dangi publikos buvo mažai, tai 
tą klausimą rišo didžiumoj vy
rai, kurie neturi vaikų. Iš visų 
diskusantų tebuvo tik viena mo
teris, kuri išreiškė savo nuomo
nę. Ir ji štai ką užreiške: jeigu, 
sako, motina neturėtų kitokių 
darbų, ir turėtų laiko kūdikius 
tinkamai prižiūrėti, jų auklėji
mu užsiimti, tai būt galima už
auginti vaikus ir be mušimo. Bet 
dabar, kada motina, auginda
ma kūdikius, yra priversta eiti 
į dirbtuvę, į fabrikus uždirbti 
jiems duonos, tai nėra laiko ka
da su kūdikiais užsiimt, jų mo- 
mokinti ir auklėti Bemušant jų.

“Aušros” rateliu gali priklau
syt visi, kas tik nori, kaip jau
ni, taip ir senesni, vaikinai ir 
merginos. Įstojamoji mokestis 
kol-kas 30 centų, Vėliau gal pa-- 
sirodys, kad nei to nereikės, ka-1 
daugi ratelis nemano jokio bi
znio varyti.

Taip jau nutarta, kad Aušra 
priimtų savo kambarin ir Drau
gijų Sąryšio knygynėlį, kurs ra
ndasi Lietuvių Tautiškame Na-Į 
me, bet kuriuo dabar niekas! 

nesinaudoja.
Aušros pradiniu lavinimos 

programai! tuo tarpu pažymėta; I 
1. etikieta, 2. lietuvių kalbos 
gramatika, 3. rašyba, 4. skait-Į 
liavimas (aritmetika), 5. eilės, 
monologai, pagalinus diskusijos! 
ir tt. Į

Valdybon išrinkta: J. Kleku-I 
nas, pirmininkas; St. Jasilionis, 
sekretorius; L. Tverjonas. ka- 
nerius. J

Linkiu Aušrai geriausio pasi-Į 
sekimo. —• J. Balandėlis. 1

ŠOKIAI!
Reagia 

L, V, A, DRAUGYSTE

PULSEN AUDITORIUM SVET 
1S55-&9 Blue island Avė.

< Pradžia 7:30 v. vak, y
Inžanga 25c, JY

OYD
MONTELLO, MASS.

Prakalbos.
p—,w—i

LSS. 17 kuopa buvo surengu
si prakalbas spalių 28 dieną Kal
bėtojais buvo vietiniai draugai. 
B. Bubliasukienė kalbėjo trum
pai, paskui P. Balsys skaitė pa-' 
skaitą iš istorijos; kalbėjo taip
jau J. Navickas apie vietos rei
kalus, ir H. Stonkus.

Publikos į prakalbas buvo at
silankę daug. Prakalbų rengi
mo lėšoms padengti surinkta 
peniu doleriai su centai.

—žvirblialogijos Studentas.

WAUKEGAN, ILL

LMPSA. kuopos vakaras.

uenoroins priversta vaikui pa
aiškinimu duot diržu.

—Prakalbų Reporteris

CARNEGIE, PA.

Sutverta LMPSA kp.

Daktaras
Specialistas iš

Spaliu 17 d. buvo parengtos 
prakalbos Liet. Moterų Progrę- 
syviško Susivienijimo 21 kp. iš 
Pittsburgo, Pa. Kalbėtoja buvo 
daktarė Baltrušaitiene. Po pra
kalbai susitvėrė nauja LMPSA. 
kuopa iš šių nariu: Am iii ja Ar-

Lietuvių Moterų Progresyvio 
Susivienijimo vietos kuopa spa
lių 28 statė scenoje veikalą “Au
kso Dievaičiai”. Kaip dėl lošė- 
jų-megejų, kurie visi darbinin
kai, tai veikalas sulošta labai 
gerai. Ir užtai gali būt ačiū d. 
A. Sabeckiui, kurs daug triūso 
padėjo prideramam veikalo su
losimai. Publikos buvo pilna, 
svetaine, taipgi galima tikėties, 
kad LMPSA. kuopai liks gra
žaus pelno, šita LMPS. kuopa 
nesenai dar įsikūrus, bet savo 
veikimu ji jau spėjo pasižymėti. 
Be abejo, ji ras didelės užuo
jautos tarp veikiančiųjų mote
rų. —Girios Paukštis.

S. S. PITTSBURGH, PA.

WISSIG,
Seno Krajaus

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

Tel. Canal 3263.

bačanskienė, Ona Gatavcckiene, 
Mare Liepienė, Ona Baranauc- 
kienė, Ona čirvinskiene, Mag
dalena Balčiūnienė, Veronika 
Abramavičicne, Aurelija Pene. 
Valdyba išrinkta iš šių narių:— 
pirmininke Ona Baranauskiene- 
vice - pirm. Ona Čirvinskiene, 
sekr. Marė Liepienė, ižd. Magd.
Balčiūnienė.

Laimingos kloties naujai kuo-

Parapijos choro vakaras.

