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Vokiečiai renr^?- 
šiaurine Francija

Nori pasilaikyti Belgiją
■v

isl ARGENTINAI GRĘSIA 
GENERALIS STREIKAS.

PRITARIA KOALICINEI 
MINISTERIJAI.

"MAISTO TAUSUMO
SAVAITE.” REIKALAUJA PAŠA

LINT Iš SENATO LA
AR PASIRAŠYS WILSO- 
N AS PO SPAUDOS SMAU

GIMO DILIUMI?
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ti jame; valdžia rengiasi 
paskelbt karės stovį.

Bet neįsileidžia kadetų 
partijoj

Dideli Anglijos nuostoliai

Vokiečių šeimyninkavimas Rygoje

VOKIEČIAI RENGIASI
APLEIST ŠIAURINĘ 

FRANCIJĄ.

Ardo dirbtuves. — Gabena
si visa, kas tik galima, į 
Vokietiją. — Rengia nau
ją apsigynimo liniją.

WASHINGTON, rugs. 30 
— Vokiečiai rengiasi apleis

ti dalį Belgijos ir visą šia
urinę Franciją. Tokių ži

nių vakar gauta valstybės 
departamente.

Gautosios žinios sako, kad 
vokiečių armija skubiai

1 .. : „ .. .. i :
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DIDELI ANGLIJOS , 
NUOSTOLIAI.

Už rugsėjo mėnesį neteko 
101,598 vyrų.

LONDON, rugs. 30.—Tik
ka tapo paskelbta oficialia 
pranešimas apie Anglijos 
nuostolius rugsėjo mėnesyj. 
Jisai rodo, kad pereitą mėne
sį Anglijos nuostoliai veik 
pasidvigubino, palyginus

tais rugpjūčio mėnesyj. Ta-

nuostoliai buvo: užmušta ar 
mirė nuo žaizdų 18,302 ka

nę ir vakarinę Flandriją ir keista ar dingo be žinios 83,-
šiaurinę Franciją. Visa, 
kuo dar galima pasinaudoti, 
vokiečiai gabenasi Vokieti:, 
jon: fabrikų mašinerijas, 
maistą, drabužius ir tt. Ko 
negalima išsivežti — sunai
kinama. Tasai naikinimo ir 
plėšimo darbas nebent pri
lygstąs tik tokiam jau plėši
mui, kurį vokiečiai papildę 
pereitą pavasarį Aisne fron
te.

latai, kiek sužinota, vo
kiečiai buk darą tuo tikslu, 
kad sutrumpinus mušiu li
niją. Sekamoji apsigynimo

biai drutina turės but žyn 
trumpesnė. Kurioje viet 
jie betgi mano apsistoti 
nežinia.

KAIZERIS NORI PASI
LAIKYT BELGIJĄ.

F

Kancleris Michaelis užginči
ja gandus, buk kaizeris at
sisako nuo Belgijos.

komisijos posėdyje pereitą 
sobatą kancleris Michaelis 
griežtai užginčijo paskelbtą 
spaudoje žinią, buk kaizeris 
Vilhelmas atsisako nuo Bel
gijos, tariant sutinka sugrą
žinti jai neprigulmybę.

Kancleris sako, kad kaize
rio valdžia da niekuomet nė
ra užreiškusi, jogei ji atsi
sako nuo Belgijos prijungi
mo, kad Vokietija tuo klau
simu neturėjo susinėsimų nei 
M jokia priešo valstybių val
džia ir tt. Vadinasi, paskel
btos žinios buvo neteisingos.
Kaizerio valdžia pasilieka i ta 
sau pilną teisę spręsti apie rinis traukinys užbėgo ant 
Belgijos likimą sulig geriau- [ prekinio traukinio netoli 
siu savo nusimanymu.

509 kareiviai ir 2,151 oficie- 
ris. Arba viso 104,598 vyrų.

lijos nuostoliai buvo 59,811 
vyrų — užmuštais, suzeis- 

belais-

VOKIEČIŲ ŠEIMYNIN-

Pakorė 150 žmonių.

LONDON, rugs. 30. — Iš 
Petrogrado pranešama, kad 
po Rygos užėmimo vokiečių 
kariškos valdžios įsakymu 
tapo pakarta 150 žmonių, 
priklausančių įvairioms so-

rodyt savo patriotingumą 
— užsidėt liuosanorj pas
ninką nuo spalių 21 iki 28 
dienai.

Laikęs išdavikišką kalbą Susižinojimo su priešu” bi- 
lius atiduota S. V. proku
rorui.

I

PETROGRADAS, rgs. 30 
<— Demokratijos., seime mi
nimalistų (?) irį soc.-demo- 
kratų grupė 81 bĮalsu prieš 
<77 nubalsavo už koalicinę mi
nisteriją, t.y, kad kabinete 
butų įleista ir buržuazinių 
partijų atstovai; Tečiaus 
Tuo pačiu kratų.; 86 balsais 

gas atsišaukimas į organi- prieš 51 nutarta (neįsileisti į 
zuotus tos respublikos dar- kabinetą t.v. 
bininkus, kviečiant juos me
sti darbą, -vadinasi, prie vi
suotino streiko. Į atsišau
kimą jau atsakė savo prita
rimu veik visos organizaci
jos, išskiriant Buenos Aires 
gatvekarių darbininkų są
jungą, kuri buk griežtai at
metusi pakvietimą. Strei
kui, beje, nepritaria ir socia
listai delei jo anarchistinio

BUENOS AIRES, spalių 
1. — Kad kaip, Argentinos 
geležinkelių darbininkų 
streikas gali sukurt ten vi- 
suotino-generalio streiko ug
nį. Atsiųsta iš Argentinos 
sostinės telegrama sako, 
kad subatoje tapo išleistas il-

Šiaip ar taip dalykų sto

džia tai permato, ir, jei ti
kėt atsiųstai žiniai, ji ren-

TRJS MILIARDAI KAReS 
MOKESČIŲ.

Kiekvienam gyventojui iš
puls užsimokėti po 27 do-

♦

WASHINGTON, rugs. 30 
— Tai]) vadinamas karės 
mokesčių bilius pagalios su-

lutinam priėmimui. Po il
gų ginčų bendra senato ir

delto susitaikė, — nutarė 
padidinti karės mokesčių bi- 
liu netoli trimis šimtais mi- L-
lionų dolerių. Senato buvo 
priimta $2,606,320,000. Da-

VOKIEČIAI BOMBARDA
VO LONDONĄ.

1 I žmonių užmušta, 82

LONDON, spalių 1. — Vo-

Ofi-

nešimas sako, jog užpuoli
mas buvo atmušta nevei
zint to, kad vokiečiai vienu 
kartu užpuolė Londoną iš 
trijų priešingų pusių. Tik 
dviem ar trim orlaiviam pa-

tie spėjo pridaryti' nemen
kų nuostoliu: 1.1 žmonių ta- c c

po užmušta, o 82 sunkiau ar

konstitucinių 
demokratų —kądetų, vado
vaujamų prof. Miliukovu.

Už koalicinį kabinetą, iš
skiriant. Miliukdvo partiją, 
balsavo ir ^revoliuciniai

i WASHINGTON, spalių 1.
— Maisto administratorius 
Hooveris paskelbė prokla
maciją, kuria jis paskiria t. 
v. “maisto tausumo savaitę”
— nuo spalių 21 d. iki 28. Tą 
savaitę šios šalies žmonės 
privalą mažiau valgyti ir 
gerti, idant tuo budri sutau- 
sius daugiau maisto... talki
ninkams.

87. g
Premieras Keįrenskis va

kar turėjo ilgąįpasikalbėji- 
mą su Maskvos -darbo gru
pės įgaliotiniais* Pastarie
ji užreiškė, jogei jie sutinką 
dalyvauti ministerijoj, tik ta 

ministerija,sąlyga, kad ji 
butų pilnai neprigulminga
nuo byle partijos.

Demokratijos^ seimą, ly
giai kaip savu paiku Mask
vos, sergsti kareiviai. Tik 
šį syk kariuomenę atsiuntė 
ne valdžia, bet organizacinis 
komitetas, pritariamas Dar-
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bininkų ir Kareivių Atstovų 
Tarybos.

ARKS-"'
TUOTAS.

Traukiamas atsakomybėn už

SAN FRANCISCO, rugs. 
30. — Frank Oxmanas, kur 
pereitą pėtnyčią tapo ištei
sintas už bandymą papirkti 
liudininkus prieš Thomą

Šį syk jis kaltinamas

trijų miliardų dol.
Jeigu padalinti tą sumą ną.

sulig šios šalies gyventojų Oxmana areštavo Renos

mą Mooney ir jo moterį Re-

skaičiaus — vyrų, moterų ir Mooney sesuo, p-ia Belle Ha
(kūdikių — kiekvienam išpul- 
! išpultų mokėti karės taxų 
27 dolerius.

SUMIŠIMAI RUSIOJE.

dėlius.

Iš Tambovo, Kozlovo ir Tur
kestano pranešama, kad šio
mis dienomis ten kilo dide
liu riaušių. Minia, vadovau- C C 7

jama paliuosuotais iš kator-

nejauti privačių žmonių nuo-

degta keli dideli grudų san
dėliai. Miestuose paskelbta 
karės stovis.

•)

tapo ant vietos užmušti, o 80 
sunkiau ar lengviau sužeis- 

kuomet Frisco pasažie-

traukinio 
[Kellyville stoties, 
pie 3 vai. po pietų.

rn me r be r g.

AREŠTAVO FINŲ

o

dijos apginklavimui.

PETROGRADAS, sp. 1.— 
Čia areštuota daug įtaria
mų asmenų, supirkinėjusių 
ginklus iš sostinės gyvento
jų. Sakoma, kad tai slapti 
finų agentai. Jų tikslas — 
apginkluot Finlandijos žmo-

gelba atsiskyrus nuo Rusi-

atakas.
SUSTIPRINA BLOKADĄ.

LON DONAS, rūgs. 30. — 
Anglijos karalius Jurgis va
kar pasirašė po nauja pro
klamacija, kuria dar labiau 
sustiprinama Vokietijos blo
kada. Tai pasekmė nesenai 
atsibuvusios Anglijos ir 
Francijos blokados ministe- 
rių konferencijos.

