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Naujas Rusu parlamentas IMS NAGAN POPIBROS 
FABRIKININKUS.

, Apgaudinėja valdžią. .

’NAUJA PARTIJA IŠPE- f
■ ... RETA. • SENATE Kilų senatorių atsakymai 

La Follette’ui.

Vokiečiai apleidžia Lens’ą? WASHINGTON, sp. 8. — Fe- 
deralė valdžia rengiasi, imti na- 
gan poipiefos fabrikininkus, kur 
įvairiais apgavingais budais ste-

S. V. kongresas isšiskirstė

NAUJAS PARLAMENTAS 
RUSIJOJE.

kainas. Fabrikininkąi mat nuo
latos leidžia paskalų apie popie
ros stoką ir tt. Federates val
džios t.v. pirklybos komisija tuo

karalių skelbimai yra tik gud-

Rusų demokratijos seimas užsi
baigė. — Išrinko laikinąjį par
lamentą. — Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Taryba šau
kia naują seimą.

AREšTAVO FRANCUOS PAR
LAMENTO ATSTOVĄ.

Įtaramas tarnavime vokiečių 
valdžiai.

palaikyti augštas laikraštinės 
popieros kainas ir, prie pirmos

PETROGRADAS, sp. 7. — 
Rusų demokratijos seimas už
sibaigė. Delegatai išsiskirstė 
vėlai subatos vakare. Paskuti
nėje savo sesijoje demokratijos 
seimas 531 balsu prieš 241

PARYŽIUS, sp. 8.

RUSIJAI GRĘSIA GENERALIS 
GELEŽINKELIŲ DARBININKŲ 

STREIKAS.

nu-
pa- 
lai-
su-

Susirinki-

rlamentą iš 305 narių, kuris 
kys savo pasėdžius, kol bus 
šaukta Steigiamasai 
m as.'

Premieras Kerenskis nors ir 
pritaria naujam parlamentui,

valdžiai.

iniciatyvos teise.

mentu. Sakoma, 
parlamentan įeina

ma- 
tik

ne-

visos

lo, sako telegrama.

chime n tai.

rezouu-

VOKIEČIAI RENGIASI
APLEISTI LENS?

ni a nebū

mo Belgijoje, rengiasi suvis pa-

jų Belgijos ir rrancijso fron
tuose, tarp kita ir Lens. Iš mie
sto skubiai esą gabenatria visa, 
kas galėtu pasirodyt suuodus

KONGRESAS IŠSISKIRSTĖ.

gruodžio mėn.

las Turinei. Jisai įtariamas tar
navime vokiečių valdžiai, t.y. 
šalies išdavime. Jo kambaryje 
rasta didelė suma pinigų, pri
siųsta iš Šveicarijos. Manoma,

smulkmenas.
areštavimo

Iš DIDELIO DEBESIO

WASHINGTON, sp. 7. Ala- 
bannos kongresTUTlias Hiflinas

ka žmonių," turinčiu ka nors be- C L <-

50 tuksiančiais doleriu, kuriu c v

pirkim ui.
komi- 
ji ne-

randanti pamato visoms toms 
šnekoms — bent kuliai jos nėra

ATMUŠA VOKIEČIŲ 
ATAKAS.

Rygos fronte.

PETROGRADAS,
Oficialiai pranešama.

Pskovo ir

bombardavo

netoli

SUDEGĖ DIDELIS GRUDŲ 
SANDĖLIS.

Nuostoliai siekia ,$2,000,000.

EAST. ST. LOUIS, sp. 8.

priklausantis Acme Elevator 
Company. Nuostolių pridaryta 
apie už 200 tūkstančių dolerių.

Valdžia neišpildo darbininkų 
reikalavimu.

PETROGRADAS, sp. 8.—Ka
dangi valdžia vis dar vilkinusi 
pasakyti, ką ji mano apie išsta-

rbininku komitetas nutarė ne-

, i • r

Prohibicionistų, progreši- 
stų, socialpatriotų ir single 
taxeriu konferencija išperė
jo naują politišką partiją. 
Ji suvienysianti visas tas ke
turias, apart ) prohibicionis
tų, negyvuojančias parti
jas. .'.y .

Tiesa, ji dar nėra visai pa
baigta perėti. Pabaigs ją 
perėti suvažiavimas, kuris 
įvyks ateinančiais metais. I- 
ki to laiko norima surinkti 
$1,000,000 fondą kampani
jai ir visuotinas suVažiavi- 
mas pastatys kandidatą į 
kongresmanus, o vėliau ir į 
prezidentus. J

Šiaip taip sulipdyta ir nau
josios partijos platforma. Ji 
yra mišinys visų keturių pa
rtijų reikalavimų, čia yra 
apie viešąją nuosavybę, apie 
laisvę spaudos, uždėjimą di
desnių taksų ant žemės, vi
suotina prohibicija, suteikimą 
moterims balsavimo teisių ir tt.

Naujos partijos iždan de
legatai sudėjp $10,000.

IjiO F*olletco ksiltifli.

Atsakydamas savo kaltintojams 
i jis užreiškia, kad viršiausioji 

galia priklauso žmonėms.

WASHINGTON. — Senato
rius nuo Wisconsino valstijos* 
Robertas M. La Follette, subu
joję laikė savo apsiginamąją ka
lbą. Ištisą savo kalbą jis turė
jo pasirašęs. Jis sakė, kad ka
rininkų partija vedanti netiktai 
šmeižimų kampaniją prieš tuos 
kongreso narius, kurie balsavo 
prieš karę, bet ėmęsi terorizuo
ti žmones, neleisdama jiems 
svarstyti ir išaiškinti karės klau
simų. Nueita jau taip toli, sa
kė La Follette, kad užpuldinėja
ma ant ramių piliečių namų ir 
žmones netiesotu budu kem
šama į kalėjimus. La Follette

seti. terorą šalyj, varu priversti 
žmones manyti taip; kaip jiems 
norisi, užstelbti visokią kritiką 
ir nugniaužti visokias diskusi
jas tų didžių klausimų, kuriuos 
ši kare gimdo. J

Kiekvienas, man regis, supra
nta, jog karės metu piliečiai turi 
kai-kur savo teisėse nusileisti.

džią, sulig konstitucijos formo
mis, šios šalies piliečiai negal iš
sižadėti dagi karės metu...

“Daugiau nei ką kitą, karės me

džio laisvę. Labiau, negu ra
miu laiku, reikia, kad priemo
nes laisvai ir viešai diskusuo-

ir nevaržomos

nei įvairių reikmenų.

GALI KILTI TELEFONŲ 
OP E RATO RIŲ STRE ĮKAS 

SEATTLĖJ.

Jei samdytojai neišpildys 
darbininku reikalavimu.

4U 4-

susiorganizavusi telefo-

(lyti darbininku reikalavimus.
4L

Reikalaujama algų padidinimo 
ir tūlų kilų palengvinimų darba-

PROTESTUOJA.

Talkininkai sulaiko Švedijos 
laivus.

LONDON, sp. 8.

niams laivams.

PASKANDINO S.V. PATRU
LINĮ LAIVĄ.

Įgula tapo išgelbėta.

WASHINGTON, sp. 8. -

DAR VIENA VALSTYBE

n i us ryšius su Vokietija.

BUENOS AIRES, sp. 8. Iš 
Montevideo, Uruguay respubli-

AUSTRAI STOJA UŽPUO- 
LIMAN.

Atakuoja' italų pozicijas 
Trentino fronte.

--¥■------
ROMA, įsp. 8. —• Austrai 

jau nęlik,giunši, bei ir pradeda

cialis Komos pranešimas sako,

NEIŠLEIDŽIA ROLANDUOS 
LAIVO.

jis sugrįs.