Spalių 28 buvo šv. Kazimero 
parapijos choro vakaras. Lošta 
du juokingu veikalėliu, “Daina 
be galo” ir “Sulig naujosios 
amdos”. Lošimas išėjo labai 
silpnas. Aktoriai, ypač vyrai, 
nė kiek nepasilavinę, išeina ant
pagrindų, atsistoja prieš publi
ką ir kalba, tartum prakalbą sa-

DAKTARAS
SPECIALISTAS CHRONIŠKŲ LIGŲ
X-RAY EKZEMINAVIMAI

Pasitarimai Dykai
219 So. Dearbom St. Chicago, UI

Specialiai 
Pabaigęs 

Northern Illinois Cole- 
gij% Pritaikymo Akinių 

Gerumą Stiklų Gvarantuoju 
Valandos nuo 5 iki 9 vakare.

Dr. K. KURU AITIS Oph. D. 
1617 N. Robcy SL, Chicago. 
Kamp. Milwaukee ir North av. 

Tel. Humboldt 4613.

Rusiškai-Lenkiškas
Ligonbutis

Vyrai, moters ir vaikai 
reumatizmu, ner.uu.uu^, 
ligomis, skausmu šlaunyse,

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

ir vaikai, serganti 
vuotumu, vidurių 

; rankose 
ir'nugaroje. Paraližas šlapinimosi 
keblumas arba blogas kraujas. Mes 
gydome visas šias ligas vėliausiais 
elektrikiniais prietaisais, garo pirti
mis ir vėliausiais išradimais medici 
nojo. Jeigu jus sergate lovoje, atsi
šaukite j mus ir mes nusiųsime sa
vo gydytoją i jūsų namus.

Mes taipgi priimame ligonius ant 
savaitės. Lavmdale 839,

1234 ludependence Blvd. Chlcage 
■......... ....................................................... .............. .. .. f,

pelei! S. Bakanas.

BINGHAMTON, N.Y.

Naujas jaunimo ratelis.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAUNAS
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Poplereo

CARR BROS. WRECKING CO.
SOO3-3O39 S. Halsted St., Chicago.III

Spalių 31 dieną čia įsikūrė 
naujas jaunimo ratelis--vardu 
“Aušra”. Ratelio tikslas — la- 
vinties ir traukti lietuvių jau- 
nuonienę prie apšvietus. “Auš
ra” turės savo susirinkimus tris 
vakarus savaitėje, o pasirodžius 
reikalui ir dažniau, nes kamba
rys yra paimtas kiekvienam va
karui savaitėj.

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

Reikalaukite katalogo, kur} išsiun 
čiame dykai.

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

Vyrišky Drapanų Darganai 
'Nauji neatimti, daryti ant užsa 

kymo siutai ir overkotai, vertes nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po 815 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
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 $3.0i 
iki $7.50.

Atdara kasdiecą, nedaliomis ir va 
fcilFcllS*

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

A. LEIKIS—
Malonėkite užeiti į musą ofisą 

greitai dėl Jūsų labo. Jus mums da
vėte blogą adresą.

A. Petratis and Co.,
731 W. 35th st., Chicago

Bet jau parapijonų vakaruos vi
sados tokia mada—zurzėk

—Sokietis.

GIRARDVILLE, PA.
ko. žinoma, ne visi taip blogai 
lošė, kai-kurie lošė geriau, ypa
tingai merginos savo roles atli
ko neblogai. Užtat dainos pa
taisė viską, šv. Kazimiero cho
ras, p. J. Jankevičiaus vedhmas, 
yra gerai išlavintas ir skaitlin
gas dainuotojais. Jei p. Janke
vičius neturėtų ant savęs “boso” 
—kunigo Su Įkaičio — tokiu pui
kiu choru galėtų daug pasitar
nauti lietuviams. P-lė Marijo
na Jodzevičiutė labai puikiai su
dainavo solo “Temsta dienele”, 
o p. J. Jankevičienė, taipjau so
lo, padainavo: “Dievaičiai” iš o- 
peros ‘Birutė”, ir “Saulutė rau
dona” — M. Petrausko. Abidvi

LSS. 79 kuopa buvo suren
gusi balių spalių 31 dieną. Pub
likos atsilankė nemažai, taigi 

kuopai, turbut, liks kiek ir pel
no.

Pažymėti čia reikia, kad šiam 
socialistų vakarui norėjo pakiš
ti koją - davatkos. Užgulu
sios, kad socialistai rengia va
karą, ir jos sumanė surengti sa
vas vakaruškas, kad tuo pa
traukus jaunimą nuo socialistų. 
Bet ne ką tepeše. Jaunimas at
silankė į socialistų pramogas pa
silinksminti, o davatkos pasiliko 
su ilga nosia.

—Davatkų Priešas.
A§, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.

Aš labai sirgau per 3 metus, nusJabnčjęs pilvelis buvo. Dispep
sijų. nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
f beinąs spėkų n t įstojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Ncrvatoiia, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu- 

!si, i rrbfb'ide pn kitilim-. \ idurin rd/iui.T;
*'■. |)U už((!UŠvnt!i Hvgitt 3 meiu-siu is-tcrd.ivau kas sa

vaitė po buteli Salutaras, Bitteria. ir po 3 mčn. savo paveiksle pa- 
h>k( skifhh ti k a.a rup dienos ir nakties. Dabiu' jaiiėinos

eu .-i ir < >u litd.'.uets iir O.«p|» s\kių (lekuoju Salularas lįsiu gr • 
■!- i-a - o lie.koi .--.,vo draugam ii- pažjslmniem su lokiais

Hktmai > oataiui nui-.trdžai kreipties pre Salutaras:
S \ L U T A R A S

( MIC Al INSTmnTONJ. Baltrenas, I’rof.
Id d So. Kalsi, d S!.. •■Į -J.-phonr Canid 6417. Chicago, III.

solistės gavo po puikų gėlių bu
kietą. Bet čia ko-tik neatsitiko 
nelaimės. Kada vyrukas B. T. 
prinešė bukietą, kad įteikus p. 
Jankevičienei, ir užkišo galvą 
ant pagrindų, tuo pat laiku dar
bininkai už kulisų taip smarkiai 
paleido uždangą, kad bemaž-ko 
jam galvos neprispaude.