AREŠTAVO 50 INDUS- 
TRIALISTŲ.

rai iki šiol jau suareštavo 
virš 50 I.W.W. unijos narių 
įvairiuose šios šalies mies
tuose. Visi jie kaltinami

dinas, bus teisiami kaipo ša-
lies išdavikai.

Apie šimto tos rųšies 
“konspiratorių” valdžia dar 
tebejieškanti.

APSIVEDĖ — LAIŠKU.
JACKSONVILLE, III., rugs.

Manucl Camacho, šiomis dieno-

pana Maraido Nascimento Rod-

ant Madeiro

, Wash., rugs.
12 tūkstančių

CAMBRIDGE, Mass, sp. 
1. — Federalės valdžios žan
darai areštavo paskilbusį in- 
dustrįalistų agitatorių, La
wrence audėjų streiko vadą, 
Arturo Giovanniti. Kaltina
mas darvme suokalbio tiks
lu nuversti... valdžią.

WASHINGTON, rugs. 30.
— Senatorius Kellog’as va
kar įteikė senatui Minncso-
tos valstijos gubernatoriaus
Burnquisto ir t.v. “žmonių’galios tapo atiduota S. V- 
saugumo” komisijos rezoliu-

WASHINGTON, rugs. 29 
— Tai]) vadinamas “susiži
nojimo su priešu” bilius pa-

■'M

giasi mesti darbą, jei samdy
tojai neišpildys jų reikalavi
mu. Darbininkai reikalau- c

ja algų padidinimo ir kad 
kompanijos atsisakytų pri
imti skebų pagamintas len-

vakar a-/tas, kurios yra vartojamos 
prie laivų statymo.

• «>

Chicagoje ir apiŲinkėse.
Giedra; maža atmaina tem
peratūroje. -

T

E

tų pašalinta iš senato Wis- 
consino valst. senatorius Ro
bert M. La Follette už jo iš
davikišką kalbą, pasakytą 
Nonpartisan League konve
ncijoje St. Paule. Rezoliuci
jos autoriai sako, jogei jie

čiausioje šalies įstatymų lei
dimo įstaigoje rastųsi žmo
gus, kuris skelbtų nepasiti
kėjimą valdžios žygiais, ta
riant kurstytų žmones prie 
priešinimosi jai.
Rezoliucija atiduota senato 
komisijai.

Senatorius La Follette 
rengiąs ilgą atsakymą-pasi- 
teisinmą j jam daromus prie
kaištus.

j )r ok u ro r u i. Prez. Wilsonas 
mat norįs žinoti ar 
jis nėra priešingas 
lies konstitucijai.

Jeigu prokuroras 
ant jį nepriešnigu šios“ ša< 
lies konstitucijai, tuomet, 
sako telegrama, galima lau
kti, kad prezidentas padės 
po juo savo parašą. Po ši
to bilius pataps įstatymu; 
Jisai tuomet duos neapribo
tos galios pačtos vyriausy
bei — smaugti kiekvieną jai

kartais 
šios ša-
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RUSIJ VALDŽIA

vienas laikraštis tuomet ne
turėtų teisės rašyti, kad da
bartinė karė vra vedama ka- 
pitalistų naudai, t.y, apgy
nimui šios šalies komercinių 
interesų ir tt. Negana to, 
ateivių spauda pasijus besto
vinti stačiog kebliame padė

šnipai.

PETROGRADAS, rugs. 
29. — Petrogrado laikraščiai 
praneša, kad laikinosios val-

ta septyniolika Švedijos val
dinių, įtariamų priklausyme 
prie slaptos vokiečių val
džios organizacijos, tariant

jime. Jai nebus leista tal
pinti straipsnių ir žinių apie 
šios šalies ir jos talkininkių 
politiką, jei ji nesuteiks pač
ios viršininkui pilną tų stra
ipsnių vertimą ir neprisieks, 
kad visa, kas išversta, yra 
teisinga. Gi už patalpini* 

;mą nepatinkamo- pačtos vy
riausybei straipsnio pasta-

raščiui antros klesos siunti
mo teise, bet visiškai uždą-

sunki bausmė.

BOMBARDAVO VOKIE-

LONDON, 30.

skelbia oficialis karės ofiso 
pranešimas, anglų oriaivini- 

_ nkai bombardavo Zeebrug-

iki pasibaigs dabartinė karė. Hauttav — Belgijoje. Nu- 
--------- mesta daug tonų eksplioduo- 

LONDON, spalių 1.—An-'jančios medžiagos — bom- 
glų aclmiraltija praneša, kad j bu. 
šiomis dienomis Šiaurės ju-

čių submarina. Paskandino 
ją kita, anglų submarina. 
Keli vokiečiai kaž-kokiu bu- 
du išlykę gyvi, paimta belai
svei!.

WASHINGTON, spalių 1 
— Pranešama, kad Washin-

Rusijos ūžti k r i n i m o, j oge i 
pastaroji kariausianti iki ga-

jų Valstijų paramos, kurios

WASHINGTON, spalių 1 
Talkininkų diplomatai ta-

ulošti dabartinės karės lai-

j j loma Kynijai padaryti tam 
’•tikrą sutartį su Rusija. Tuo 

“ Jbudu esą jos prestižas žy- 
— j miai pakiltų ir Japonija ne

bedrįstų taip dažnai kišties 
į jos reikalus.

,v

Pridaryta didelių nuo
stolių vokiečiams.

Anglų orlaiviai pagrįžo 
sveiki.

PETROGRADAS, nigs. 
. — Viduriniu reikalu mi-

kęs Petrogradan. Vis dėlto, 
jį neleista areštuoti demo
kratijos kongreso rūmuose. 
Vadinasi, jeigu Leninas spės 
įsigauti kongresan, tai iki 
jam užsidarant nebus gali
ma jį areštuoti.

Prieš šitą netikusį bilių 
rengiasi protestuoti net pa
tįs kapitalistinių laikraščių 
leidėjai. Delei to tūli dabar

sonas atmes jį. Pažiūrėsi
me.

FRANCIJOS ERONTE.

M

PARYŽIUS, rugs. 30. — 
Italijos karalius Viktoras E- 
manuelis šiomis dienomis 
lankėsi Francijos fronte. Jo 
palydovu buvęs Francijos 
nreziden tas Poi n care.

PASKANDINO DIDELI 
ANGLIJOS LAIVA.

1,000,000 dol.
BOSTdN, rugs. 30. — Čia 

gauta žinių, jogei vokiečių 
submarina paskandinusi di-

va Tamaqua. Kartu su lai
vu žuvo daug prekių. Nuos
toliai siekia vieno mil. dole- 
riu.

Laivo įgulos likimas neži
noma.
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Chicagos Lietuvių Draugijų Domai

i> įganounių } sekamą susinu 
PILDOMASIS KOMITETAS

*

t

BININKŲ TARYBOS susirinkimas įvyks spalių 21

Draugijos, kur dar nespėjo įstot CHICAGOS LIE
TUVIŲ DARBININKŲ TARYBON, šiuo maloniai 
kviečiama atsiųsti savo įgaliotiniu j sekamą susirin
kimą. PILDOMASIS KOMITETAS,
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Skaitytoju BalsaiNAUJIENOS

Telephone Canal 1506

imu

mansi

Rusijos Laisve
TAUTIŠKA POLITIKA

Apžvalga
KATALIKYSTĖ

lančius

nias lėtas ir 
suprasti ir

Autokratija 
ir taika.

agitatoriai
primins, h
kie kalbėtojai. Kaip 
darbininkas protautu, 
spės protauti skaityčiam

ir visa sir- 
talkininku

šventas dalykas. 
Neturėjau ką 

dabar sulyginu

popiežiaus 
kos, kadangi
Stockholmo 

gali pakenkti 
visam kam, už

jus jam 
-Pas 

tamsta ;
jam

jiems,
Ii dele 
tikslu aukas dėti!

PLATINKIME KNYGAS 
LAIKRAŠČIUS.

kų teorijas nepriklausomybe tu 
rinti but svarbiausiu visų lietu 
viii reikalu, tai išeina, kad Vo

išaiškins, negu kal- 
patįs darbininkai- 
.Jie kasdien apie lai 
negali padaryti jo-

|Dlmr» ne Chicagoj, metams $5.00; pu- 
Btft metu $3.00; trims mėnesiams 
BL7I. Kanadoje metams $7.00. Vi- 
mr kitur užsieniuose $8.00 metams.

Draugija... nepripažįstanti 
vietinio klebono teisės būti 
katalikiškojo veikimo centru 
savo parapijoje, arba vietinio 
vyskupijos vyskupo centru, 
gali būti nezaležninkų bet ne 
katalikų draugija.

GAZIETA “SAULE 
AIŠKINA.

Žioplumas tų pasakų apie 
“kaizerio intrygą”, beje, 
Šiandie turėtų but matomas 
.ir iš kitų faktų. Svarbiau
siu iniciatorium pirmosios 
Stockholmo konferencijos,

cgalima rei- 
viena diena 
tu skelb ia-

SO. HALSTED STREET 
CHICAGO, ILLINOIS

bul norėta 
sidėiimo

“Saulės” rėdytojas kalba apie 
Bolszevikus tokiu įsitikinusiu to- 

jisai butų pusę 
įleidęs, bedrau-

‘ Rusijoj dabar viešai kalba vi
si, kas tik gali ir moka. Minia 
klausosi visų ir ji nusprendžia. 
Tie kalbėtojai, kurie kalba liesą, 
kurie užtaria liaudį 
tie gauna minių užjautimą ir ji 
paskui juos seka, jų nurody
mams pritaria. Kerenskį visi 
myli.