WAS11INGTON, sp. 8.
Vaisi, eksporto taryba 
dienomis nutarė neišleisi

šiomis
iš šios
Nieuw

ma lodei, kad sugrįžęs jis jau

džiai — mainais už 
maisto reikmenas,

NUTARĖ PERTRAUKT DIPLO
MATINIUS RYŠIUS SU 

VOKIETIJA.

Vokietija ignoruoja Peru res
publikos reikalavimus.

LIMA, Peru, sp. 8. — Po il
gų diskusijų Peru respublikos

mi tarė pertraukti diplomatinius 
ryšius su Vokietija. Tai t i esi o-

Claay, Webs torio ir 
kalbų, laikytų karės 
laikais, idant tuo

Sum meno 
su Mexika 
prirodžius,

kritikuoti administracijos . poli
tiką. Jis nurodė, kad sulig šios 
šalies konstitucija, priedermė

šimto metu dar nebuvo tokio c

atsitikimo, kur žodžio laisves, 
spaudos laisvės ir viešų susirin
kimų lasvės teises butų buvusios 
taip mindžiojamos, kaip kad 
dabar dedasi visose Suvienytose

o ne

kurią mes laisvąja Amerika va
diname, visi valdininkai, nuo

Kiek
sena torius La rollellc, —- sesi 
senato ir apie penkiasdešimts ai

si susirinkimus ardyti arba tru
kdyti, o teisėjai atsisako pilie
čiams reikalingos apsaugos tei-

Fuojau po

nas šmeižimų ir užgauliojimų iš 
šalies laikraščių ir atskirų as
menų, kurie šaukte šaukė karės.

turbūt, nebuvo visoj civilizuotos 
visuomenės istorijoj.

“Kol dar karė nebuvo paskel-

smerkiamas
karėn, buvo

• niekingas

puldinėjimų nekliudytas.

sekioti tuos senatorius ir atsto
vų buto narius, balsavusius prieš

mis, ir čia nuėjo taip toli, kad 
ėmė juos kaltinti kaipo savo ša
lies išdavikus... Vienas tokių 
labiausia platinamų laikraščių 
paskelbimų pasakoja, kad vienas

so narius šios šalies karininkų

šios šalies, žmonėms, kad jie už
darytų savo burną, kuomet jų 
valdžia daro žygius, kurie opiau-

pračj usiomis savaičių

terorizuoja ir jų

Ii žmonių teises.c

“Aš turiu daugybę po priesai
ka sudėtų liudijimų, parodančių, 
kaip žmonės neliesolai areštuo
jami, į kalėjimus kemšami ir

ėsią
ne

bent tik priešų įsiveržimo, kol 
žmonės visuotinu balsavimu 
nuspręsiu, ar kariauti, ar ne.

“šeši mėnesiai kaip mes sto
jome karėn”, — kalbėjo La Fol
lette. — “Mes užsitraukėme to-

ne-

suprasti. Valdžia pašaukė ka
riuomenėn milijonus gražiau
sios šalies jaunuomenės — ir

“Ta karė pasiekė tokio žiau
rumo, kad kiekviena šalis da-

kįpdama, badu marina moteris

1 senatoriaus La Follette’ i
Ibą atsakė keletas senatorių 
smerkdami jo žodžius ir visąja 
pasielgimą tiek senate, kaip fr 
už senato sienų. Ypatingai 
jį -smerkta už jo kalbą, laikytą 
St. Paul, Minn., laiku N

20 d.
Senatorius Robinson, pašoką** 

ypač smarkiai užsipuolė ant 
Folletteo. “šioj karėj ’ 
pusės — germanizmas 
konizmas; kaizeris, arba 
dentas. Norėčiau žinoti, 
sau pasirenkate... Aš 
kritikuoti nė vieno žmogau*, 
kurs balsavo prieš karę, nors 
su juo ir nesutikčiau. Bet mes 
esame karėj, ir todėl aš manau* 
kad kongreso atstovai, žmonis*

priešo kareivių dvasią fronte, 
marinant badu moteris ir kūdi
kius namie. Vargas mums, pa-

pramonėj

žmones

M MP 
nenoriu

kalbėti, nes tuo jie jxideda prie
šui, padrąsina jį, o ant šios ša-

minima.”
C-

Senatorius Kellog smerkda
mas La Folletteą, tarp kitko pa-

tų ir savo valią apreikštų. Tai 
kodėl gi Amerikos žmonės ne
gali prabilti per savuosius atsto
vus kongrese?”

“Aš tiesiai nerandu žodžių 
pasmerkimui visa to, ką čia šia
ndie senatorius nuo Wisconsino 
valstijos pasakė. Jeigu aš taip 
manyčiau, kaip jis, tai aš pasi
jusčiau neturįs teisės užimti 
suolą šiame Suvienytųjų Vaisto

zerj, kad jis man duotų 
savo bundcrrath’e.”

Laike tu kalbu senatec c

ingos ir
žinomu

Prezidentas 
po biliais.

pasirašo

Prezidentas Wilsonas

suolą

visos 
takai

atvyko

pietų, kad pasirašius po kongre
so priimtais kiliais ir būti ant 
užbaigimo kongreso sesijos.

Tarp kitų, prezidentas pasira
šė po šiais kiliais: po $7,758,124* 
000 būtino kredito bilium; su
sižinojimo su priešu aktu; armi
jos ir laivyno apdraudos bilium.

LENKŲ ARMIJA SUV. 
VALSTIJOSE.

Gavo karės departamento leidi-* 
mą organizuoti liuosanorių 
batalijonus.
Pagalios Amerikos lenkai ga

vo karės departamento pritari-

lenkų armiją Suv. Valstijose1* 
kovai už Lenkijos ncprigulmy- 
bę. Suteikdamas savo leidimų.

brėžia, kad naujon “lenkų a» 
mijon” nebusią leista įstoti t.v. 
kareivinio amžiaus vyrams, pri
klausantiems nacionalei Suo

siems tiems, kurių šeimynos dė
lei to turėtų likti be paramos.

Vyriausias naujosios “lenką

Paderewskis, žinomasai lenkų 
pianistas. Chicagoje jau suda

| ūkininkas Smulskis.

Chicagiečiams Žinotina

NINKU TARYBA rengia did eles prakalbas “Mildos” sve
tainėje, 3249 S. Halsted st. Kalbės ‘ Naujienų” redaktorius 
P. GRIGAITIS, KL. JURGELIONIS ir kiti. Bus kalbama 
apie Tarybą ir kitus kiekvienam žinotinus klausimus. 
Kiekvienas todėl privalo atsilankyti į šias prakalbas.

Pradžia lygiai 7:30 vai. vakaro.
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Užsisakomoji kaina:
MMcagole* nešiotojams kasdien pri* 

, moka:
............ 12 centų

.............. 50 centų
kur nešiotojai nepa- 

ifalria, dienraštis siutu'iumus (tartu 
tattuui išanksto užsimokėjus: Me-

taikos sąlygas, neprivalanti 
but draudžiama.”

Da piktesnis, to laikraščio 
žvilgsniu, pasmerkimas nau
jajai “partijai” išreikšta se
kantuos jo žodžiuose: “Nau
josios partijos užreiškimai, 
ištiesi], daug kame primena 
Petrogrado žmonių tarybų

Ml enctq $3.00; trims mėnesiams 
m Kanadoje metams $7.00. Vi- 
Mt kitur užsieniuose $8.00 metams.

Kongreso sesijai 
pasibaigus.

Ta pati spauda, reikia ne
užmiršt, visai nesenai rekla
mavo Spargos sumanymą 
organizuot naują “partiją”, 
kiek drūta.

Kodel-gi ji dabar jį peikia?
Todėl, kad ji yra nepatogi 

republikonams ir demokra
tams, kuomet jiems reikia 
vieny t savo jiegas kovai su 
socialistais.

Spargos organizacija bu
tų tiktai tiek naudinga bur
žuazijai, kiek ji galėtų ati-

ji pirmutinė skubindavosi 
prisigerint revoliucionie
riams. Ačiū tam savo mik
lumui, katalikų bažnyčia iš
liko čiela ir galinga didžiau
siose žmonijos katastrofose, 
palaidojusiose milžiniškas 
tautas ir valstybes.