Koncertas pasibaigė gerai. 
Publikos buvo <laug, tik baisiai 
neramiai užsilaikė: uže ir uže, 
kai bitės avily, per visą vakarą.

ERB. Naujienų skai- 
tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose.

GARSINKITES

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Subato] 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED fr S2.ra GATV1

A. E. TUTTLIS
Turinti Slaugintojos (Nursės) 

ir akušerės diplomą
Persikėlė iš

Cicero, III;, 1339 So. 48th Ct.

ROCKFORD, ILL.
1530 So. West St.
Phone Main 6800

aa:: j.a„ ..ir,;r,-s;

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

APTIEKA
Išpildau receptus sq didžiausia atrda, 
nežiūrint, ar tie receptai Lletmraa ar 
Amerikos daktaru. Tai vienatini lie
tuviška aptleka Bostone ir Massachn* 
HettH valstijoj. Gyduolių ffaiit gaut ko
kios tik pasaulyj rta vartojamos. Ga
lit reikalaut per laišku, • aš pritilsiu 
per espresf.

8 “NAUJIENOSE” U|

K. ŠIDLAUSKIS
AptiekoriuH ir savininkas
SOUTH BOSTON, MASS.

DR. M. HERZMAN 1 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietui būna V^omaa per W bw- 
tų kaipo' patyru syiytojaa, chirurgu

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, <sy» 
rq. motcrji ir vaiku, patai naujauskus ’ 
metodas X*Ray ir kitokius elektros peša 
taisus.

Ofisas ir Labaratorijat 102S W. IRtb 
St. netoli Fisk SL j

VALANDOS: Nuo 10—12 pieta, t
S 8 vakarais. Telephonc Canal 31ri«. 
GYVENIMAS: 8412 B. Ilahted Streek 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

L-,.............. .........

Geriausia Krautuve
dėl pirkimo ir taisymo vlsokfa 
tų, kaip tai: laikrodžių, žiedu, levor« 
vėlių ir kitokiu* Kas ką pirksit 
mane, tai aš viską gvarantuoju —e 
kad auksą pirkaite, auksą ir gausite 
Jei nebus auksas, tai |50 Bflfrodoe 
gausite nuo šio laiko.

Taipgi priirn 
<Į|Į»lrf Akinius.

Kas turit silpnas akis ar trumpą ra* 
gėjimą, arba Kalvos skaudėjimą, na* 
laukite ilgai, bet ateikite pas mantr 
Aš duosiu jums rodą ir prinoksta 
akinius. Už savo darbą gvarantsa* 
ju arba sugrąžinu pinigus.

G. MILLER, akly specialistai, 
PETER A. MILLER, opticiaa 

Tel. Canal 5838
2128 Weat 22-ra ratvė. Chlcifi,

L DR. A. i. EPŠTEIN
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Į 3101 So. Halsted Street
i Kampas 31-mos gatvės 
i OFISO TEL. Boulcvard 4974
Į Gyvenimo Tel. Canal 5188

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

3149 S. Morgan St. kertė 32 ut.
Chicago, Rl.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiku 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

Telephone Humboldt 1278.

M. SAHUD M. D.
Senas Rusas Gydytojas ir ChirorrM.

Specialistas Moteriškų, Vyrišku k 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.
OFI8AS: 1679 Milvvaukee Ar*.

Kampas North Avė , Kambarys 
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto

1:30 iki 8 ir 7:80 iki 9 vakar*

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St., Chlcage 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 U- 

ryto ir nuo 5 iki 8 vakaie.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Te!. Canal 3877.

Telephone Drover 9091

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų. Vyrišku VaUm 
ir visų chroniškų lirų.

VALANDOS: 10—11 ryto, 4—6 po piat^, Y—41 
vakare. Nedšldieniais 10—1* po pfahk 

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

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONI HAITIS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago



CHICAGOS žinios
Atestavo
Uiftde’ą.

Federalės valdžios agentai 
vaksir naktį areštavo Chica-

ROSELAND.
Vakaras

uk$ ir “Peoples Counselor” 
teMfeją, Theodore H. Lun- 
tkdą. Kaltinamas peržengi- 
mo'įstatymo apie šnipavimą. 
Fėteralis komisionierius nu
statė jo kauciją $25,000. Kol- 
kastkaueija neužstatyta, tai
gi Lunde dar nepaliuosuotas.

Dundės gynėju yra advo
katas Seymour Stedman.

Valdžios agentai, be to, 
vakar darė kratą ir Liaudies 
tarybos raštinėje, IMI 
ty budinke.

Lapkričio I d. švento Juoza
po Darbininkų Sąjungos 60-ta 
kuopa surengė teatrą ir balių 
Brolių Strumilų svetainėje. Vai
dinta vieno veiksmo komedija 
Medicinos Daktaras. Vaidini
mas buvo prastas. Berods pras
čiau nei nebegalima lošt.