Kada buvo atvažiavusi Rusi
jon Root’o komisija, Rusijos pi* 
lięčiaį jau Miipjo, kad Rootes

Jaigi Lietuva gausianti ne 
prigulmybę iš Vokietijos kleri 
kalu ir kaizeriškos valdžios ina

ir knygos.
Laikraščiai 

niau dalyk

visa savo 
jam kalbėti. Lai 
o mes pasakome

reakcionierius. Prieš-pat jo at 
važiavimą Petrapiliu, sugrįžę i: 
Suvienytų Valstijų rusai ir kiti 
surengė didelę demonstraciją ii 
nuėjo prie Su v. Valstijų konsu 
lo reikalaudami, kad jis pašilai 

Bet kitos di 
kad tail

“Vienybė Lietuvninkų” skun 
džiasi, kad musų žmones nešinu 
čia aukų į tautininkų “neprigul 
nivbės fondą”, ir sako:

Bet ar nemano “Vien. L.”, kad 
žmonių masės, pirma negu ims 
siųst aukas, turi įsitikint, jogei 
tos aukos bus suvartotos išmin
tingu budu. žmonių masės nė-

o kai Leninas kalba, ai 
nieko nesakote?
mus yra laisvė žodžio 

supranti? tai kas gal 
užginti kalbėti?
Na, o jei Vokietijos agen 

ir jus tikrai ži

sas juju užsiėmimas yra: 
manslimas ant dideliu nevos 
žmonių skriauda ir rugojimas 
ant visuomeniszkos neteisin-

rei- 
gilesnis darbas, pabū
ni t tvirtesnių pamatų, 
padaryti lik laikraščiai

Stockholme
galėjo pakenkti Vokietijos 
olgarchijai (despotiškai val
džiai), todėl stambusis fi
nansinis kapitalas Europoje 
stengėsi sutrukdyti ją!

Tai yra istiesų įdomus 
faktas. Tegul į jį atkreipia 
atidžią tie žmonės, kurie iki 
šiol tikėjo, kad Stockholmo 
konferenc i j os sum a n y m as 
tai buvo “kaizerio intryga”. 
Pasirodo, kad tai konferen
cijai priešinosi kaip tik tie 
ponai, kurie bijojo, kad ji ne
pakenktų kaizeriui.

Ir svarbiausis tu bankie- 
4.

rių centras, pasak Hapgoo- 
d’o, yra Paryžius.

Ponai piniguočiai tečiaus 
yra kebliam padėjime. Ka
rės tęsimas grasina Jiems 
pavojum, bet ne mažesniu 
pavojum grasina jiems ir 
karės sustabdymas. Vokie
tija nelaimės karės, o tas 
reiškia, kad joje neišvengia
ma revoliucija, ar taika į- 
vyks anksčiau, ar vėliau. Vo- 
kietijos-gi revoliucija, kartu 
su Rusijos revoliucija, turi 
apverst augštyn kojom visą 
kapitalizmo pasaulį.

Ir kapitalistai galės už tai 
nekaltint nieko kito, kaip tik 
save. Kas sėja vėją, tas 
pjauja audrą.

Ingijimui Lietuvos laisvės 
tkia tuksiančių, tuos tuks- 

sudėti tiktai 
. Jei butų pi

nigų, butų galima siuntinėti 
delegacijas pas pasaulio di

me ir skaitome apie “Bolsze 
vikus,” arba kaip juos ten ki 
taip praminė “maksimalis
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tvarkos) ir baimė 
pries socializmą paskatino 
juos gelbėti Vokietiją nuo 
revoliucijos, paskatino juos 
gelbėt Vokietijos tvarką ir 
spėką, kiek tik galima, ažuot 
davus be kliūčių plėtoties 
judėjimui linkui pilno žmo
nių valdymos visur, judėji
mui, kuris, jų nuomone, į- 
sturns visą Europą į anarchi
ją, panašią j tą, kuri dabar 
viešpatauja Rusijoje.”

Pasaulio bankieriai bijo 
da rb i n i n k ų pergalės (kurią 
jie vadina “anarchija”), bi
jo socializmo, ir todėl jiems 
rupi, kad Vokietijoje nekil
tų revoliucija. Jie yra ne 
kaizerio priešai, o jo rėmė-

Pirmu sykiu savo gyvenime 
mačiau tokius žmones kaip ru
sai, — sakė kalbėtojas. Mes ru
sus vadinom nemokytais ir bar
barais, bet mes klydome. Jie 
labai paprastu budu, o taip mo
ka gerbti ir gerbia laisvę ir kito 
žmogaus įsitikinimus. Ot, kur 
mačiau tikrą laisvę, ir tikrą 
žmonių valdžią, — Rusijoj.

Rosijoj bolszevikas, yra la 
žmogus nevedias, be savo na 
mo nemaitindamas nieką, ne 
atsakantis už viena sąnari sa 
vo szeimynos, ne turi jisai jo 
kio ypatiszko turto, žodžiu jo 
kios neturi locnaslies ir pa 
gal lai geidže valdvl visa svie

čia ; 
turn

Būdamas Taurydos rūmuose, 
Darbininkų ir Kareivių Atstovų 
Tarybos susirinkime, pastebė
jau, kad atėjo trįs nematyti kai
miečiai. Paklausiau vieno, kas 
jie per vieni. Sako: Eik ir pa
sikalbėk su jais. Turbūt nauji

Taigi katalikyste yra paklus
numas dvasiškai vyriausybei, 
kuri suorganizuota autokratijos

ištikimais.’1
Ir tai ne vien tikėjimo reika

luose. Net paprasta katalikiš
ka draugystė — pa v. vyčių kuo
pa, susišelpinio draugystė ir lt.

turi but paklusni tai autokra
tiškai dvasiškuos valdžiai.

Akyveizdoje šitokių dalykų, 
reikia stebėties, kad musų kle
rikalai turi pretenziją prie “de
mokratiškumo’.’ Jie yra ne de
mokratai, o aršiausios pasauly
je autokratijos palaikytojai. To
dėl visose šalyse jie eina išvien 
su despotais ir žmonių išnaudo

tų duoti savo pinigus, neatsi
žvelgdamos į tai, kas iš to išeis. 
Ir tos masės pertai)kiai būdavo 
apgaunamos ir išnaudojamos. 
Ar nerinko per šimtus melų iš 
musų žmonių aukas kunigija? 
Ar nepristatė ji iš tų aukų pui
kių, klebonijų ir bažnyčių su 
augštais bokštais? O ką žmonės 
šiandie iš to turi. Tik skurdą ir 
vargą. Ir tie patįs kunigai, ku
rie tuko iš žmonių aukų, dabar 
dar keikia ir kolioja juos. Tai*

Bolszevikai paprastai neszio- 
je ilgus, neezistus, niekad ne
kirptus plaukus, užriszta turi 
ant kaktos dideli juoda ar rau
dona raikszti, skutasi labai 
ridai; lankiausi1 niekad. Vi-

pamatais.
Katalikai turi priklausyt pa

rapijai ir pripažint klebono au
toritetą. Kleboną pastato vys
kupas, o vyskupą pastato popie
žius. Žmonės tų viršininkų rin
kime neturi jokio balso; jų par* 
eiga tiktai klausyt jų ir bot

tvirtesnė, tuo jos kova bus pa
šokini ilgesne.

Ir susipratusieji darbininkai 
eina į minią, rengia prakalbas, 
visaip ją organizuoja. Tą daro 
ir lietuviai darbininkai.

Bet prakalbomis^ apšvietus 
darbininkus
Pasiekiama 
dideliu var-

Svarbu todėl juos paskleisti 
kuoplačiausia, nes tai yra svar
biausias ir pasekmingiausias 
ginklas prieš darbininkų nesusi
pratimą. Nieks prieš jį neatsto
vės. Tą jau pats gyvenimas pa
rodė. Ten kur darbininku lai k- 
raštija tvirta ir išsiplatinus, ten 
ir darbininkų susipratimas yra 
daug augštesnis.

Paimkime kad ir amerikie
čius ir lietuvius darbininkus.

Pas lietuvius ačių pasišventi
mui tų senesniųjų veikėjų, kurie 
visomis jiegomb knygas ir

Katalikyste yra 
organizuota trimis
Parapija yra pirmasis tos 
organizacijos laipsnis, vysku
pija antrasis, visuotinoji 
Bažnyčia - trečiasis. Nega
lima būti kataliku nepripažįs
tant trijų tos organizacijos 
centrų. Popiežius yra visati
nis Bažnyčios centras, vysku
pas yra vyskupijos centras, 
klebonas yra parapijos cent-

tai del to, idant nereikėtų lan
kei sz akuotis.

Sztai turite paveiksią bol- 
szeviko.

Bolszevikų iszpažinimai yra 
sumaiszvti su mokslais sočia- •z

Ilsiu ir anarkistu, yra dideleis 
pesztukais o inoteres neapsiei
na be pisztalieto (brauningo).

Per ką-gi tad ji laiko musų 
žmones? Ar ji mano, kad žmo
nės jau nė tiek nežino, jogei iš 
tų “pasaulio didžiūnų” jie nieko 
gera nesulauks? Ar-gi ne tie 
“pasaulio didžiūnai” buvo vi
suomet b i ėdrių žmonių engėjais 
ir mažu tautu skriaudikais? Ir c-

jrdi, dabar reikią siųs- 
ciias, ir žmonės turi tuo

“leidos” norį lygių t( 
terims-darbininkėms 
duoti jų.

Kuomet Rusijos piliečiai nu
stojo gėrę, išsiblaivė, jie blaivu 
protu pamatė, kad taip kaip iki 
šiol buvo, toliau negali būti. Už
tat ir caro valdžią taip urnai nu
metė, mat, Rusijoj jau nebuvo 
degtinės. Blaivi piliečiai, blai
vai padarė.

Ateina į Darbininkų ir Karei- 
Tarvbos susirinkimą finu

—Ką, jus norit savarankybės? 
Eikite namo ir tarkitės su savo 
žmonėmis. Mes jums kol-kas 
nieko pažadėti negalime.

Ateina atstovai nuo tikybinių 
sektu ir sako:
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—Duokit mums tikybos lais-

Kovoti už pageriamą buvk 
pavienis darbininkas negali, j< 
kova nebus pasekminga; čia rei

se duosnumą, reikia parodyt 
jiems, jogei jų sunkiai uždirbti 
centai nebus išmesti į balą.

Ką-gi žada musų tautininkai 
nuveiki del Lietuvos labo žmo
nių aukomis. “V. L.” sako, kad 
jomis ‘ butų galima siuntinėti 
delegacijas pas pasaulio didžiū
nus.” Jokiam dalykui esą rei-

lr dar vienas politiškos (auti 
ninku išminties pavyzdys. “V 
L.” rašo:

m Roolą
minios pasakė 
negražu-nepritinl

su savo
si ir svetingai buvo priimtas 
Bet, suprantama, ar su jo nuo 
mone kas iš rusų sutiko, tai ki 
tas klausimas.