Katalikų bažnyčia sten
giasi atsilaikyt ir dabarti
niame pasaulio krizise. Jos 
vadovai mato, kad artinasi 
socializmo laimėjimas, ir jie 
rengiasi padėt prieš jį savo 
ginklus.

Ar jau visos Chicagos so
cialistų kuopos išrinko rin
kimų agitacijos komitetus? 
Iki balsavimtj liko mažiaus 
kaip mėnesis laiko. Reikia 
skubinties.

palieka daryt darbininkams? 
Dirbt už pigiai, kuomet viskas 
brangsta, nešt ant savo pečių 
didžiumą karės sunkenybių ir 
žiūrėt, kaip ponai “darbdaviai” 
kraujasi sau turtus?... “V. L.” 
galėtų peikt darbininkus už jų 
pastangas pagerint savo būvį 
tiktai tuomet, kuomet ji priro
dytų, kad
nors jau turi 
žmonišką būvį

Kas-gi del partijų vadovų, ku
rie naudojasi momentu sustip
rinimui savo partijos, tai “V. L.” 
mažiausiai pritiktų apie tai kal
bėt. Juk ji šios karės metu sto
jo už tai, kad net šelpimo darbą 
pavertus grynai partiviu dalyku.

Dvasios svarba

darbininkai kame- 
irba bent

pirmuosius 
antruosius

Šios šalies tiirtin 
gumas.

Dr. A. J. Karalius rašo (“At
eities” nr. 33, 17 VIII. 17) “Kas 
yra žmogus?” Pasakęs pradžio
je, kad “laimingas yra tas, ku
ris nieko nežino, arba tas, ku
ris biskį žino”, nupeikęs “neži- 
nėlius” ir “biskį nu 
Ibusius, pavadinęs 
“nepavojingais”, u 
“pavojingais’”,' nes
nas galvočius pasakė, kad “daug 
mokslo įgyti yra naudinga, bet 
biskį — labai pavojinga”, to
liau pro ašaras aimanuodamas 
klausia:

“Kas gi nežino tos tiesos? 
Gal tas, kuris nenori arba ne
moka pamatyti apverktinų pa
sekmių musų patentuotų pakali- 
kų-agitatorių, kalbėtojų

filosofus, 
dabar” jie 

kaipo svarbes- 
Daugelis tokių dvasiškų 

taip nutunka dvasiniu 
kad tik lekuoja,

tgal amerikiečių 
išinėjo, kaip tu- 

pasvėrę dūšią. Ke-

tras daug, 
Nes 

greitu

jo jie visus kitus 
Kam-gi sakyt, kad * 
dvasias 
nes
“filosof 
“svarbumu”, 
nepaeina.

Keli metai 
laikraščiuose 
Ii galvoči
liūtą dalį uncijos svėrusi

Dr. Kara 
daug svarbesne ją esant 
dabartiniai “filosofai”
laiku iš dusių sukrauja sunkius 
skarbumus. l ik jie juo geriau 
lobsta iš “nežinėlių”, tai nežinė- 
liu ir dūšios — dvasios turi but v
“svarbesnės” jiems.

Nepaprastoji kongreso se
sija, kurią prezidentas Wil- 
sonas sušaukė balandžio 2 d., 
pereitoje subatoje pabaigė 
savo darbą.

Šito kongreso rekordas 
pasiliks atmintinas istorijoj.

Jisai paskelbė karę.
Jisai padidino kariuome

nę, kariškąjį jurų ir oro lai
vyną.

Jisai įvedė priverstiną ka
reiviavimą.

Jisai paskyrė daugiaus 
kaip $20,000,000,000 (dvide-

tams.
Jisai išleido “šnipavimo” 

įstatymą, pagal kurį pačto 
departamentas turi teisės 
sustabdyt siuntinėjimą pač- 
tu kiekvieno neprielankaus 
valdžiai laikraščio.

Jisai išleido įstatymą apie 
“susižinojimą su priešu”, pa
gal kurį pačto departamen-

sdinimą ir platinimą laikraš
čių ir raštų, neprielankių 
valdžiai.

Jisai suteikė milžiniška
C

galią Suv. Valstijų preziden-

Visų šitų kongreso žings
nių pasekmės bus tokios dide 
lės šalies tvarkai ir gyveni
mui, kokių nepadarė gal nė 
eivilės karės laikas.

Suv. Valstijos peržengė 
per slenkstį naujos istorinės 
epochos.

Kokia ji bus, sunku šian
die ir apmatyti. Aišku te- 
čiaus viena, kad ji bus daug 
neramesnė, negu buvusioji 
iki šiol. Šalies laukia aštri 
vidurinė kova, kuri nepasi- 
fiaus, kol neateis darbininkų 
Mėsos laimėjimas.

Jau nepatenkinti
Kapitalistų spauda jau ne 

patenkinta tąja nauja “par

tūli socialistų pabėgėliai 
prohibicionistai, progresis 
tai, “single taxer’iai” ir kon

jimo veikėjai.
Vienas didelis laikraštis

remia karę, kurioje da
bar dalyvauja Suv. Valstijos. 
Bet partijos įsteigėjai deda 
jmtrbą ne ant pasekmingo 
karės vedimo, o ant apgyni
mo laisvų diskusijų teisės, 
visai nesistengdami aiškiau

Mparodydami palinkimo ko 
wt su Vokietijos pritarėji 
Wflcimu, pasislėpusiu po lai

■Bgai, jie įsakmiai nurodo, 
Ifcd pro-germaniškoji pro- 
Mnada, apsireiškiančioj! 
imala v hntio^e

Šituo žvilgsniu ji tečiaus 
nieko neatsiekė. Pažangie
ji darbininkai neparėmė 
Spargos sumanymo, ir jam 
prisėjo jieškot šalininkų tuo
se gaivaluose, kurie sekė pa
skui republikonus ir demo
kratus, ir tuo budu silpninti' 
kapitalistų partijas.

Spargos organizacija, ži
noma, nėra nusikaltus patai
kavimu Vokietijai arba pa
mėgdžiojimu Rusijos revo
liucionierių. Tie kapitalistų 
spaudos priekaištai rodo tik
tai, kad ji labai nepatenkin
ta naujaisiais “demokraty- 
bės” apaštalais.

Dar niekados Chicagos lie
tuviai nebuvo taip užintere- 
suoti rinkimų klausimu, kaip 
šį kartą. K. Gugio kandida
tūrą į Augštesniojo Teismo 
teisėjus žada remti daugelis 
žmonių, ir nepriklausančių 
socialistų partijai.

Su įkyriuoju klausimu, kas tą 
turtą valdo.

Apžvalga
TAUTA IR KARE

Bažnyčia ir 
socializmas

Keletas dienų 'atgal mes 
minėjome, kad popiežiaus 
Benedikto organas “Osser- 
vatore Romano” rašė, jogei 
popiežius ketinąs eiti išvien 
su socialistais gynime kon
stitucinių teisių ir demokra
tinių laisvių.

Tokiu dalyku yra sunku 
tikėti, bet reikia pasakyti, 
kad jisai nėra negalimas.

Katalikų bažnyčios, galva, 
be abejonės, trokšta, kad 
kuogreičiausiai pasibaigtų 
tas dalykų stovis, kurį sutvė
rė karė. Ji pastatė katalikų 
bažnyčią į kebliausį padėji
mą. Nežiūrint to, kad kata
likai išpažįsta vieną religi
ją, turi vieną vyriausybę ir 
skaitosi vienos draugijos na
riais, jie priversti su gink
lais rankose kovot vieni 
prieš kitus. Tarp įvairių ša
lių katalikų auga neužsitikę- 
jimas ir neapykanta.

Taip dalykams einant, ba
žnyčia gali visai mirti.