Visų lošėjų vardus čia neap
simoka minėt, nebent prieš O.

čiutę. Jodvi lošė kiek geirau. 
Tik labai nedailu buvo žiūrėt iš 
šalies, kad viena tų panelių per-

Nėlaimė.

Uni-
Žmonių atsilankė mažai. Ta

tai liudija, kad žmonės moka ap- 
vertint juozapiečių rengiamus 
vakarus. —Lundą

Nesuranda.
tapo 
bete-

John Panozzo vakar 
ant vietos užmuštas 
pant mašina Sherwin Willi- 
ams Paint kompanijos dirb
tuvėje. Panozzo gyveno 115 
E. 115 gat.

daugelį didmiesčio kabaretų. Jie 
škotą dviejų prapuolusių merge-

len Dvvyer, abi 16 m. Be pase
kmių. Mergelės dingo pereitą 
pelnyčių. Manoma, kad jas pa

BRIGHTON PARK

JN A O W 1 H M

prie jos prisidėti. Tai esą tik-1 
ras vokiečių šnipų darbas. Ji, 
be to, esanti dar ir politiška or
ganizacija. Mcs-gi galį ir be to 
gyvuoti.

Bet dar kcistenių dalyku ne
gu tas bai4>eris papasakojo pats 
draugijos prezidentas. Esą, jei
gu mes prisidėsime prie, tos Ta
rybos, tai pats sau busime prie
šingi. Dar daugiau, busime prie
šingi ir tiems 25 nariams, kur 
tapo paimti kariuomenėn. Ko
dėl? Ugi, kad Tarybos taisyk
lėse yra paragrafas, kuriame ka
lbama apie kuoveikiausią taiką.

Toliau pirmininkas stengėsi 
darodyt, kad Taryba esanti nie
kas daugiau, kaip I. W. W. uni
jos pasekėja ir 11. Keista buvo 
klausyties to žmogelio pasako
jimu apie nuolakumą ir kitus 
galus. '

šitais niekuo nepamatuotais 
prasimanymais vis dėlto atsiek
ta tikslo. Draugijos susirinki
me kilo triukšmas. Narių tar- 
. pe tapo iššaukta nepasitikėji
mas, neapykanta ir vaidai.

Tai matote, kokių pasekmių 
duoda kelių asmenų elgimąsi. 
Klausimas tečiaus ar ilgai musų 
draugijos bus jų žemos ambici
jos įrankiu ? Berods, laikas jau 
butų pasiliuosuot nuo jų ir rištis 
juodruėiausiu ryšiu, kad atsirė
mus [iries reakcijos siautimą. 
Tegyvuoja Chicagos Lietuvių 
Darbininku Taryba!

—Agotos Simus.

rejo pinigų. Kišenvagiai ap- 
kraustė jį gatvekaryj.

Miestui gręsia 
bankrutas.

Miesto taryba vakar priėmė 
rezoliuciją, reikalaujančią, kad 
Illinois gubernatorius sušauktų 
nepaprastą legislaturos posėdį, 
kad išgelbėjus Chicagos miestą 
nuo bankruto.

Spėjama, kad šių metų gale 
Chicagos miesto ižde bus neda- 
tekliaus apie septyni šimtai tūk
stančių dolerių. Tai daugiau
sia ačiū t.v. “karės išlaidoms”.

Reikalaujama, kad butų pra
vestas toks įstatymas, kuris lei
stų miesto valdžiai imti pinigų 
iš tų šaltinių, kurie sulig gyvuo
jančiais įstatymais iki šiol jai 
buvo uždrausti.

Nauja 
komisija.

Miesto taryba autorizavo į- 
steigti naują komisiją, šalies ap
saugos komisijos. Jos uždavi
nys busiąs rupinties kuro, 
maisto ir visais kitais klausi
mais, turinčiais ką nors bend
ra su karės vedimo reikalu.

Aldermanas Black pasiūlė mie 
-st<> tarybai rezoliuciją,7reika
laujančią, kad visiems unifor
muotiems kareiviams ir jūrei
viams vykstantiems iš stovyklų 
Chicagon pasiviešSt butų per pu-

Sereda, Lapkričio 7, 1917.

RAKANDAI

REIKALINGAS korespondentas Rusiškai-Ame-
rikoniniam Biurui Chicagoje, gerai pažįstantis rusų 
ir anglų kalbas ir mokantis rašyti rusų ir anglų kai- 
š ' v
nomis Remingtono systemos mašinėle.

Kreipkitės ypatiškai arba raštu šiuo adresu:RUSSIA N-AMERICA N BUREAU,• <r '

706 W. 12 st., ■ CHICAGO.

Smulkus Skelbimai RANDAI

dalintojus.

Pereitą šventadienį man neli-

kalto Prasidėjimo bažnytėlę. Ka
dangi su savim turėjau pundą 
soc. rinkinių kampanijos atsi
šaukimų, tai nusitariau apdova-’ 
uoli jais parapi jomis. Susini-' 
dmi vaika, kur sutiko išdalyti' 
žmonėms mano plėk a lūs ir pa
sitraukiau. l ik štai, išbėgęs iš 
bažnytėlės žmogus zakristijo
nas ar koks vytis, gerai nežinau 

capt vaikus už krutinės ir ati
ma plekatius.

Nori atgaut $130.000.