- -Na, o kaip pas jus baisa vi

Kas jus esat?
Mes atstovai iš ten ir ten 

nepamenu vardo.
Kas jus išrinko?

- Žmonės.
- Kokie žmonės?
- -Vyrai, moters ir vaikai.

tas-šnipas kalba
note, kad jis šnipas, ką jus tuo
met darote?

mes neapkenčiame jo 
siela, bet leidžiame ir 

pasako savo, 
savo, — o t

pranta, kas 
nori balsuoti

—Kaip jie balsavo? 
Susirinko ir balsavo.

- Kiek pas jus gyventojų? 
Penki tuksiančiai.
Kiek balsuotojų buvo? 

—Penki tūkstančiai, 
--lai visi atėjo.

Žinoma. Kai reikia balsuo
ti, rinkti atstovus i musu — c c
žmonių valdžią, visi ateina ir 
balsuoja. Pas mus balsavimas 

- paaiškino, 
•akyti. Kada 
sijos laisvės 

žodį ir balsavimą su Suvienytų 
Valstijų laisvės žodžiu ir balsa
vimu, man, Su v. Valstijų pilie
čiui, nei šis nei tas darosi. Tik
ra ironija.

Apie moterų balsavimo teises 
Rusijoj nei kalbos nebuvo. Mo
teris — žrndgus; vadinasi, ir bal
suoti turi teisės ir kitas visokias 
teises lygiai su vyrais.

Pas mus, Suv. Valstijose, tik 
isių, o mo- 

nenori

viiiv
atstovai ir sako:

Duokit mums savaranky

Rašydam
Lincoln Steffens prakalbą, pra
leidau tą vietą, kur jis charakte
rizavo žmonių supratimą apie 
Rusijos laisvę. Todėl tą jo pa
pasakojimą čia paduodu:

Kaip jus suprantate laisvę,
- kokia ji turi but? -.. klausiu

rusu.
4-

—Laisve - tai ir viskas, - -

-—Eikit namo ir tikėkit kaip 
jus sau norit, - - tai jūsų sąžinės 
dalykas.

reikia pasiekti visus žino 
kad visi žinotu už ką kovo 
susipralusieji 
visi persiimtų jų 

Pasiekimui tu žmonių c 

kalbų vedama ir ypati 
cija dirbtuvėse, sueigose, abel- 
nai kur liktai ji yra galima. 
Bet čia, hoi's tas darbas ir duoda 
dideles pasekmes, jis yra labai 
sunkus. O tankiai ir palis to-

vaRarais ne visus 
galima pasiekti, 
lik dalelė - ir ta 
gu. Kalbėtojų visuo.met trul
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Visiems susipratusioms dar 
Liniukams rupi, kad ir jų alsi 
likusieji broliai irgi susiprastų 
kad ir jie ateitų į jų eiles ir kar

[č/c išreikštas šiame skyriuje nuo 
mones Redakcija neatsako.]

kieti jos kaizeriškoji valdžia yra 
tikri lietuvių geradariai.

J au liniukai dažnai sako, kad 
mes, socialistai, esą Vokietijos, 
ar'ba net jos kaizerio, rėmėjai. 
Dabar-gi matote, kad ištiesų re
mia kaizerizma.

Kazimieras Gus
ADVOKATAI

taip tr eMtnftwaMI fHaOMMNM iER

Namq Ofbaa:

linos skverną įsikibę bėgioja, 
bet tokie, kurie nori balsuoti ir 
supranta, kas yra balsavimas.

Na, o jei aš norėčiau čia pas 
jus balsuoti, ar galėčiau?

Suprantamą. Jei tamsta 
ipsigyvenlum, tai ir balsuo-

UŽsisakomoji kaina:

Vbtesfoje. nešiotojams kasdien pri-
Mtant i namus, moka:

Savaitei ............   12 centų
Mėnesiui ....................... 50 centų

SHsato dalyse, kur nešiotojai nepa- 
tMda, dienraštis siunčiamas pačtu 
fenilams išanksto užsimokėjus: Me

ga na 
ūškiai pa- 

briežė, kad vokiečiams dabar 
būtinai reikia nustatyti taikos 
sąlygas, kad los sąlygos nega
li būti paremtos ant pavergi
mo tautų, nes tas jjrives prie 
tolimesniu kariu.
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Kalbėdamas apie rytinę pu
sę Erzbergis pabriežė, kad' dė
lei Vokietijos ramumo ir šau
tai kos jau sutverta Lenkijos 
karalystė. J’oliau turės būti 
sudaryta Neprigulmingą Lie
tuva ir taipgi Latvija.

Taigi vokiečių centras žada 
padaryti Lietuvą neprigul- 

minga, kaipo buferinę valstiją. 
Vokiečių valdžia daugiausiai 
skaitosi su centru, todėl mes 
galime pasitikėti, kad Lietu
va iš šios karės išeis visiškai 
neprigulmingą.

laikraštija gana plati ir tvirta 
ir lietuviai darbininkai savo su
sipratime stovi daug augščieu 
už daugeli kitų tautų darbinin
kus, jų tarpe ir amerikiečiui. 
Amerikiečiai gi darbininkai sa
vo spaudos kaip ir neturi. Yr* 
du dienraščiai ir keliolika savai
traščių, bet jų per mažai paly-* 
ginus su skaičių amerikiečių —■■ 
ir amerikiečių darbininkų susi
pratimas labai menkas, ypač po
litinis. o ir ekonominis irgi ne 
koks - dvelkia viduramžių 
amatiniais cechais.

u Ką tik nori; vis 
klausiu.

ma nuveikti. Jai lietuviai 
aukaukite! Pasirodykite, kad 
ne lik žodžiu, bet ir darbu pri
sidedate prie išgavimo Lietu
vai laisvės. Plačios žmonių 
masės juk kito ir negali veik
li, kaip tik aukomis ir savo 
balsu tam prigelbėti.

tarpe yra nesusipratusių darbi-• • • •ninku. O ir juos reikia |>aža- 
dinli, pajudinti, įtraukti į gyve
nimo sūkurį, kad ir jie stotų ko
von už geresnį rytojų. Tą gali 
greičiausia ir g(*riausia padaryti 
laikraščiai ir knygos, reikia tik 
juos jiems įduoti, praskleisti 
tarp jų. O tai nėra labai sunktis 
darbas, jei yra noras tai padary
ti. Tuosyk prakalbos ir k. bus 

pasekmiilgesnės, nes jos 
užbaigti jau pradetf 

Jei dabar lietuviai dar- 
sparčiai o rga n i z no j asi, 

•ašosi prie I 
vien

kie agitatoriai negali visko pil
nai išaiškinti, nemoka kalbėti 
įtikinančiai, ir jų sunkus dar
bas neduoda pasekmių. Nusi
minę jie numoja ant visko ran
ka. nusiskusdami darbininku 
tamsumu, nenoru protauti ir 
nustoja veikę, laukdami kol pa
tįs tie atsilikusieji darbininkai 
kada-nors susipras, jei jie abel- 
nai kada-nors susipras.

Re t, IllclllO 11LIO1) 1O11 (. I<i

tas ne darbininku nenoras susi-C- 
prasti, bet pats būdas veikimo. 
Mes negalime norėti, kad darbi
ninkai, kurie savo gyvenime 
nieko geresnio, nieko šviesesnio 
nematė, tuoj imtų ir su viena 
diena susiprastų. I 
kalanti, kad jis su 
apsišviestų ir įtik 
moms naujoms idej 
sytų ir tuoj pradėtų organizuo- 
ties, kovoti už savo būvį. Jo 
protas dar neišdirbtas, protavi- 

negali aky mirksnyj 
apvertinti naujas 

idėjas. Jeigu jis ir po vieno pa
sikalbėjimo, po vienų prakalbų 
ir eitų prie organizacijos, nau
da butų iš to labai maža; 
eitų tik įkalbintas įspu 
kalbos, o ne įsitikinęs ir 
vėl apleistų organizaciją 
tik jis kiek atvėstų, ar u: 
prieši n gos pusės gerą kai

Čia, mano no u mone, y 
kalingas 
davotas

dau 
turės Iii 
darba. 
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bininkai 
būriais 
yra nuopelnas vien knygų ir 
laikraščiu. Kodėl kiti darbinin- 

4

kai taip sparčiai nesiorganizuo- 
ja ir dabar, pv. lenkai? — nes 
pas juos knygos ir laikraščiai: 
nepasiekia minios.

Lakime i minia ir skieiskiftie 
4 4.

joje1 darbininkiškus laikraščius 
i r knvgas. - Povilas, i

kaip visi žino, buvo Švedijos [jiems 
socialistų vadas Branting. 
0 Branting simpatizuoja 
talkininkams, o ne centra-; 
lems valstybėms. Tie patįs! 
kapitalistų laikraščiai, kurie/ 
keletas menesių atgal smer
kė Brantingo darbą, kaipo 
“kaizerio intrygą,” šiandie 
kelia jį į padanges ir sako, 
kad talkininkai negalį nieko) 
geresnio norėt, kaip kad 
Brantingas pasidarytų Šve
dijos ministerių pirmininku.

Stockholmo konferencija 
butų ne pagelbėjus Vokieti
jos autokratams, o uždavus 
jiems didelį smūgį, kadangi 
ji butų, kaip visose šalyse, 
taip ir Vokietijoje labai su
stiprinus darbininkų judėji
mą. O to tai ir bijosi pasau
lio piniguočiai.

Norman Hapgood sako: 
“Meilė prie tvarkos (kapi

talistinė
New Yorko socialistų laik 

raštis “The Call” išspausdl 
no įdomų tūlo William J 
Fielding’o straipsnį 
tarp tau t i n i o kapitalo 
taikos klausime.

Pasaulio piniguočiai 
rodo, senai daro mėginimų 
jvykint taiką. Jie bijosi ka
rės tęsimo, kadangi ji gali 
privesti prie revoliucijos Eu
ropoje.

Finansininkai dėjo daug 
pastangų šių metų liepos ir 
rugpjūčio mėnesiuose, kad 
privertus kariaujančiąsias 
valstybes pradėti taikos de
rybas. Jie karštai parėmė 
ir popiežiaus taikos notą.