Todėl naturalis yra daik
tas, kad popiežius geidžia, i- 
dant karė pasibaigtų. Bet 
valdžios kolkas dar nenori 
ją baigti. Vienintele jiega, 
kuri tvirtai stoja už taiką, y- 
ra tarptautinis socializmas.

Ir ta jiega nuolatos auga. 
Kaikuriose šalyse — Finlen- 
dijoje, Rusijoje, Švedijoje — 
ji jau pasidarė beveik vieš
pataujanti. O Anglijoje, 
Francijoje, Vokietijoje ir I- 
talijoje sociailzmo pergalės 
valanda taip-pat netoli.

Kas-gi tad nuostabaus, 
kad popiežius ima jieškot 
taikos socialistuose? Kata
likų bažnyčia visuomet tai
kėsi prie gyvenimo aplinky
bių, ji visuomet ėjo su tuo, 
kas stipresnis. Monarchijo
se ji meldžiasi už karalius, 
respublikose ji garbina pre
zidentus; kol revoliucionie-

išdavi-
kada 

viršų,

Karės metu turi būti in- 
temptos visos tautos spėkos. 
Todėl jei darbininkas nori iš 
karės pasinaudoti, jis yra tau
tos priešas, bet taip-pat ir ka
pitalistas. Vienu žodžiu, tau* 
tos priešu yra tas, kuris išim 
tinos svarbos momente nori 
pasinaudoti tuoju momentu 
savo privatiškiems tikslams.

Pas amerikiečius tas ir da
roma. Kartais darbininkai 
tuom bando pasinaudoti, bet 
užtai piniguočiai beveik per- 

naudojasi. Pas 
kitaip yra.

jai! ne ekonomi- 
bet politikos lati-

Lietuva kares

dėm luomi 
mus lietuvius
Pas mus nėra piniguočių, nė
ra stambios buržuazijos, veik 
visi lietuviai yra darbininkai. 
Tokiu bildu jų reikalai šiame 
momente visų vienodi. Bet 
visgi ir pas mus tokiu kares 
išimtinu momentu nori pasi
naudoti, tik 
jos srityje, 
ke. šiandie
ugnyje, nuo šio momento pa
sekmių priklausys jos ateitis. 
Lietuvių širdįs pakilę, visi ge
rų norų žmonės stengiasi ati
duoti savo donį ant tautos au
kuro. O t, čionai nekuriu par
tijų vadovai ir nori panaudo
ti tas žmonių pakilusias širdis 
savo partijų sustiprinimui. 
Tat ir čionai norima pasinau
doti saviems tikslams. Todėl 
tie visi, kurie pasinaudodami 
kare stiprina savas partijas, 
yra tautos priešai.

Bet ar-gi taip yra ištiesų? 
kares 
visos

cė, pav., kad “ 
but in temptos

”? Ar nėra

riai būdavo silpni, ji 
nėdavo juos valdžiai 

apsvarstyt revoliucija paimdavr

Suv. Valstijų iždo departa
mentas, kuris dabar susirūpi
nęs* antra j a t.v. laisvės paskola 
karės reikalams, savo agilaty- 
viuose lapeliuose paduoda šito
kių žinių apie šios šalies turtin
gumą:

Suv. Valstijos turi dvigubai 
daugiau galvijų ir kiaulių ne 
kaip kuri nors kita šalis; ir visa 
tų gyvulių vertė siekia daugiau 
kaip 4,000,000,000 (keturis bi
lijonus) dolerių.

Kornų šioj
šimt kartų daugiau ne kaip ku
rioj nors kitoj šalyj.

Kviečių daga šiemet kad ir ne
buvo tokia, kokios tikėtasi, bet

ne kaip kurioj kitoj šalyj.
Medvilnės produkcijos, kiek 

jos duoda visas pasaulis, dides
nę pusę duoda Su vien. Valsti

Musų anglių produkcija, art 
puses bilijono tonų metais, yri 
dvigubai didesnė už Anglijos 
tos musų artimiausios konku 
rentes.

Musų
apie tris šimtus milijonų bačkų 
metais, yra dvigubai didesnė už 
Rusijos, kuri tuo atveju užima 
antrą vielą pasaulyj.

Musų geležies ir plieno pro
dukcija dvigubai didesnė už Vo
kietijos, artimiausios musų kon
kurentės.

Mes produkuojame vario dau
giau ne 
daiktau paėmus

kią vertė pereitais metais siekė 
daugiau kaip trįsdešimts 
bilijonus dolerių.

Mes išgabenome
tur už tris bilijonus dolerių dau 
giau negu parsigabenome iš ki

UZ VI 
paėmus. 

Britanijos 
turtas

Mes turime rezervus auksu 
apie Iris bilijonus dolerių dau
giau negu vienas trečdalis pa
saulio.

Musų geležinkelių tinklas dau
giau nei dvigubai didesnis

Eu ropos, daik ta n 
isas Didžiosios

Franci jos ir Vokietijos 
daiktai! paėmus, siekia 227,000,- 
000,000 (227 bilijonus) dolerių. 
Vienų gi Suvienytųjų Valstijų 
turtas siekia 250,000,000,000 
(250 bilijonų) dolerių.

Musų turtas toks didelis, kad 
padalinus jį ant viso 
gyventojų skaičiaus, 
nam žmogui —vyrui 
ir vaikui — išpuola

Paskui ima neva aiškinti, kas 
yra žmogus:

“Gyvūnas? Be abejo ne au
galas — sulyg išdirbtos termi
nologijos.

Tas rašytojas, rodos, nesenai 
buvo materialistu. Vertė tokias 
evoliucines ir kitas materialis
tiškas knygas, taigi išrodė 
terialistu. O dabar staigu 
idealistu, štai, girdi —

“Dabar (?) filosofai (?) 
pažįsta, kad dvasinė žmc 
pusė yra svarbesne, negu me
džiaginė.”

Tai pasakęs, vienok, tuoj su
sigriebia: “Tiesa, pilvo klausi
mas kiekvienam pirmiausia ru
pi, bet anot senovės patarlės, 
žmogus ne vien duona yra gy
vas,”

Šituo sumuša tą savo filosofų 
pripažinimą, kad dvasinė pusė 
svarbesnė. Ir toliau, radęs, kad 
ir kiti gyviai tur “dvasinę pusę”, 
rodo tiktai, kad “visgi žmogus 
skiriasi nuo visų pasaulyje esan
čių daiktų.”

Kam gi tat prirodinėt? Juk ir 
vaikas žino, kad jis skiriasi nuo 
kitų daiktų.

l iek prirašęs navatnumų, tiek 
sykių išlėkęs kaip sakalas ir nu
tūpęs kaip vabalas pilnas abejo
jimų apie 
rišti, musų 
savo nevykusį
mas:

“Galop pasirodo kaip stebėti 
nas, kaip didis yra žmogus.”

Na, o kaip, daktare, ■ 
tais tamstos pažemintais 
nėliais” ir “biskį mok 
grieb ilsiais” a gi ta toria isc. 
jie ir žmonės, ar ne? Jeigu ne 
tai tamsta eini gerai iš savo prin 
cipo: “stebėtinas ir didis žmo 
gus” bus tas, kuris “daug mok 
slo” (daktaro laipsnį) įgijęs i] 
jį “naudingu” sau pada 
ti visi ’ tie nežinėliai

bus su
LC v •i nezi-

slo už-

Filosofuokite, meldžiamieji, 
kaip norit, tik jau taip siaurai 
ir bukai tai nefilosofuokit. Jei 
nežinėlis 
vertas, lt
ti? Kada 
žinančiais 
Kam ne

nors - 
liams?

jai savo 
taip ir daro Ii 
mokslo įgijo.” 
to rašytojau s 
mokslo įgyti.

palįs ne- 
laikraŠčių.

Ir ką mes galime, taip kovo
dami atsiekti?