Henry Woodford lo\va valsti
jos piniguočius, patraukė tieson 
George Mills ir Gusi, lleu- 
gen, anglių kasyklų savininkus 
Kentucky valstijoj. Kaltina juos 
apgavyslėje. Jisai pirkęs iš jų 
daug nuosavybių, kurių vertė 
dabar pasirodo esanti nelokia,

Pagalios jau tapo išrinkta as
tuoni prisaikintieji išklausyt bu
vusio policijos šefo Healey’o by
lą. Prisaikinlųjų rinkimas tę
sias jau trecia savaitė. Kelinių 
prisaikinlųjų dar reikia.

tu kiliuos.
c

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ

š i a n d i c

ja sugrąžini $130,000.

Prasimanymai

Pas mus randasi žmonių, ku
rie. nepajiegdami sumušti savo 
priešą argumentais, stveriasi vi
sokių prasimanymų. Tos rū
šies žmones ypač yra pavojingi 
musų organizacijoms. Jie, taip

JAUNA PORA turi parduoti tuo- 
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, aivomis, cabineL pbono- 
graph, upright pianų ir tt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai, ui
_____ ___ _Ave., 1-mas flatas. Prieš

Cbicago.
grynus pinigus. 
2910 Nortb Avė 
Humboldt Park.

PARSIDUODA labai pigiai 6 šių 
kambarių puikus vėliausios mados 

i rakandai. Gera proga įsigyti dai- 
| liūs rakandus už pigių kainų. I’ąr- 

siduos skyrimu arba visi sykiu. 
Reikalaujanti ateikite ir duokite pa
siūt y m :j.
2335 So. Hoyiie avė., Lmos lubos 

arti 24-tos gatvės.

MOKYKLOS

MOKYKIS SIUT M0TERIRKU8 , 
RUDUS

Išmokinam piešimo, kirpimo formų, 
sinti naminius daiktus arba apriša
lus. Diplomas kiekvienam, kurs išsi
mokins. Valandos dienų arba vaka
rais dėl jūsų parankamo. Už (10 11- 
mokinam jus siut visokius drabužiui.

DRESS MAKING COLLEGE8, 
2336 W. Madison gat., Weatera ava.

SARA PATEK, MOKYTOJA. 
1850 Weila rat.

Nazaras.
Vietinė Labdarių Kuopa per

eitą sabalą surengė bazarą (kur 
? Red.) našlaičių naudai. Žmo
nių betgi atsilankė neperdau- 
giausia.

Pas mus, ant “Olcikos“, tuo 
talpu visur tyku-ramu. Nuo to

susis “Dievo mokslu daktaras“C

vietos draugijose (Kalbu apie 
bažnytines) nurimo senieji vai
dai. Tik kada-ne-kad ten pas- 
niarkauja netyčia užklydęs vy
tis. šiaip visa prasideda ir už
sibaigia sena. įprasta maldele.

Beje, pastaruoju laiku duoĮų 
iš klebonijos ukazas - surengti 
spaudos savaitę. Deja, visa te
čiaus, kaip yra sakoma, eina vė
žio žingsniu. Daugelis parapi- 
•jonų sako: “O kam čia mums ta 
-savaite? Bene, turime iš to ko
kią naudą. Skaityt nemokam.

prie skaitymo, lai pakrato dol
menus, arba tegul patįs eina 

kolektuot!”
Je, nekas bus, jei ir “avelės” 

’prailėt kdt buntą.

nai priveda prie lo, kad daug 
naudingų visuomenei darbų lie
ka užemsta. Negana to, jie ka
rtais esti ir priežastim pačios or
ganizacijos pak riki mui.

Tatai rašydamas turiu ome- 
nėj tūlos musų draugijos susi
rinkimą, įvykusį pereitą nedel- 
dienj.

Dalykai susidėjo sekamai. 
Atidarius draugijos susirinkimą 
ir pradėjus svarstyti įvairius bė
gančius reikalus visa ėjo kuoge- 
ria tįsia. 'l ik štai priėjo klausi
mas apie Chicagos Lietuvių Da
rbininkų Tarybą. Delegatai iš
duoda raportą iš buvusio 'Tary
bos susirinkimo, a'belnojo tos 
organizacijos stovio bei jos už- 
sibriežto darbo ateityj. Rapor
tas išklausyta kuoramiausia. 
Nariai matėsi patenkinti nuvei
ktais organizacijos darbais. Bet 
kuomet prieita prie klausimo a- 
prie užsimokėjimą nario duok
lių į 'Tarybos iždą, tai čia tūli 
asmens sukėlė baisiausi triukš
mą. Tūlas barberėlis kad jau 
šoks šokęs kritikuoti Chicagos 
Lietuvių Darbininkų Tarybą, tai

ryba tai tokia netikusi, tokia 
netikusi, kad nėra>jokio reikalo

PAIN-EXPELLER

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKI Ji
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typevvritin^, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a- 
belnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pilietyst&s, dailia- 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
3106 So. Halstcd St., Chieago, III.

Smulkiems pasiskelbimams kainos:■ 
1 colis, syk}, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

Šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
Ericmonč tiek biznio tiek dar- 

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

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

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

Didelis kampinis storas, su augšlu 
beizinentu. West Sidė.j, ant Western 
avė., kampas 22 pi. Tinkama vieta 
bučernei ir grocernei, netoli Aušros 
Vartų parapijos . Pigi’ randa pirmus 
6 menesius

Kreipkitės į
Jono Bagdžiulio Bankų.