Pastaroji jiems buvo da ir 
tuo žvilgsniu patogus daly
kas, kad ji tapo išsiuntinėta 
prieš tą laiką, kuris buvo pa
skirtas socialistu Stockhol- v 
mo konferencijai. 1 
nio kapitalo atstovai 
kad įvyktų taika,bet 
jojo, kad kredito už 
gautų socialistai.

Minėtasai rašytojas savo 
tuos išvadžiojimus remia 
žymiojo Amerikoje rašyto
jo, Norman Hapgood’o, ko
respondencija iš Paryžiaus, 
tilpusią New Yorko laikraš
tyje “Evening Post.” P-as 
Hapgood, reikia pastebėti, 
yra didelis prezidento Wil- 
šono šalininkai: 
džia atsidavę 
reikalui.

Kalbėdamas 
holmo konferenciją, šis ko
respondentas pasakoja ve 
kokį dalyką:

“Įdomu, kad, kuomet kai- 
kurie talkininkai priešinosi 
konferencijai, bijodami, kad 
ji nepagelbėtų Vokietijos 
oligarchijai, — tarptautinis 
stambusis finansų kapitalas 
slaptai priešinosi jai, ir sku
binosi pa re m t 
žingsnį prie tai! 
jie bijojo, kad 
konferencija 
oligarchijai ii
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Mulkių Apaštalas
KIŠENINIS

Parašė Dilgys

ŽODYNĖLIS

DR. W. YUSZKIEWICZ

MACBETH

Muziką

Versta lietuvių kalbon
(eilėmis)

Gerbiamieji Kleofo Jurgelionio

RANKVEDISWISSIGDaktaras ANGLIŠKOS
Seno Krajaus

Nauji Raštai

[jBiPrfl

AKINIŲ

Kaip Rašyti

Ang. Kalboi

Kovos
1917.

DYKAI
Dabar

via m s 
a žiur-

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

gelbos mokytojaus.

a Įsiminimai 
pasirodė voki

mylėtojo knygynėlyje.
Galima gauti “Naujie
nų” Administracijoje.
Kaina apdaruose $1.00, 
be apdarų — 70c.

1840 S. Halsted St,

laukuose 14 menesių 
buti Bel 
via i 
tranšėjų

Tvirtu apdaru $1.50.
Galima gauti Naujienų

Administracijoje,
0. Kaina 
vienas 

i narsa

ties kiekvieno scenos

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 2359 S. Leavitt St. 

Valandos 4—6 ir 7—9. 
Tel. Canal 3877.

BURE BARBER SCHOOL
W.

PEARL QUEEN 

KONCERTINOS

Autoriui paveli- 
Račkauskas. 

Lietuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos leidinys No 1. 
spauda, Philadelphia, Pa 
Psl. 391. (Su paveikslais)

George R. Kirkpatrick: Kare 
Ko delei?

s, verte V. K

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. J ON I KAI T IS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago

Parašyta
William Shakespeare’o

Tragedija 
penkiuose aktuose,

kas tose kny- 
Kad jis mokinasi Dvasios Šventos 

visas atsakymas: 
šventa viską pa- 

unaversetais: 
iš manau, 
a Ii but ne 

šešiasdešimts trįs ir puse, ate koks tuk- 
prieš

kokio pučiamojo instrumen
to, čia yra proga išsilavinti. 
Mylintįs lavinimą malonėkit 
atsišaukti pažymėtose dieno
se, Utarn., Ketverge ir Pėt- 
nyčioj, 7:30 vai. vakare.

P. GRAŽULIS,
Mokslainė
St. Gyvenimo vieta: 906 W 
19th Pl. Tel. Canal 3762.

tai-mylėtoj 
apsidžiaugs, sulaukę naujo tik 
ro dailės veikalo savo spėkoms

UŽRASOM ir PARDUODAM viso
kius lietuviškus laikraščius.

1617 N. Robey st., prie Robey ir 
Milwaukee Avės.

jai svilino pavuodegį?
Mat, aš užmiršau paša 

su šniu

1 DYKAI!
yra jūsų proga mo-
i barzdaskutystes 
amato dykai

25 mokiniams dykai
Nepraleiskite šio pakvie

timo. Atsilankykite į mus

onas nacKuns 
a, ką jis žino, 

palies žodžių, ne viską galima
čia lokių k 
Kad nei tiri k 
kili klausia.

; gerbiamoji publika, galėsit 
n klausimų. Gal kas ko nesu
žinomą, net mokytas žmogus

8 Iki 10 <U«ną t 
n ėdė 1 dieniau 

v a ia neiti dieną. 
Garfield 640.

So. Halsted St.
Phone Canal 538

3 BALSAS: — Tegyvuoja žiurkė!
(Publika sustoja ir juokdamosi prade 

da eiti pro duris).
—UŽDANGALAS—

(Pabaiga).

Iš ten jis 
Fą, ką ji- 

ir jautė, be abejonės, 
jautė milionai kareivių 

frontuose. Milionai 
prieš savo valią ir

Robert (
Verte Ferdinand de Samogita. 
Lietuvių Kooperatyviškos Bend
rovės L a i s v e s leidinys No

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Poplorot 

CARR BROS. WRECKING CO.
3OO3-3O39 S. Halsted SU, Chicafa, III.

Henry Wood: Rytų Pylis 
Drama 5-se aktuose 14-j c atiden
gimų. Lietuvių kalbon vertė B 
Skripkauskiutė. Cleveland, O 
Spauda ir turtu “Dirvos”, 1917 
Psl. 67. Prekė 35c.

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

3149 S. Morgan St. kerte 32 st. 
Chicago, Ill.

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

orok. <4
(ĮTAISYTAS B tpnnutos- 
recevto; suteikto ifcnintin- 

Egypto tokoninku,

čių socialistų organe N. Y. Volk- 
szeitunge. Jų autorius yra vo- 
kietys kareivis, išbuvęs karės 

Fa m teko 
i jo j ir Francijoj, akly- 

talyvaujant mašinose ir 
pkasuose. Ką jisai ra

šo rašo savo širdies krauju ir 
ašarom. Po keturiolikos mene
sių kariavimo autoriui pavyko 
pasprukti Olandijon 
dasi ka sė A r n e r i k os.., 
sai mate 

{ mate ir I «1 . visuose 
darbininkų 
norą priversti dirbti žmogžudžių 
darbą,*gilumoj savo širdies vis- 
tik nesiliauja būti žmonėmis”...

Autorius gyvais vaizdais pie
šia karės baisenybes, kurias jam 
teko pergyventi. Vertimas ne-

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Speeialbtas Moteriškų. Vyriškų, Valką 
ir visų chroniškų lirą*

VALANDOS: 10—11 ryto, 4-5 po pietų. T—» 
vakare. Nedėldieniata 10—1 po pietų.

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

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED Ir i2-ra GATVfi

I JOSEPH C. WOLON J
Į. LIETUVIS ADVOKATAS Z 
ft Ruimas 902-904 National Life Bids'., ® 
V 29 So. La Salle St., Chicago, III. f
T Tel Central 6390-6891. Atdara: ■
ft Utarninko, ketverge ir subatos vaka- Y 
y rais nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu:
T 1566 MILWAUKEE AVE., Chicago, Ill. ft 

Tel Humboldt 97. Y

Telephone Humboldt 1273.

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

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

Kampas North Ave , Kambarys 500. 
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto

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

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSUOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 XV. J S ta. 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, iv 
F 8 vakarais. Telephone Canal 3110 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai

gali reikalauti akinių arba ne.
Aš esmi AKIU EXPERTAS

GATVĖS, tuo laiku mes pritaikėme tūkstančiams

► gydytojaus ir chirurgo, kuris spcciali- 
kaina nebus brangesne kaip jus mokėsite juwelie-

ke. Kodėl ta žiurke 
k ūpo pil vo, k;

RAČKULIS
kyt, kad tą žiurkę laikė pasirišę 
relių, tai ji ir negalėjo nubėgt. 1 
vau pamiršęs pasakyt, kad tą vyskupą 
įmetė į verdantį aliejų, ale kaip jis lame 
aliejuje paviręs nenumirė, buvo gyvas, 
lai tada tie bedieviai užleido ant jo žiur
kę. Matot, kokie bjaurybės!

2 BALSAS: — Dabar aiškiau: žiurke na- 
rišo su šniūreliu, už 
ir neleido žiurkę toli 
lies pačiu pilvu, lai jai nebuvo ku 
kaip lik į pilvą lįst, — ar taip?

RAČKULIS
2 BALSAS

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

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
čiame dykai.

Georgi & Vitak Music Co.
1546 W. 47th St., Chicago, Ill

Vokiečių Kareivio Karės Atsi
minimai. Lš anglų kalbos verte 
L. Laisvietis. Lietuvių Kooper
atyviškos Spaudos Bendrovės 
L a i s v ė s leidinys No 16. 
Brooklyn, N. Y. 1917. — Pusi. 
177 (Kaina nepažymėta).

Vertėjas savo įžengiamajame 
straipsnyje sako

“Tie įdomus 
Chicago, IU visų pirmiausia

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

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

galo via vienas aiigščiausias piemuo! Jų 
klausykite, ii’ jums kitokio mokslo nerei
kės. Bukite, kaip buvę, dori; šalinkitės 
no mokslu, klausykit manęs, ktj aš sakau,

ne dvvai, kad jus ko nesupratot! Dėlto 
galėsit paklaust. Ale pirma da norėčiau 
prašyt vieno daikto, argu, geriau sakant, 
ne prašyt, o tik priminti, kad jus, kurie 
naudojatės mokytų žmonių pamokini- 
mais, kad paiemtumėl juos. Taigi paskui 
neatsisakykit sudėt gausių aukų man ant 
mokslo. O dabar prašau klaust, ko nesu-

mcldžiami 
įėjo buti y 
Kodėl ji ijesuvire 
pilvo, kol nebuvo priversta įsigraužti į jj? 
Aš manau 
kio pasaka!

(Publika juokiasi, kvatoja, ploja ir švil
pia. Bačkulis su pirmininku bailiai dai
rosi).

1 BALSAS (garsiai): — Įkurkit tokių 
gazietų “Mulkių Apaštalą”! Račkulis bus 
redaktorium. Duodu dešimtuką, kad pa
baigtų tą tukslantj klesų!