Valdžia pradėjo persekioti 
darbininkų laikraščius ir gal 
but juos visai užspaus. Tuo 
tarpu “bolševikai” šokinėja: 
“mes neplalinsim, mes sugrą
žiusiu!.” Tik valandėlei pagal
vokite ką kalbate.

Darbininkai įsteigė laikraš
čius tam, kad skleidus apŠvie- 
tą tarpe tamsesnių darbininkų, 
o jus, kurie vadinatės “tikrais” 
socialistais, boikotuojate tuos 
socialistiškus laikraščius.

Aš nesu tų laikraščių šėrimn- 
ku ir tuo esu prasižengęs, kad 
nc])risidėjau prie tos armijos, 
kuri skleidžia apšvietą. Tebū
na garbė tiems draugams, ku
rie įsteigė Naujienas ir Laisvę. 
Ačiū tiems laikraščiams aš ga
vau progą šiek tiek prasilavinti. 
Ir pakol Naujienos, Laisvė ir 
Keleivis laikysis tokios pozici
jos, aš prižadu juos remti kuo 
išgalėdamas. — Z. Gapšis.

Ji įvyks lapkričio mėnesyj 
Laukiama didelės kovos.

žmogus paniekos lik 
kas jus? Ko jus ver- 

pasidarėt viską 
nepavojingais”?

pavojingi esat? O gal jus 
labai pavojingi kam- 
įscknnii, tiems nežinė- 
Gal jus ir esat tie, kurie 
tamsinat nežinėlius ir 
vedatės juos kruvina- 
uikai? šiandie lygiai 

kurie “daug 
Ir į juos tinka 
žodžiai: “daug 
yra naudinga.”

Taip, jiems yra naudinga ir jie 
įtaiso spaustuvus, kuriais iš
spaudžia nežinėlių dvasią. Ir 
jie purškia ant agitatorių, kal
bėtojų ir rasėjų, kurie drįsta 
parodyt visą prakeiktį tokios 
“filosofijos” darbo. Ištikro ši
tie pavojingi tiems kraugeriams. 
Bet nežinėliams jie niekad dar 
tiek blogo nepadarė, kiek tie 
“stebėtini” žmonės pridirbo per 
amžius.

i s va r 
maža

m o
besnė ir naudingesnė tų 
mokslių dvasia, negu šitų 
kytųjų valdonų!

J. Baltrušaitis

Skaitytoju Balsai
\Vž išreikštas šiame skyriuje nuo 

mones Redakcija neatsako.]

Amerikos Darbo Federacija 
šiemet savo konvenciją laikys 
Buffalo, N. Y.

Konvencija prasidės lapkričio 
12 diena.

Federacijos prezidentas, Sam 
Gom persas, atsišaukime, ku
riuo jis ragina unijas ir skyrius 
rinkti delegatus konvencijon, pa
žymi, kad konvencija užsiim- 
sianti suradimu būdų ir priemo
nių, kaip butų galima geriau iš
plėtoti organizacijos veikimą, 
kaip pasekmiųgiau išjudinti 
tuos darbininkus, kurie ligi Šiol 
dar neorganizuoti, • kaip geriau 
gymis darbininkų teises ir rei
kalus, o taipjau žodžio, susirin
kimų ir spaudos laisvę.

Tolinus jis sako, kad konven
cijos uždavinis bus pasirūpinti, 
idant šalies įstatymai butų lygus 
visiems, kad kiekvienas darbi
ninkas butų apsaugojamas ly
giai taip kaip ir kiekvienas šiaip

APSKELBĖ KOVĄ 
LAIKRAŠČIAMS.

bolševi- 
užsipuldinė- 

socialistų 
kovą su 

rašČius ir

“Mes turime apsaugoti darbi
ninkus nuo visokių pasikėsini
mų tampyti juos po teismus be 
jokio pamato - - sako Gomper
sas,—ir turim atkreipti visų dar-

“V. L.” kalba taip, tarytum 
jos mintis butų aksiomos, pri
rodymų nereikalaujančios tie
sos. 
Kas
metu turi 
tautos spėkos 
tumų tarpe karių? 
skirtumų tarpe tautų

štai du pavyzdžiai. Kada Suv. 
Valstijos kitąsyk kariavo su 
Anglija, norėdamos pasiliuosuo- 
li nuo jos, tai Anglijoje dauge
lis žmonių visai neinate reikalo, 
kad ji įtemptų visas savo jiegas 
ir sumuštų Ameriką; net Angli
jos kariuomenės vadai nesisten
gė sutriuškint amerikonų. O ar 
tai buvo bloga?

Arba imkite Rusiją. Jeigu 
jos darbininkai butų stengęsi tik 
savo jiegas įtempti, kad padė
jus valdžiai laimėt karę, tai ca
ras da ir šiandie tebesėdėtų ant 
sosto.

Paskui “V. I
kad karė visuomet esti turtin
gųjų klcsų panaudojama, kaipo 
proga padidint savo lobius. Jo
kie patriotiški pamokslai nesu- T .... .
laiko jų nuo to. Kas-gi tuomet*knm (utfas priklauso? M. V.^losof:

šios šalies 
kiekvie- 

, moteriai 
daugiau

kaip po 2000 (du tuksiančiu) 
dolerių. —

Tatai labai gražu. Amerika 
— turtingiausia pasaulyj šalis. 
Bet — kieno rankose visas tas 
nesuskaitomas turtas ?

Amerika turi, imant apskrita 
skaitline, šimtą milijonų gyven
tojų. Šitame šimte milijonų 
gyventojų, mažiausia astuonias 
dešimtas nuošimtis yra darbi
ninkai. Kiek darbininkas turi 
turto? Kiek visų tų darbininkų 
rankose turto ? Kelinta dalis vi
so to milžiniško Šios šalies tur
to priklauso šios šalies darbinin
kų klesos žmonėms? Jeigu 
jiems ne kas tepriklauso, tai

tų nežinėlių agitatoriai, tai ką 
čia! Visai nestebėtini, menki 
žmonės, ei, gyvuliai ir gana!

Jeigu gi tas daktaras stebėti
nu ir didžiu vadina žmogų kai
po žmogų, tai yra, jei jis taip va
dina visus žmones be skirtumo, 
tai kam buvo reikalinga ta pa
nieka nežinėliams ir lt? Tas 
daktaras prie, žmogaus dideny
bės, tiesa, prieina šiuo keliu: 
“Pirmiausia”, sako, “reikia su
sipažinti su žmogaus kimu, 
studijuojant anatomiją, fiziolo
giją h 
dvasia
ją, etiką ir filosofiją.”

Tai pasakęs, stebisi 
didumu. Kaip matyt, 
yra tai lyg paskutinis 
kur gali pamatyt 
nas, kaip didis y

Bet jokia filosofija, tikra fi
losofija, kuri įieško tik tiesos ii 
nieko daugiau, neniekina neži- 
nelių ir mažamokslių žmonių. 
Da daugiau: filosofija nenieki
na net žemesnių už žmogų gjr-

Kažkurie lietuviški 
kai” pradėjo net ii 
ti ant pasižymėjusių 
verkėjų, bet pradėjo 
tais, kurie leidžia laik
stačiai prieš laikraščius.

Drg. J. S. Pruselaitis rašo Ke 
leivio nr. 32, kad vienas LSS 
Pildomojo Komiteto narys sa 
kęs, kad' ačiū Dievui, jų mies 
tau jau tik du egzemplioria 
Na 11 j ien ų tepa rei n ą.