2331 S. Oakley Avė., Chieago. 
Tel. Canal 1667

ATIDUODAMA RANDON KEPY
KLA ARBA SANKROVA.
17^3 S. UNION AVĖ., CHICAGO.

REIKIA DARBININKŲ

DYKAI!DYKAI!
Dabar yra jūsų proga mo

kytis barzdaskutystes 
amato dykai

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

BURKEBARBERSCKOOL
612 W. Madison St., Chieago, Iii.n a g VyrnmH ii* Moterims VIII A Ų D A I •''ORIOS iijesii.i metulo 

II f-Į 1B 11 I ‘irija medžio dirbamose 
U 11 U 11 I sapo.se, fabrikuose), bu

teliuose, restoranuos, sa- 
liunuose, 1 iakučiuose, raštinėse, sankrovose, 
namuose ir tt. Pamatykit musų DIDELI su
rašą. Giliausios mokestis.

Advauce Employment Exchange
2-rns niiKšlas,-— 179 W. IVashingtvn SI.

HA5TER^15Y5TEn

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresnį darbų ir dau

ginių) inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

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

Specialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jų- 

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

Master Designing School
J. F. Kasnicka, Perdėtinis

118 N. T-a Salio gatvG, Kainha- 
--'r.ys 416-117, prieš Cify Hali

rių, 1 svaras .............
Miltai

’/t bačkos maišas ....
Vš bačkos maišas.......
5 svarų bačkos maišas

Rugių Miltai
Bohemiau slyle
5 svarai .......
|Jalli, ’.š bačko
o

7%- 8l(ic 
(Maišas) 

Š2.80- 3.18 
1.15—1.60 

.. 33—37c 
Maišas 

, 1.37—1.50 
. 32c—35c 

1.37—1.50 
. 32c—35c 

1.26—1.11 
. 30c—34c 

10—3oe 
svaras 

i -*-6 '/žc

Chieago— 
mėsos rinka.

Chicaga neužilgio liks mėsos 
supirkimo centru, čia bus j- 
steigta tam tikra komisija, kuri 
rūpinsis mėsos pirkimu talkinin
kams, Suv. V. armijai, laivynui, 
iH uIralėms šalims ir lt.

Busią betgi žiūrima, kad mė
sos turėtų ir šalies gyventojai, 
tariant, valdžia neleisianti su- 
pirkt visą mėsą išvežimui Į už- 
sienį.

Tie tyrinėjimai.

Policija daro ilgų tyrinėjimų 
kas dėl daržovių naikinimo. Juo v
toliau, tuo darosi aiškiau, kad 
daržovės buvo naikinama tyčia. 
Geležinkelių jardų darbininkai 
tikrina, kad daugely j vagonų, 
ant kurių buvo uždėta užrašai 
“šalnos pakąsti“, “sugedę“ ir tt. 
daržovės buvo visiškai geros. 
Vienas darbininkas esą parsine
šęs bulvių, kur buvo išversta iš 
vagonų mėšlynam Bub ės buvę 
sveikutėlės, taigi tinkamos mai
stui.

Eina tyrinėjimai, bet kaltinin
kų vis dar nežinoma. Kažin, 
kur jie galėtų būti?

Kad nenorėjo geruoju sugrįžt 
pas pačiutę—areštavo.

Kuomi't užsispyrėlis William 
Birdas griežtai atsisakė grįžti 
pas savo žmonelę, tai ši nsitarė 
areštuoti jį. Dalykai susidėjo 
taip, kad kartu su Birdu tapo 
areštuota ir p-lė M. O’Keefe.

Birdas yra turtingas garage’- 
aus savininkas, jau trįs metai, 
kaip jis ir jo žmonelė gyvena 
savo “atskiru gyvenimu”.

Pavogė 10 automobilių.

Begiu pastarųjų 24 valandų 
Chicagoje tapo pavogta dar de
šimt automobilių. Policija ne
beišmano, kas čia reikės daryti 
su tos rūšies “paukšteliais“.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

bač

svarai ...............
Juodi, ,‘/š bačkos . .
5 svarai ...............
Grabam miltai 5 sv

Corn Meni
Balti ar geltoni . .

Maisas (Hominy), svaras
Ryžiai,

Fancy liead ................
Blue roše ....................

Bulvės

I’A.JIEŠKAU savo brolio Juozapo 
Diliaus, paeina iš Kauno gub., Alek- 
sandrovsko pav., Ziabiškio parap., 
Barantiškių sodžiaus. Kas jį žinote 
arba jis pats malonėkite atsišaukti.

Jonas Dilis,
Colo.Box 515

K EI KALA IMAMA merginų bei mo
terų prie maišų lopymo rankomis. 
Pastovus darbas. Atsišaukite
1139 S. Rat ine avė., Chieago

inais

svaras 
t0;į—-11 
. 10—14 
(Pekas)

N 1 Wis„ Minn. ir Dak... 39—13c
Pienus (Kenas)

Conden.sed, geriausis . . 18—21c
Vidutiniškas . . . . . . . . . .  I6V2—18&c
Evaporatcd, nesalti

Šviesias. Smetonos 
Iš bačkučių ... 
Plytose . . . ....

Butterine
Plytose .............
Šmotuose .........
Vidutiniškas ...