2 BALSAS: — Tegyvuoja Mulkių Apa-

•Išreiškia stebėtinai pasekmingu 
nuo galimopilvo ir tarnu, get- 

Yįj ties skaudėjimo, dusulio, galvos 
■TI ftaudėjimo, nuslojimo apdilo, 

( laliin galvoje, ect., ect., Šutai* 
« sotnaa išdirb^ju labai pagarsėjusio 

S| PAIN-EXPEtLERIO- 

Beno ir ištikimo draugo šeimy- 
nos> naudojamo visame pašau 

m lyje P*r pušyj Šimtmečio—35c 
ua konkut9 vhsose aptiekose, 

I___I! arba galite užsisakyti tiesiai ii
r F. AD. RICTTFEK A CO.

»ulUartaa Hm M.

kaip aš. Taigi užbaigdamas jums atkar
toju, kad nebūtumėt socialistai, kad klau- 
sytumėt savo vadovų. O toliau, jeigu no
rite būti visai dori, tai kada tu, žmogau, 
matysi kur kokią moterį arba merginą — 
vistiek,_ tai žiūrėk, kad tarp tavęs ir los
moteries nebūtų socializmo! Velyk žiū
rėk, kad ten butų viena avinyčia su vienu 
piemeniu ir viena avele!

(Jaukielių (jaina ir eina atsisėsi. Publi
ka nloia ir erza. Kalbėtojas atsistoja ir

SKAITYK IR PLATINK 
"NAUJIENAS^.

ai, ne mulkiai, ai 
kaip ta žiurkė ga 

j h.j e

Dr. H. R. KRASNOW
Chirurgija Ir Veneriškos Llgoą
PrUhmimo valandos
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare 

nuo 10 ryto iki 1 
Reside nei Jos Tele f

1840 So. Halsted Street, 
Chicago, Ill

KLTJS: — Well, tu čia neaiškink 
Ką tu čia gali prieš mokytus žmo- 

fu gali tik klaust.
- Prašau ne “tuksėt”: “tu. 
iii žinot, kaip mandagiau 
ui sykį esi perėjęs aštuo

niolika universitetų ir 63 ir pusę klesos... 
Taigi aš klausiu: viena — kaip jus žinot, 
kas tose knygose parašyta? Antras klau
simas: Tamsta išrodai ne senesnis kaip 
1<8 metų. O sakaisi pabaigęs mokslą aš
tuoniolikoje universitetų: tai vadinas 
kasmet tamsta baigei po vieną universite
tą, — tai labai-labai greit. Taigi ar nuo 
gimtos dienos pastojol į universitetą? Bet 
mes žinom, kad kol vieną universitetą pa
baigia, tai praeina mažiausiai penkeri me
tai. Jei tamsta perėjai 18 universitetų, po 
penkerius metus, tai turi jau devynesde- 
šimts metų — ar taip? Specialistas iš

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfcJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA

SpecialiBkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstui ir pūsles, užnuodijimą kraujo, 
odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus iigydyti, ateikite 
čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir 
ilgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vaL vakare. Nedėlioms Iki 12 dieną, 
l»00 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gaL, viriu] Bankos. Tel. Canal 3263.

PIRMININKAS (į nenmotą Račkulį): 
— Palauk tamsta, aš jam atsakysiu. Koks 
čia klausimas: kaip jis žino 
gosc 
akademijoj, tai tame i 
žinote patįs, kad dvasi 

r su tais 
akademi joj 
ir tų klesų

Gerhardo Hauptmanno: Pas- 
kendusis Varpas. Pcnkią Ak
tų Pasakos Drama. Lietuvių 
scenai taikydamas vertė A. La- 

Išleido J. Kle- 
MCMXVII. — 

50 centų.
gražiausių simbo

lis vokiečių rašyto
jo G. Hauptmanno dramos vei
kalų. Vertėjo, verčiant tą pasa
kos dramą, taikyta lietuvių sce
nai, tatai ir vokiški veikiamųjų 
asmenų (pavidalų) vardai pa
keisti mažiau ar daugiau ata- 
tinkmais lietuvių mitologijos 
vardais. Ir lietuvių scenos artis- 

ibejo, nemaža

Junra Akys 
kilojame ant STATE 
AKINIŲ.

.lysgausite patarnavimą nuo gydytojaus 
zuojasi akiy ligose 
riui arba optikui.

Ateikite į ofisą-

Dr. FRANKLIN O. CARTER
Akių—Ausy—Nosies ir Gerkles Specialistas

120 SO. STATE STREET, CHICAGO, ILL
Visas antras augštas.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 7 vak. Nedaliomis: nuo lt) ryto iki 12 dieną

DR. A. L EPSTEIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas moteriškų, vyrišky, 3 valką ligg.
Ofinns ir Gyvenimas:

3600 S. Halsted St., kampas 86 
l’elephone Drover 4974.

Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 
po pietų ir vakarais.

SPECIALISTAS
Vyry, motery ir vaiky 
chroniškų ir nerviškų 

liMŲ.

Dr. G. LEEDLE
Praktikuoja 25 metai 

Chicagoje.
Ofiso valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vakare, šventadieniais 
nuo 9 iki 12.
4726 S. Ashland Ave., Chicago

slant is, ba ką gi tukstant
viečnastį? Na, kas daugiau nor klausti?

2 BALSAS: — Mister Račkį 
aišku, kaip buvo su ta žiurke 
pilvu? Tai yra labai stebuklingas atsiti 
kimas, ale aš nemanau

IN1A1
\ Hwm©s

Mados

Niekai? liek nesidarbuoja Suv. 
Valstijų labui kaip pulk. T. Roo- 
seveltas. Jis reikalauja, kad 
reikia išplėsti Suv. Valstijas, rei
kia padaryti jas didele ir galin
ga tauta. Todėl jis reikalauja, 
kad kiekvienos šeimynos skait
lius siektų virš desėtko. Kad 
parodžius, kad jo dlarbas nėra 
bergždžias, jis sako: “Tik pažiū
rėkite skaičiun gimusiųjų kūdi
kių laike mano prezidentystės. 
Tai vaisiai mano triūso. Mano 
pastangos nenuėjo per nieką.”

Bet kaip neteisingi tie žmo
nės! Jie nenori duoti kredito 
ex-prezidentui. — Girdėjęs,.

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kimi turi skaudamas arba silpnas akla, kj 
galvos skaudėjimo, atsilankykite paa mm 

H55 Milwaukee Avė.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakara. 

xvix) 9 rvto iki 1 po piet.

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

Taipgi priren- 
Akinius.

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

G. MILLER, akiy specialistas, 
PETER A. MILLER, optician- — - — ------

2128 West 22-ra Kalve.

i jų neskaitęsl Kiek as žinau, lai 
emokina paleistuvystės, o lik rodo, 
visokie valdonai ir dvasiški vadovai 
mžius laikė pavergę moteris... Čio- 
lip pat parodo, kaip turės išnykti ver
iu paleistuvystė.

vienas perdaug
klausia. Kurie
Ar vra kas no

mister Bačkų Ii, da 
cą: žiurkė negalėje 

bet ji galėjo bėgli į vieną ar 
ba į kitą pusę; lai kode! ji nesuko po de 
šinei arba po kairei, bet stovėjo lygiai an 
vidurio pilvo?

RAČKULIS: — 
klausimu klausinė c 

resnio, tai tylėk! 
k i a m s. n e i ša i šk i n si.

PIRMININKAS: 
ei kitas nieko. Te{ 
ne mulkiai, tai supranta 
r i d a klaust?

REIKALAUJI
Jeigu kenti galvos skaudėjimu,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akiy,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga į krūvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akiy,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

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

JTOHISr J. SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 

TEMYKIT MANO UŽHASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos gatvės Ant PJatVs Aptiekus 2-ras augštas. 
Valandos: nuo 9 i’yto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 diena.

Tel. Canal 5335

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, Ill.

{aivos skaudėjimą, ne- 
!ict ateiki!e pas mane

Už savo darbą g vara niuo- 
i.

ĄHLIJ^R, akių specialistas,
. . -i

Tel. Canal 5838
Chicago
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cHicAGos Teatras j r Balius I Subatoje, Spalio-Oct. 6 d„ |
ŽINIOS :: Rengiamas 5-kių draugysčių Sanryšio spėkomis:

Jauny Vyru Liet. Dr. ir Pašelpos Kliubas

5. Dr-stč Lietuvių Jaunikaičių Dainos Mylėtojų

nes

W. G. Me
ir

apelinkiu) liet, drau-

Tebestreikuoja.

ir

Bridgeporto

parapija yra musus.

tM parodos, bet, kaip sakoma, Well,

sMekė.

ROSELAND.

paleistu savo mašina veikmei).

zimiero kapines.

x įsa.

Suteikite adresus.

ar-

Užtroško 6 žmones.laiko.

kit nose Lincoln Steffens.
tams

uazas.

lanko an-

'y

I

namų, 
Visu

NENUSISEKĘS 
APVAIKščIOJIM AS

Vakar 
šventė “jubiliejų 
jo 25 metines sukaktuves nuo 
parapijos susitverimo.

Kaip ir pridera tokiai iškilmt i, 
— surengta “didžiulė” paroda. 
Surinkta daugybė vėliavų, pa- 
samdyta net du benai, keli au- 
tomobiliai, sušaukta visi para- 
jdjonįs — ir paleista ta visa pro- 
efctttja vaikščioti 
^fvėmis.

mk nežinia, ar 
be {Mira pi jonų, ar

b(W>u sekė vos apie 200 motere- 
ir apei 150 vyrų. Taip kad 

TiNHiidelis debesys, apie kurį taip 
dMg buvo skelbiama, davė la- 
tmi mažai lietaus.

Vadinasi, visas tas triukšmin-

(Satvekaris užmušė lietuvį.
Užvakar, subatoj, Hegewisch 

miestelyj, belipant į South Sho
re gatvekarį, užmuštas 28 me
tų lietuvis Kazimieras Ališaus
kas, gyvenęs 10613 Edbrooke 
avė. Gatvekariui užgavus ve
lionis dar gyveno l vai. 25 min.

Velionis paėjo iš Beketų so
džiaus, Telšių pav., Amerikoj iš
gyveno 8 metus.