Kovos nr. 36 Stalioraitis skel 
bia boikotą Laisvei ir ragina są 
jungiečius atsiimti savo serus.

vojų, kurs jiems grūmoja įvai
riais varžymais konstitucijos 
garantuotų jiems teisių ir lais
vių. Mes turime taipjau padė
ti, idant pageidaujama ir patva
ri taika butų įvykinta, ir paro
dyti, kaip ji turi but pasiekta ir 
kaip teisybė, laisvė ir žmonišku
mas butų įsteigta ir išlaikoma. 
Šiais ir tolygiais klausimais kon
vencija ypatingai turės užsiiin-

žmogaus 
filosofija 
laipsnis, 

kaip stebėti-

Kokie tie dabartiniai filoso
fai, kuriuos tas rašytojas nori 
reklemuot, o kartu ir save prie 
jų prisiskaityt? Išrodo, kad tai 
bus koki idealistai — metafi
zikai, teozofai ( a la Vidumis) 
ir kiti. Senovėj kuone visi fi- 

topais buvo, bent virši-

Kaip tuos klausimus riš ir iš
ris Federacijos konvencija, pa
matysime vėliau.

Kaip žinia, del tos pozicijos, 
kurią Federacijos vadai užėmė 
karės link, pačioj toj organizaci
joj viešpatauja didelis nuomo
nių skirtumas. Be abejonės, 
konvencijoj del to bus didelių 
ginčų ir susikirtimu.

kovoja prieš 
Matomai, kad 
tam pritaria, Redakcijos Atsakymai

nr. 31) rašo, kad jie dabar kitaip 
kovosią su socialistų laikraš
čiais. Jie nutarę sugrąžinti vi
sas prenumeratos kvitas, ku
rias buvo parsitraukę kuopos 
agentai ir nariai rinkimui prenu
meratorių 
noms ir L 
čių nebeplatinsią.

Kaip matote, tie augščiaus j 
minėti asmenįs 
pačią apšvietą. 
Kovos redakcija
nes nededa po jų straipsniais jo 
kios pastabos

Esu gridėję 
nant publiką neskailyti socialis- 
tiškų laikraščių, esu girdėjęs tą 
patį skelbiant L. Grikštą, bet 
nesu girdėjęs ar matęs, kad kur 
raštu ar žodžiu skelbtų tai pro
taujantis darbininkas. Kartu 
drg. J. B. Smelstorius, kalbėda
mas ra 
nors ir kahtiekas, bet skaityti. 
Taigi matote, protaujantis žmo
gus ragina tamsų darbininką 
daugiaus skaityti ir nori, kad 
tas darbininkas prasilavintų.

Visai kitaip elgiasi musų kra
štutiniai, taip vadinami “kairir-

N. Skaitytojai, Roseland. 
Apie tai jau buvo rašyta. Si 
varto! įusu žinutes negalėsim

Kazimieras Gugis
Veda visokius rsflcatas, 

taip ir cfvilUkaoit UūmaoM. Daro 
visokias rfotaunsAtas ir paperas.
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Motery darbas ir tie 
laimės dirbtuvėse.

W. ADAMOWICZ
GRABORIUS IR BALZAMUOTOJ AS 

Automobiliai ir Privatiški Ambuliansai

k lt b.)s <M včt 
f įlami-M

RACINE, WIS

PER LAIŠKUS ARBA KLESOSE 
Kalkėti, Skaityti, Rąžyti AĄgliŽkal

RUSIJOS REVOLIUCIJOS 
PAVEIKSLAS

Daugelis samdytojų parūpina 
pirmų daktariškų pagalbų dar
bininkams susižeidus. Bet grei-

Darbiniiikai neturėtų but kil 
nojami iš vieno departamente 
į kitų pirmiau negu bus pamo 
kinti apie naujas mašinas.

Reikalaukite Klein Bros 
Štampų

Šiomis dienomis lankosi po Illinois val
stijų užrašinėdamas “Naujienas” ii 
knygas. Pas jį galite užsirašyti laik- 
raštį ir knygas ir pinigus užsimokėti 
nes mes už jį atsakome.

“Naujienų” Administracija

mo- 
darbininkus

Augžtos rų-iie 
lava 
dėlyj 
sinks

skausmo, žudymų laiko ir algoj 
ar pražudymo kokio nors sųna 

Jeigu ir žaizda aprišama 
nepamoki 

narna kaip išvengti lokių neini 
inių ateityje.

moterįs į fabrikus nieko nepa
mokintas. Duokite joms pro
gos pažinti savo padėjimų, ir jos 
pačios žinos kaip apsisaugoti.

Jos turi suprasti savo darbų 
savo pačių saugumui. Valdžia 
reikalauja ateivių moterų, dėlto 
kad jei no jų darbas, tai pranio- 
nijos ratas sustotų suktis. Todėl 
valdžia turi pagelbėti joms, bet 
kartu ir moters turėtų išmokti, 
suprasti, kaip reikia ginti savo 
reikalus, savo teises, ir kaip sa
vo sveikatų saugojus.

į TELEPHONE YARDS 2721

| DR. J. J ON I KAI T I
| A i < dikas ir Chirur g as
ę 3315 S. Halsted St., Chicago

— ir čia tai išsiaiškina, kad čia 
yra ne prakalbos, bet prelekcija 
apie teatrų — kaip reikia dek
lamuoti, lošti, etc.

Prelekcija buvo labai įdomi ir 
Waukegano jaunimas galėjo 
daug iš jos pasimokinti, apie, lo
šima ir deklamavimų.

— Ten Buvęs. .

I D R. S. BIEZIS 
f GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Į Ofisas: 2359 S. Leavitt Si.

Valandos 4—6 ir 7—9.
L Tek Canal 3877.

PIRMA NE(IU PIRKSI (ĮAUK MUSU KAINAS
Ant Durų, Lentų Rimų Ir Stogini. Poplerei

CARR BROS. WRECKING CO.
1OO3-3O39 81 HalstedSt*, Chicafe, H L

DR. A. I. EPSTEift* 
GYDYTO JA. IR CHIRURGĄ.

S^«cUtlrt*j nstirltk,, jyrittj. Ir nttęto
Ofisas ir Gyvenimą* t

3640 8. Hahrted 8t., kAmpaa 3| Bte» 
Telephone Drover 4974.

Ofisas atdaras iki 10 vai. ryta, >**44* 
po pietų ir vakarais.

LIETUV1SKA8 AK3Ų GYDYTOJAM* 
Ka» ■ tari .kaudaraas arba iriljmaa aM>> .
galvos skaudėjimo, atsilankykite pM MRM <

1155 Mi!waukee Avė.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakar*.
N«dUta**>t n'K) 9 ryto iki 1 po piat~

ir vieno 
l ėlė pakilu- 
keletas mo

kioj;
Visky
AMERICAN COLLEGE PREPAR

ATORY SCHOOL
(Ajnrricaa School of laagM^tr > 

3103 S. Halsted St. Chicago, III

Ateives moterįs turi rūpintis 
apsaugoti pačios save. Moterįs 
naujokės pramonijoj, dirbda
mos, po karės meto spaudimu, 
su paskuba, turėtų gerai susipa
žinti su dirbtuves sąlygomis. 
Naujos darbininkes dirbtuvėse 
turėtų prisirengti prie savo dar
bo, taip kaip vyrai kad mokina-

“KARDAS”
Broadway, So. Boston

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

Tel. Canal 3263.

'I****
J. KLOVAS
Canal 7270

Ką tik aplaikem labai puikų da 
bartines Rusijos Rėvoliuci'jos pavei
kslą. Paveikslas perstoto kaip ca 
ras nuginkluotas, traukiasi nuo sos 
to, retežiai sudraskyti, o garsus re 
voliucionierai, kaip čaikovski, Kra 
potkin, Breškovska ir liaudis su rau 
donomis vėliavomis stovi aplink so 
stą, ant kurio yra Laisvė su koja už

DAKTARAS BOYD
SPECIALISTAS CHRONIŠKŲ I.Kil.

X - H A Y e: kz e minavimai
Pasitarimai Dykai

mynusi ant caro karimos. Paveiks
las ant palituravotos popicros, net 
devyniose spalvose, vertas dolerio 
“Kardas” parduoda juos po 
siųskite konverte kvoterį 
viencentincs štampas, ir 
tuoj gausite.