Kiaušiniai
švieži, extra ...

svaras 
41 U—50c 
45 Va—51c 

svaras 
. 32—35c 
. 31—34c 
. 30—33c 

tuzinas 
5O’/2C 
lO'/ac 

.. 38—43%c 

.... 37—41c 
grosern inkai

Refrigeratorių, exlra 
Refrigeratorių No. 1 
šitokiomis kainomis 

turčių pardavinėti viršminėtus daik
tus. Jei kuris jų neparduoda ta kai
na, nepirkite, bet jięškokite tokių, 
kurie parduos jums šiomis kaino
mis.

;i.i ■■■.■■■■r.y—M.mH. i , .................... „„

Pranešimai
Mikola J. Tananevičiaus depozito- 

rių susirinkimas įvyks pėlnyčioj,—■ 
lapkričio 9 d., Geo Chernausko svet. 
1900 S. Union avė. Yra svarbių rei
kalų, todėl visų depozitorių buvimas 
yra būtinai reikalingas. K. Jamontas.

Draugijų ir jaunimo domai. —Lie
tuvių Kriaučių Kliubas Sav. Paš. re
ngia maskaradinį balių sausio 6 d. 
Gerb. draugijų prašome tų dieną ne
rengti savo vakarų. O jaunimas pri- 
sirengkite kaukes, kad laimėms pir
ma dovaną; dovanų bus išdalinta už 
$150. —Komitetas.

Ručine, Wifl.— L.S.S. 124 kuopos 
susirinkimas įvyks seredoj, lapkr. 7, 
po No 500 Monument gt. Socialistų 
salėj. —Draugės ir draugai, ateikite 
visi, nes yra svarbių reikalų svar
styti. 

---------
Cicero, .111,—Seredoi, .Lapkričio 

7 d.,L.S.S. 1,38 kp.susirinkitnas įvyks 
Tamaliuno ir Gudgalio svetainėj, 
kampas 15 ir 49 avė. Cicero III.

Visi, draugės ir draugai, bukit sve 
tainėj 7.30 vakaro.

ANTANAS PEDLšlUS, Tautkonių 
sodžiaus, Kauno gub., buvęs paimtas 
vokiečių nelaisvėn, o dabar pabė
gęs i Holandi.ja, jiesko savo bičiulių, 
P. ZUMBRICKO, kurs gyveno Ar
gentinoje, ir Antano Urbono, gyve
nusio Washinglon, Bo.\ 60, N.Y. (?). 
Pabėgėlio adresas: llolland, Rotler-

jieško savo brolių Aleksandro ir An
tano Jankevičių, Sprogiškių dvaro, 
Viekšnių valse., Kauno gub. —Prašo 
atsiliepti adresu: Russia, Moskva, 
Bolš. Lubenka, Bolš Kiselny pereul. 
No 4, Zavod Poberze, Josifu Janke- 
V1ČU.

ANTANAS SAVICKAS, buvęs pa
imtas vokiečių nelaisvėn, dabar pa
bėgęs į Holandiją, jieško savo bro
lio Maetušo Savickio,, I'ašallunio so
dos, Raseinių pav.; jis gyvena Ame
rikoj. Pabėgėlis labai suvargęs ir 
prašo pagalbos. Jo adresas: Hol- 
land, Rottcrdam, lludsoiis str. Hotel 
AVilson, No 59, Anton Savickis.

Pajic.škau savo dėdės Jono Dvilio, 
paeina iš Kauno gubernijos, Raseinių 
pavieto, Šilalės volosties, Gorainių 
Sodos. Kokia 30 metų kaip Amerikoj. 
Meldžiu atsišaukti ant šio adreso:

Jo4 Vaitkus
101 Cooper avė Oil City, Pa.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

ATIDUODAMA randon geras, šva
rus kambarys vienam arba dviem 
vaikinami. Gerai apšildomas, mau
dynė. Telefonas, prie karu linijos. 
Apsišaukite nuo 6 vai. vak.
3538 So. AVallacc st., Chieago, UI. 

Tel. Drover 8812.

ĮIEŠKO KAMBARIŲ
PAJ1EŠKAU kambario be valgio 

dėl dviejų žmonių. Geistina kad 
prižiurčm mano mažų vaikų.

Mrs. S. Miknis,
L. Klein, 14th ir Halsted 

Vyrų drap. depart. No. 20.

REIKALINGAS bučeris. Greitai at
sišaukite. P. S.
4939 Baring avė., Easl Chieago, Ind.

PARDAVIMUI

TURI būt parduota greitai pigiai 
gera duonkepykla lietuvių ;ipit lin
kėję.
•1601 S. Talman Avė., Chieago.

PARSIDUODA barbernč geroj a- 
pieJinkej, pigiai. Įplaukos gana ge
ros. Parduodu norėdamas užimti 
kitokį amatų ir turiu greitai parduot. 
Atsilankykite dėl tolimesnių infor
macijų. 1711 W. 46lh St., Chieago, 111 

arti Paulių ir Hcrmitagc gatvių.

ATSILANKYKITE ypatiškai kas 
norite geros vietos dd karčiamos. 
951 W. 19111 St. Cbicago

PARSIDUODA Kriaučiška Išdirby- 
sle su visais įtaisymais'. Taipgi par
siduoda 88 yardai geros materijos, 
siutams ir kelnėms. Parduosiu vis
ką kartu arba po vienų daiktelį. 
Yra daug ant pardavimo trimingų, 
guzikų ir siūlų visokių. Viskas tu
ri būti parduota iki lapkričio (Nov.) 
24-1 ai dienai. Pardavimo priežastis 

•- einu i kariuomenę.
L. GELEŽINIS

4533 So. Marshfield Avė., Cbicago, III

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamus akinius, •<**■»)• 
nuoji ii patarimus duoda dykai.