IjSS. Ketvirtoji ir 
rinkimai.

kuopa.
Vakar ji laike savo mėnesinį

viena is 
Fellow

ship House svetainės dar \ ieną 
sieną išimti, arba “inufintis", 
vadinas, didesnės svetainės jieš- 
koties.

dešimts nariu, o v
tl trijų dešimčių

Nariai veiklus; ir įvairių komi
sijų nariai savo priedermes pil
do. O iei kurie netyčinius snus- 
tetčja, tai ak y laša i Organizato
rius visados gatavas pagrauden
ti... ■

Dabar kuopa subruzdo del se-

KAZIMIERAS A LISAUSK AS

28 metų amžiaus, mirė su- 
‘ baloj, rugsėjo 30 dieną. Pa
ėjo iš Kauno gub., Telšh) pav., 
Salantų parap., Reketų so
džiaus. Amerikai išgsveno
8 metus*. Pr 
uanian Impr 
nefit Chib.

Laidotuvės

10613 Edbn

Kazimiero kapines.

šomi dalyvauti laidotuvėse.

jų dalykai šlecht: nominacijose 
kandidatų žmonės balsavo už 
socialistus.

Žino katės, pieną padėjusios,

ir repiiDiiKOiui punutitb mobi
lios jungiasi daiktai).

Jungiasi — prieš socialidtus.
Abidvi mašinos- tariasi vieną

pažiūrėsime. Ir pama- 
Ale tuo tarpu tenka ge

rai padirbėti.

•Ii nutarė varyti tokią kampani
ją, kad visa kas rūktų.

Ji nuskyrė visą armijs karei
vių regis apie dvidešimts pen
kis veiklių vyrų kampanijos ko
mitetai).

Veiks komitetas, veiks, be a- 
bejo, ir kiekvienas atskiras 
kuopos narys, kad dangų ir že-

šia sukrustu.
€•

listų kandidatų šiemet bus iš-c c

rinkta, šiur. () dg. K. (ingis

viii Darbininku Tarybon, nesu
teikė mums kartu ir savo valdy
bą adresu, tai šiuo maloniai pra
šome visu tu draugiją valdybą,

adresus (’h. L. I). T-os Pildomo
jo Komiteto sekretoriui, adre
suojant — St. Strazdas, 1840

gijų valdybos tatai atliktu ūmai. 
Arti na n ties antram visuot. Ta
rybos susirinkimui Pild. Kom.

Ch.L.D.D.L
Komitetas.

Pildomasis

Hali ir ji visus t;

I). McBride, 4863 Winth- 
agentas Mutual Life 
Co., trimis šūviais 

500 Glen-

wood avė., McBrade sako, kad 
jie susibarę gatvekaryj už ne- 
ii/mnL'nLi <» iwl i ir L ip v”

P. I). McBride jau ir pirmiau 
buvo kaltinamas perdurime pei-

sitaikvti be teismo.
•»

Suvažinėjo vaikų.
Ties Isabella st., ant rubežiaus 

tarp Wilmette ir Evanston, 
North Western elevatorius su-

ito ward, Jr., sūnų Northwes
tern universiteto profesoriaus 
Earl Dean Howard.

Elevatorius nuvilko vaika 75 
pėdas ir visai jį sutrynė. Motor- 
inanas areštuotas ir kaltinamas

Kaltina lietuvius 
$3,000 vagystėje.

Detcktivai areštavo Miss Anna 
Ynknis, 1620 Union avė., Mrs. 
Elizabeth Davis, gyvenančią ten- 
pat; William Zick, 570 W. 18th

eis Dugnas. Juos kaltina pa vo
ginu* už $3,000 šilko iš Oriental 
Kimono Co., Transportation 
Bldg.

McAdoo kalbės 
Chicagoje.

so antros vidurinės pa: 
kuri sieks $3,000,000,000.

li tas iš 70 žmonių, kurie jį pa- 
lydės vakare j sale. Komitetas 
iš 8 žmonių išvažiuos jį pasitik-

bestreikuoja. Buvo bandoma) 
susitaikinti, bet prie nieko ne

paduotų savo reikalavimus pa
prastu keliu. Darbininkai gi 
su tuo nesutinka.

Armouro vakarinę mokyklą, 
13 rd Place, kinko 121 lietuvių,

I2 merginu siu-

Svetimtaučiu yra 100 lankyto- 
jų įvairiose klesose. Išviso —- 
221 mokiniai.

Panedėlis, Spalio 1, 1917

191*7 m

2242 W. 23rd Place

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

visus

JIEŠKO KAMBARIŲ

RAKANDAI
REIKIA DARBININKŲ

MOKYKLOS

3300 Wallace SI., Chgo.

Chicago, III.

4

T

DR, A, .J, KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgasf-

12 ryte; 2
Chicago

Atsišaukite

1731 So. Union avė. Real Estate*

PARDAVIMUI

Chicago.

Prirenka visiems
nuo ji „ _______

786-88 Milwaukee avė 
lubos, 
rui.

šiuo adresu: I
2703 W. 471h Si.,

C'

PIRK SAU visas Plumbavojimui reik
menis tiesiai u£ “wholesale” kaina 
Mes parduosime visiems.

Levinthal Plumbing Suftpiy C®
1637 W. Division St., Chicar<*» 

Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai-

Scenoje statoma dviejų veiksnių komedija iš Amerikos 
lietuvių gyvenimo

tinkamus 
patarimui

REIKALAUJAM 4 moterų kriau
čių prie kostumeriško darbo, 1 pre- 
sserio, 3 gerų apreiterių ant ready 
maid.
3117 Wentworth Ave.,

HEIKALINGAS vyras prie batele- 
vojimo Soda Waler. Atsišaukite 
tuojaus.
Chicago While Rose Bottling Works 
841 W. 33rd st., Chicago, 111.

REIKALAUJAME junitotių dirb. 
pritvrusiu. Mokestis $14 į savaitę.

ROGERS and HALL CO.
124 Polk SI., Chicago.

REIKALAUJU kriaučių prie mote
riškų rūbų siuvimo’. Ateikite pasi
rengę dirbti. John Stanaitis, 
1913 Ogden Ave., Chicago, Ill.

REIKALAI JAMA pirmos klesos 
bučeriaus. 'furi žinoti kaip pirkti, 
marinuoti ir pjaustyti mėsą. Turi

4—4—

PARDAVIMUI sankrova saldainių, 
smulkmenų ir mokyklai reikmenų. 
810 W. 20th st r., Chicago

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

PARDUODU saliuną tirštai apgy
ventoje lietuviais vietoje. Biznis iš
dirbtas per daug metų.
626 W. 18 st., Chicago, III.

Phone Canal 4235.

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo ir prižiūrėjimo vaikų. Turi 
mokėti gaminti valgyt. Kreipkitės

PARDUODU saldainių, cigarų, 
smulkmenų, mokyklai reikmenų sa
nkrovą. $350, jeigu pirksite tuojaus. 
3 kambariai, $17 rendos. Priežastis— 
liga. 905 W. 20ta Gatvė, Chicago, Ill.

4—.’MT—

ii

M. Meldažio Svet
Durjs atsidarys 6:30 v.v. Programas prasidės 7 v.v. 

Įžanga 25, 35, 50 ir 75 c.

“Malkinė ir Mulkintojai”
Režisierius S. Dilis,

Dainuos Chicagos Vyrų Choras po vadovyste S. Dilis. Orkestrą F 
Kuzmarskio. Dar pirmu kartu Westsidėj rengiamas toks nrilžiniš 
kas vakaras. Todėl, gerbiamoji publika, nesi vėluokite, nes 
negauti sėdynių. Dar bus ir extra programas. Po teatrui bus šo 
kiai, lietuviški ir amerikoniški, iki vėlyvai nakčiai.

Kviečia 5-kiu Draugysčių Sanryšio Rengėjai.

Gubernatorius Lowden pas
kelbė spalio 9 d. paminėjimui 
46 metinių sukaktuvių nuo Chi- Pajieškau draugo Jono šukevi- 

čiaus, gyvena Chicagoje. Turiu la
bai svarbų reikalą. Meldžiu atsi
šaukti greitu laiku. O.
225 E. 115th St, Chicago-Kensington 
Illinois.

namus.

Ties namu prie 62 ir Ingle
side avė. gatvių, vidurnaktyj ek- 
spliodavo bomba, apgriaudama 
kiek namą, bet nieko nesužeis- 
dama.

Standard Oil Co. trokas ties 
Milwaukee avė. ir Addison st., 
užmušė 4 metų vaiką Julius 
Schnelzer, 3434 Ni. Kilbourne 
avė.

Ties 33 ir Prairie avė. gatvė
mis automobiliniai plėšikai už
puolė Oliver O. Forsyth ir atė
mė $350.

Pranešimai
PASARGA.—Draugijų pranešimus skelbiam* 

be užmokesties. Pranešimai turi but pflduoti 
II vakaro, laiškeliu arba telefonu. Canal ĮL506. 
Priduoti tą pačią dieną, kada spausdinamas 
dienraštis, nebegali but Įdėti.—“Nauj.” Red.

Sheboygan, Wis. — Lietuvos Sūnų 
Draugystes metinis susirinkimas į-

Sheboygan, Wis.
E____
vyks spalio 5 dieną 1917 m. Eagle 
svetainėj, 7:30 vai. vak. —Draugai, 
malonėkite kiekvienas atvykti.

—G. J. Mikelaitis, Sckr.

L.S.S. 81 kuopa rengia vakarą (bus 
lošta ‘Saliamono Sapnas”) gruodžio 
1 dieną 1917, Meldažio svetainėje.— 
L.S.S. kuopos Chicagoje ir kitos pro- 
gresyviŠkos dr-jos malonėkite tą die
ną nerengti panašių vakarų, kad iš
vengus konkurencijos. .Komitetas.

Roseland. — “Aušros” vakarine 
mokykla, 10900 Michigan avė. prasi
dės nuo spalio 1 d. 7 Todel-gi visi, 
kurie norėsite mokinties, ateikite 
prisirašyti. Prisirašyti galima atei
nančią savaitę kiekvieną vakarą.

—Komitetas.