Paskirta diena susirinko skūit- L- *-
liūgas būrelis lietuvių atsisvei
kinti su savo veikliu draugu. 
D. G. .tusius pasakė trumpa at
sisveikinimo p ra kalbelę.

Gaila gero veikėjo, kurio mos 
St. Joseph lietuviai netekome.

galėtų pranešti apie kiekvienų 
dirbtuvę, kurios mašinerijos ne
rti tinkamai apsaugotos ir reika
lauti ištyrinėjimo, jei sąlygos 
yra netinkamos. Ford automo
bilių dirbtuvė skelbia, kad 
kina n t ateivius 
anglų kalbos, skaičius nelaimių 
sumažėjęs 54 nuošimčius.

publikai uz skaitlingų atsilanky
mų ir mandagų užsilaikymų lai
ke lošimo. Beje, turiu pasakyt, 
ačiū ir vielos kunigėliui, už pa
garsinimų to teatro per savo pa
mokslų. Nors kunigėlis garsino 
nelabai mandagiais žodeliais, bet 
visgi išėjo mumš ant naudos. 
Matomai norėta mums užkenki, 
nes tų pačių dienų buvo pareng
tas balius ir bažnytiniame skie
pe. Tečiaus lenai žmonių buvo 
visai maža, o pas mus buvo pil
na svetainė.

Gerbiamų kunigėlį prašome ir

Telephone Humboldt 1273.

M . S h H U D M. D.
Benas Rusas Gydytojas ir Chirurgu*. 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų- ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Lig-ų.
OFISAS: 1579 Milwaukee Av».

Kampas North Ave, Kambarys I>W; 
VALANDOS: 8:30 iki 10 iirytft 

1:30 iki 8 ir 7:80 iki 9 vakare.

imziuje 
Normaliu 

skaičius in
due 25,000, 
, negalėj u- 

savaites, sieke 
Dabar, iš priežasties 

imo produkcijos ir rei-

Georgt ft Vitak Music Co.
1540 W. 471h St., Chiragoę TU.

OR. G. M. GLASEt 
Praktikuoja 26 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St. kertė 32 sK 
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 NcdŪfto- 
inis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

apžiūrėti savo akis speciidistul akin, kuris tart 15 metų pa- 
Sv. Vuitekans parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.
aotiisr j. s»ivii r rzxinzv

AKIU SPECIALISTAS 
TfiMYKIT MANO UŽKASA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas.

<iE> y < s to iki d vak. Nedaliom nuo f ryto iki 12 dieną. 
Tel. Canal 5335

FRANKklIM O. CARTER
Akiu—Ausų—Nosies ir Gerkles Specialistas

Prof.
Tel.

Mokiname sulig naujausia 
kius. Užtikriname pasekmei, j 
nedėliaie ir Pėtnyėiom, Pradžia

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

Duodama Privatinės Lekcijos

Apsisaugojimų nuo industri
nių susižeidimų galima pasiekti 
lik valdžiai veikiant išvien su 
samdytojais ir darbininkais.

Pirmiausia, samdytojai turėtų 
įvesti saugias mašinas ir prida
boti, kad apsaugos prietaisai vi
suomet gerai dirbtų. Užveizdos 
turėtų daboti nuo pavojaus. 
Trumpos darbo valandos, atsa
kanti ventiliacija ir apšvietimas 
ir praskleidimas lapelių ir pla
katų yra svarbios apsisaugojimo 
priemonės.

Antra, darbininkai turėtų 
but pamokinami suprasti ir 
klausyti instrukcijų ir perspėji
mų apie mašinas, gaisrus ir lt. 
paduodamus rašytomis iškabo
mis ar užveizdu.

'Trečia, valdžios viršininkai 
turėtu ištirti ir nubausti sam- 4L
dylojus, kurie per kriminališkų 
nepaisymų neparupina darbi
ninkams apsaugos nuo nelai-

nelaimių daugiausia nu- 
darbininkai. Todėl jie 

pažinti anglų kalba, kad

Per laiškus, iš praktiškai nutai
sytu ypač tam tikslui lekcijų, 
gali lengvai ir greitai išmokti 
Anglų kalbų,' skaitymų, raštų 
ir gramatikų. Reikalauk paaiš
kinimo; prisiųsk už 2c markę.

MOKINAME ir KLESOSE 
įvairių mokslų, dienomis ir va
karais. Klesos del vyrų ir mo- 

Mokinkitės šioj moky- 
PA SEKM£ UŽTIKRINT A. 

Aiškinam Lietuviškai.

Kiekvienas, kur pažįsta darbų 
dirbtuvėse, supranta gręsiantį 
darbininkams pavojų. Kares 
laiko spaudimas ta pavojų tik 
padidina. Ypatingai pavojus 
gręsia ateivėms moterims. 
Daugiaus darbo ir mažiaus tin
kamų žmonių ateityje privers 
moteris griebtis nepriprasto 
joms darbo. Toms moterims 
gręs didesnis pavojus nuo indu
strinių nelaimių negu patyru
sioms darbininkams vyrams, v

Diena už dienos, apsaugoji
mas darbininkų darosi vis svar
besnis reikalas. Kuomet musų 
šalies išteklius yra rūpestingai 
saugojamas ir kontroliuojamas, 
yra daug svarbiau apsaugoti vy
rus ir moteris dribtuvėse, kurie 
tų išteklių pagamina.

Vien tik Illinois valstijoj yra 
400,000 ateivių darbininkų, ku
rių tarpe yra moterų 
tarp 10 ir 21 melų, 
laiku, 1913 metais 
duslrinių nelaimių 
o skaičius sužeistųjų 
šių dirbti per 
700,000 
padidėj 
kalo daugiau pagaminti trum
pinusiame laike, reikalinga di
desnė apsauga, apsaugojimui 
kaip naujų taip ir senų darbi
ninkų nuo susižeidimų pavo-

PEARl. QUEEN
KONCERTINOS

Messaline, 36 coliai 
Penu de Cyne, 36 coliai 
Salin Charmeuse, 40 coliv 
Crepe (te Chine, 40 colių 
Swiss Taffeta. 36 coliai 

Spalvuotas Dyed Taffeta, 36 coliai 
Spalvuotas ('.repe de Meteor, 36 coliai

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gr.i 
jija koncertiną ir augštat rekommt 
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstime,, A 
menkoje. Mes galime ja 
Ii augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kurj išsiua 
čiame dykai.

Prof, .l* šiJažas 
madn visokiu* So-

Mokinom* P*«
i 7:45 v. vak.

Wanhhorn Gold Me
dal Flour, v bnč-

1.63

įkalanti akinių arba ne. 
esmi AKIŲ EXPERTAS 
.S. tuo laiku mes

Jusu Akys 
kuoiarne ant STATE

kad jie neteko vieno ar kelių 
veikėjų. Tik iš St. Joseph nie
kas nesiskundžia, tarsi čia nėra 
lietuvių, ar tarsi niekas iš vie
tinių veikėjų netapo atskiria 
nuo mus. Tad nors aš pasis-

Snider’s Tomato
CaLsur. 4 •J 
25c Lonka i i

$.» cash. 50c snv.
Queen Buše pečius, 

ko UKnj per 
katilas, tvirtas 4it-

28.50
i savaitę

geriausia Krautuve
del pirkimo ir taisymo visokių daik
tų. kaip tai: laikrodžių, žiedu, levor- 
velių ir kitokių. Kas ką pirksit paa 
mane, tai aš viTką gvarantuojų — 
kad auksą pirksite, auksą ir gausit 
Jei nebus auksas, tai $50 nugrodoa 
gausite nuo šio laiko.

Taipgi prireor 
Akinius.