788-88 Milaaukce avė., arti Chicaga av. B-m 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 iiryto «d vaka
rui. Nedaliomis nuo 9 iiryto iki 9 p* pista 

Tai. Uaymarket 2488.

Dr. H. R. KRASNOW
Chirurgija ir Veneriškoa Llgoa
Priėmimo valandos: 8 iki 10 di«v 
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare; nedėldieniafa 

nuo 10 ryto iki 1 valandai dieii*. 
Rezidencijos Telef. Garfield 640.

1346 So. Halsted St.
Phone Canal 538

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvis Gydytojas, Chirurgu
3203 S. Halstcd St., Chicar«.

Tel. Drover 7179.

Tel. Drover 7043

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis DentistasPAJIEŠKAU kambario, su valgiu, 

prie laisvų žmonių. Geistina kad bu; 
tų garu apšildomas ir tiktai vienai 
ypatai. Atsišaukite: C. Sakai, 
622 Cicero Avė. Chieago.

PARDAVIMUI vienintelė lietuvių 
groserue ir bueernr. Nėra kilos per 
<8 blokus. Uei-a puiki proga teisin
giems žmonėms.

STEFAN JAROLLN
1137 S. Morgan St., Chieago, III

Valandos: nuo 9 ryto iki B vak. 
Nedaliomis pagal sutarimą.

4712 So. Asbland Avė.
arti 47-tos gatvės,

. tai kiekvienos šeimynos geriausia draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.

— Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
dideli.
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
nž pigesnę dienią.
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas ,,INKARAS” ir žodis 
.,1.0X01,” o taipgi musų pavardė.

Į W Tikrasis PAIN-EXPELLER1S parduodamas visose 
[H aptiekose. G .lite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 

p kt but< liuką už 65 centus, nes jame yra gydtlolių 
dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

74-SO Wa»hinj,ion Street, New York

Gavo ir neteko.

Frauk Daniels, 655 E. 92 ,P1., 
gavęs iš geležinkelio kompani
jos 950 dol. atlyginimo už už
muštąjį gelež. nelaimėje sūnų, 
skubiai nešė pinigus Kcal Esta- 
te’an, kad atsiteisus skola, už- 
trauktą ant savo namo. Nuvy
kęs vieton Daniels jau nebetu-

. .Cicero.—- Ketverge, Lapkričio 8 d. 
Gudgalio ir Tamaiiuno svetainėj 
įvyks LSS. 138 kuopos maišyto choro 
repeticija.—Visi dainininkai bukite 
7:30 valanda vakare. —Valdyba.

St. Louis. Mo.—LSS. 44-oji kuopa 
rengs kas ketvirtus nedėldiėnis de
batus Knygyno svetainėj, Cass ir 14 
gąt. Pradžia lygiai .3 vai. po pietų. 
Pirmi debatai įvyks spalių 28 d., 
tema: “Dulko viskas brangsta?” Vi
sus kviečiame ateiti į debatus ir vie
šai gvildenti pakeltus klausimus, vietoj leisti laiką veltui.

__ —Įžengimo Komitetas.

Atidai Westsidiečiii.—šiuo praneša
me Yveslsidiečiams, kad Viešas Kny
gynas persikelia iš senosios 23.36 So. 
Leavitt į naujų vietą—2222 S. Leavitt 
St., netoli 22-ros gatvės. —Visi my
lintis skaityti įvairius laikraščius, 
malonėkite lankylies virš nurodytu* 
adresu. —Valdyba.

PAJIEŠKO vaikinas šilto kauiba- 
irio Bridgeporto apilinkci. Geistina, 
kad valgį gamintu namie. Kreipkitės 
laišku: Petcr K.,
3139 Einerald Avė., Chieago,

REIKALINGAS kambarys dėl vie
no vaikino, su valgiu ar be. Geistina 
kad butų elektros šviesa ir maudyne, 
taipgi garu šildomas. Kas tokį turė
tų West Sidc apielinkėjc malones at
sišaukti laišku j Naujienų .Otisą, pa
žymėdami No 151.

APŠILDOMO KAMBARIO pajieš- 
kau su pataisymu valgio ar be, pa- 
doroįe šeimynoje, apielinkėjc nuo 3.) 
Str. lik 31 str. ir nuog Morgan hk ( - 
nion avė. Praneškite laišku A. Jonai
čiui, 3252 So-. Halsted Slr., Lniversal 
Bank, Chieago.

RAKANDAI

EXTRA
Jauna pora priversta paauknut 

vo puikius, beveik naujus, rakandui 
už retai pigią kainą, $100.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $20. Vė
liausios mados valgomojo kambaric 
rakandus, 2 puikių divonų, daven- 
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gv» rancija už $115 ir $225 Victrola »o 
brangiais rekordais už $60.00. . Sis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsiiau- 
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gat., 
Cbicago, IR

OR. W. YUSZKIEWICZ

UETĮJ VISKAS 
turi alaudanvas 

vaivos skaudėjimo,
1155 Mil

Valandos: Nuo 9 iki 9 
iki J po p;->.

gydi toj a* 
aki.

SK AITYK IR PLATINK

sapo.se