LSS. 81 kuopos domai. — Kadan
gi L. D. Draugija jau senai buvo nu

nas” ir lošimas jau pilnai prireng
tas ir spaudos darbai (apskelbimai, 
bietai) padaryti veikalo išplatini
mui lapkričio 18, Meldažio svet., ir 
savo prisirengimo .jau nebegali at-

narių, kad jie malonėtų pasirinkti

Vakaro Rengėjai

Indiana Harbor, Ind. — Lietuvių 
Vyrą ir Moterų Apšvietus Draugijos 
mėnesinis susirinkimas įvyks utar- 
ninke, spalio 2 d., A. Mikalavičiaus 
svet., 2112 — 137 st. Pradžia 7:30 
v.v. Draugės ir draugai, malonėsite 
visi atsilankyti paskirtu laiku, nes

svarstymui. Kviečiame ir tuos, ku
rie norėtumėt pristoti prie viršminė- 
tų draugijų. —P.-Matonis, Rašt.

LDLD. 45 kp. mėnesinis suąirinki-

v.v., Meldažio svet., 2242 W. 23 PI. 
Visi nariai malonėkite atsilankyti ir 
atsiimi i knygas.

P. Galauskas, Rašt.

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasiskclbimams 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 
priemonė tiek biznio tiek dar
bo žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

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

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

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškuu savo pusbrolio Juozapo 

Paliliuno, iš Kauno guh., Panevėžio 
pa v., Rainigalos par., Gudelių kaimo. 
Pirma gyveno Penrįšylvanijos valsti-_ 
joj. Malonėkite’ atsišaukti. Turiu

j svarbių reikalų. Mano adresas: 
, * i Antanas D. Chinikas,
Jonas Šileika, ^327 W. 22 Place, Chicago, Ill

s

PARDAVIMUI
Šokią Mokykla

Pajieškau savo brolio, Vincento 
Šlacinko, pirmiaus gyveno Brooklyn, 
625 Drigg avė.; metai laiko kaip apie 
jį nebegirdima nieko; jis paeina iš 
Kauno gub'., Raseinių pav., Namak- 
ščių par., Pužų sodos. 'Turiu svar
bų reikalą prie jo. Meldžiame duoti 
žinoti, už ką iškalno tariu ačiū, se
kančiu adresu:

Monika Jorewičienė, 
1620 Jackson str., . Gary, Ind.

PARDUODU kriaučių šapą ir tai
symo ir valymo senų drabužių. Par
duodu pigiai. Galima daryt gerą 
pragyvenimą. Kreipkitės adresu:

A. Miklik, 
2849 Wallace st., Chicago Prof. J. KLOVAS

Tel. Canal 7270 Prof- J- ŠLAJAS
Mokiname sulig naujausia mada vb*t»hiu» lo
kius. Užtikriname pasekmes. Mokinamo Fo- 
nedėliais ir Pėtnyčiom. Pradžia 7:45 ¥. OJ

J. RASHINSKIO SVETAINĖJ 
731 W. 18th St., Chkaro, I»

Duodama Privatinės Lekcijos

JIESKAU SVARAUS, ŠILTO su c- 
lektros šviesa kambario. Laisvi 
žmonės, kas turite tokį kambarį 
“Naujienų” apielinkėj, malonėkite 
pranešti laišku į “Naujienų” ofisą 
sekančiu adresu;

J. Acer i s,
1840 So. Halsted st., Chicago

P. S. Fanatikai lai neatsišaukia, 
visai nenoriu jų..

LENGVAS DARBAS IR ..... 
DIDELIS PELNAS

Mes išdirbame tokį darbą, kuris 
lengva parduoti mažne kiekvienuose 
namuose be jokio kalbėjimo. Mes 
norėtume šitą daiktą plačiai žmonė
se paskleisti ir todėl visuose kraš-J 
tuose reikalaujame agentų. Duoda
me didelį nuošimtį ir paskiriame te
ritoriją. Priimame prityrusius ir 
neprityrusius žmones. Jei uždirbi 
mažiau kaip $5.00 į dieną, stok pas 
mus agentaut. Artesnėms žinioms 
rašyk tuojaus šituo adresu:

WOODWORK SPECIALTY CO..
2631 So. Halsted St.

TURIU paaukauti $16I> seklyčios 
setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$210.00; $225 vietrola ir rekordai— 
už $55.

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kedzie avė., 

Chicago, Ill.

Vyrišky DrapanyBargew 
'Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir ©ver- 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3L0O 
iki $7.50.

Atdara kasdierą, nedčliomis ir va
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted SU Chicago. K,

>--.4---^—-................ ........... .......... ........................................

REIKALAUJU duonkepio prie 
juodos ir baltos duonos. Trumpos 
darbo valandos, gera mokestis. At
sišaukite laišku: No. 144 “Naujie
nos”, 1840 S. Halsted st., Chicago. 
Ill.

JAUNA PORA turi parduoti tuo
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, cabinet, phono
graph, upright pianą ir tt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai, už 
grynus pinigus.
2910 North Ave., 1-mas Datas. Prieš 
Humboldt Park. Chicago. Dr. A. R. Blumenthal

REIK ALINGA patyrusio mėsos 
pjaustytojo tuojaus. Pastovus dar
bas ir gera mokestis. Atsišaukite į

STANDARD MARKET
1306 S. Main St., Rockford, Ill. 

(Senas telefonas Forest 98)

REIKALINGI 2 barberiai, 1 nuo
latiniam darbui (mokestis $17 savai
tėj), 2-ras vakarais — subatomis ir 
nedėliomis, mokestis $11.50 j savai
tę. Atsišaukite tuojaus.

K. 'J. Malela,
3336 S.; Halsted st., Chicago

IT! ■ m V* M K Vyrams ir Moterims, IN-
H n O U A I VAIRIOS rųšies dirbtu-

I H 11 ii ui I v®se> šapose, ofisuose, ho-
ImY JU Ii Uf Ji | lėliuose, restoranuose, sa-

liunuose, institucijose, li- 
ffonbučiuose, ir tt. Specialia aukles patarna
vimas. Pamatvkite musų DIDELI surašą.— 
Geriausios mokės t J s.—

Advance Employment Exchange 
2nd floor. --• 179 W. Washington St.

PARDAVIMUI saliunas ir hotelis, 
sena ir gera vieta, apgyventa sla
vais, netoli nuo aludares; parduosiu 
pigiai. Parduodu todėl kad negaliu 
prižiūrėti 2 vietų* 
217 W. VAn Buren St

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $160.00 sekly
čios setas, tikros skaros, už $20. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divonų, daven
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Vietrola su 
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. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gat., 
Chicago, HL

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra tni- 
čias, kada pranyksta 
regėjimas.

Mes vartojam p«<e* 
rintą Ophthah»H>m>at- 
er. Y p h t i n k b doma 
atkreipiama j va Urna 
Valandos: nuo 9 ryta 
iki 9 vakaro; nrdiUL 
nuo 10 iki 11 dieną- 

4649 So. Ashland Avenue, .
Kampas 47 St.

Telephone Yards 4317

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokinam piešimo, kirpimo formų, 
sinti naminius daiktus arba aprėda- 
lus. Diplomas kiekvienam, kurs išsi
mokins. Valandos dieną arba vaka
rais del jąsų parankamo. Už $10 iš- 
mokinam jus sint visokius drabužius 

DRESS MAKING COLLEGES, 
2336 W. Madison gat., Western ave 

SARA PATEK, MOKYTOJA.
1850 Wells gat.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a- 
beluos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia- 
rašystčs.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 j)o pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
3106 So. Halsted St., Chicago, Ill.

MASTER 5Y5TEnpm

DABAR YRA GERAS LAIKAS 
IŠMOKTI KIRPIMO IR “DESIGNING”. 
Mes galime gauti jums atsakančią ir 

rai apmokamą vietą j trumpą laiką. Jus gau 
šit privatiškas instrukcijas ir praktišku paty
rimą mokindamies.

Mes taipgi turim siuvimo skyrių, kur mo
kiname siūti rankoves ir kišenius daryti it 
prosyti. — Dieninės ir vakarinės instrukcijo* 

JOS. F. KĄSNIUKĄ, Viršininką.
Priešais City Hali

Kambariai 416-417 118 N. La Sa!U

GERESNI UŽPELNĄ 
Lengvesnį ir švaresnį darbą gali gauti 
tik tuomet, jaigu esi tinkamai išsilavinęs. 

LEVESKIO PRIRENGIAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA per laiškus, nauju budu. 
pagelbsti išsilavinti Icngviai ir už mažą 
užmokesnj. Mokina Anglų kalbos iki augš- 
čiausiai, Aritmetikos, Knygvedystės, Laiš
kų rašymo, Lietuv. kalb. Gramatikos ir tt. 
Tokiu pat budu gali užbaigti GRAMMAR 
SCHOOL, HIGH SCHOOL ir PREKYBOS K HR 
SUS. Dėl lankančių Public Schools duodamo 
Pagelbinis kursas. Viskas aiškinama lietu
viškai. Galintiems atsilankyti duodama lek
cijas atėjus. PrlsiuntusJZc. mark, persiunti
mui gauni pilną APRAŠYMĄ reikalaujam: 
dalyko arba kurso.

GJ<Leml(is,3311W.61PI.Chicago

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

akinius, iii,—rt- 
duoda dykai.

arti Chicaro 1 ** 
VALANDOS: Nuo 9 išryto iki 

Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 po (H*** 
Tel. Haymarket 2434.

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

Tel. Drover 7179.

'Pel. Armitage 984

2121 N. Western avė.
Valandos: 9- 
vakare

Rockdale

Pranešu visiems, kad mes pradė 
jame Real Estate Business.

Turime parduoti didelius teatrus 
su namu ar be. Taipgi didelį ho— 
telį su keliais lotais ir mčsinyč.ią sib 
namu ar be.

Turime kelis storus del pardavimo 
arba rendavojimo. Visi didžiojo bi
znio distrikte. Gera proga del lietu
viško aptiekoriaus, ir turime gerus 
naujus fixtures, kurie turi būti par- 
duoti į grc'ilą liiilcp I.Hi.ti pigiais

Mr. Dan. J. Lukša,
Rockdale, IUL 

Joliet, P. Ob 
“Naujieną

’ 514 Moen avė.,
' Phone 1507 M.

Taipgi parduodam

■

S'* ir