Kas turit silpnas akis ar trumpą re
gėjimą, arba galvos sk.uid&jimą, ne
laukite ilgai, net ateikite pas mane. 
Aš duosiu jums rodą ir pririnkVilS 
akinius. Už savo darbą gvarantoo 
ju arba sugrąžinu pinigus,

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

Tel. Caual 5838
2128 Weat 22-ra gatvė, Chicag*.

OR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas Ii Chirurgas 

X-SPINDULIAI
2121 N. Western avė.

Valandos: 9—12 ryte? 2*— 
vakare.

uosiui ir Milwaukee. Kuopai 
pelno liko $32.89. LSS. 124 
kuopos vardu tariu nuoširdų 
ačiū v is ii'm s lošėjams, kurie 
stengėsi atlikt savo užduotis juo 

lipgi tiems drau
gams, kurie dirbo laike persta
tymo ir labiaus; taipgi p-lei E. 
Kaupiutei už paaukaviina 200 
atviručių del sk ra jojančios k ra
sos ir Mrs. E. Bozevich už paau- 
kavima saldainių; taipgi ir visai

Plunksnom— gvura- 
rituotos sanitariAko>
Svirfio., CQ-
svarui. . WWW

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS”.

Ir štai rugs, u d. i 
dr-jos susirinkime 
kad jis toliau nebe, 
sekretoriaus pareigų 
susirinkimas yra paskutinis, ku 
riame jis dalyvauja, nes yra sau 
kiamas kariuomenėn. I uo 
įnešta, kad dr-ja kuo nors alsi 
mokėtų d. Jusiui už jo veikimą 
Jis nuo visko atsisakė, tik suli 
ko, kad gali būti surengtos iš

REIKALAI M (
Jeigu kenti galvos skaudėjimą.
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga t krrvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart eit 

reikalingas akinių

čia nuo senai gyvuoja D. L. K. 
Algirdo dr-ja, bet labai mažai 
veikė. Tik kada pereitais me
tais atvažiavo iš Rockford, Ilk 
d. D. G. Jusins ir suradęs tų dr- 
ja, prie jos prisirašė, jos veiki
mas žymiai padidėjo. Jo pata
rimu ir rūpesčiu buvo surengta 
Lietuvių Diena lapkr. 1 d., da
vusi nukenįėjusiems nuo kares 
arti ^100. Jo sumanymu lapo 
paskiria $5.00 išleidimui knygos 
“Kare —• Ko delei?”, už ka L. 
D. L. D. atsilygino knygomis ir 
dabar visi džiaugiasi beskaityda
mi tų knygų. Yra ir daugiau jo 
atliktu svarbiu darbu, kurių ne- c- V V tz
minėsiu, nes vistiek visu nesu-

Vaikams FlanelU, 
vieno Šmoto miega

mas drabužis, raus
vos arba mėlynos 
dryžės, hu kojomis,

2 O*)- 
iki 6 met. CmCimw:

Nuturėdamas giminių nei prietelių, arba, kaip sakoma, agentų 
kas už mane agituotų pagrabus, aš pranešu visuomenei, kad par 
duodu GRABUS pigiausiai, kaip tik galima, 

čionai paduodu grabų kainas sekančias:
Mažiems vaikams 2 jiedu grabelis ...............................................
2 pėdų ir 3 colių vaikams grabelis ...........................................
2 pūdu ir 6 colių vaikams grabelis ...........................................
3 pūdų ir 6 colių vaikams grabelis...............................................
Balti ptiušinai su stiklu arba be stiklų-...................nuo $9 iki
Šone atidaromi, šit kais išmušti, su šilkine paduška nuo

2 pūdų-ir 6 colių iki 5 pūdų, parsiduoda . .nuo $15.00 iki _____
Dideli grabai, juodi, kur visi parduoda po $25-—$30, pas mane $17.00 
Pilki, kitur parduodami po $35, pas mane lik po ..............
Pliušo grabas, visur parduodami po $60, pas mane ............
Mėlyno pliušo grabas, parduodamas kitur po $50, pas mane 
Juodas išmuštas šilkais, atidaromas šonu, Couch, visur par 

siduoda po $75, pas mane tiktai ...............................
Baltas pliušo grabas, atidaromas šonu, šilkais išmuštas, ki

tur parsiduoda po $100, pas mane ...........................
Mediniai grabai, prasto medžio numalevoti, visur parduoda 

mi nuo $35 iki $40, pas mane galit tokius pat gaut po .
Lakieruoti,^ gražiai padaryti grabai po ...................................
Augstu viršum, kertes su figūrom, visur po $60, pas mane 
'Tikras ąžuolinis, šonu atidaromas, visur po $150, pas mane

Darodau tikrai kainą: už kiek pirkliu už tiek parduosiu

W. ADAMOWICZ
2318 S. Leavitt Street, Chicago,

TELEPHONE CANAL 1147.

I savaitėje.
Penninsular Sil 

dytojas gerai pri 
taikytai. didelė 
mieros, tvirčiau- 
sas ir ekonomių 
kiaušiai pečius, 
apsimokės pats u 
save sutaupyda

Sis didelis Pečius 
tvirto Čysto spi
te, didelis kepi
mui pečius, gva- 
rantuotas iš visų 
atžvilgiu, aukštas 

antvo- $ 32.°

Nuo 10-12 y irto, ir*
Te', eph o; > e ■ C h mal. UH.
8H2 S. Hal-ted
8—9 rj’to, tittaL

I)R. M. HHRZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams » inorpws pen HI n**- 
tų kaipo jiatjTV* gydytoj#v chlruryaa 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chronii-kn* ligaa, vy
rų, moterų ir vaikų, pa* a i suuųiaoaias 
metodas X-Ray ir kitokiu* elektro* priw- 
taisua.

Ofisas ir Dabaratorija: 1625 W. link 
.St. netoli Fi#k St.

VALANDOS
6 8 vakarais.
G YVENI V AS:

VALANDOS

Piknikui Kumpiai 
Puikus rūkytas ir 
liesas, 6 iki 7 sva
ru abelnai, Pane- 
dėlyj A4 4 
svarui Cm I w 
(fienas pirkėjui)

sta 
druska Pana
mai- jS .

S 1.75 iki $2.50 Juodi šilkai
Penu de Soie. 36 coliai . ;................... \
Salin Duchesse, 36 coliai ................... ¥
Swiss 'Taffeta, 40 colių ....................... 1'
Satin Twill, 36 coliai ....................... i
Leather Taffeta, 36 coliai ................... ■
Satin Royal. 36 coliui ........................... /
Satin Messaline, 36 coliai ................... /

p AN ĖDĖ Llo
PIGUMAI

V. S. Mail Laundry
S aa

SmotM i u r Km W

Šilkų Supirkimas 
Pranešame nepaprastą nupirkimą augštns rūšies Šilkų iš vieno di
džiausio Wholesale namo šioje šalyje. Randasi nuo 2 iki 12 yardų 
ilgumo, geros del įvairių rųšių suknių.

Puikus šilkai Rudeninio Audinio ir Spalvų, o Taipei ir Juodi 
PANEDĖLYJE IR UTARNINKE

STATE STREET. CHICAGO, ILL
Visas antras augsi as.

s: Nuo 9 rvto iki 7 vak. Nedūlioinis: nuo 10 rvto iki 12 dieną

statu scenoje Br. Vargšo 4 veiks 
mų drama “Kryž 
veiksnio komediją 
vo.“ Taipgi buvo 
nologų. Lošimas pavyko gana 
gerai. Kiek man teko patirti, 
publika buvo pilnai užganėdin
ta. Publikos prisirinko pilna 
svetaine. Buvo atvažiavusiu ir

Duokit 
tyrimo 
s tintai

$3 cash $1 savait

Muaų pa<ar.<ėjęs 
pats prisipila, ūžia 
naktį, ddielis uttniai 
dytojas, nikeliu pa-

PA R D A VIN Ė.J I MAS PEČII.
Stewart Combination anglių ir gazo _ ,
pečius parankiau 
čius. Anglių pečit 
ras gasinis pečius 

SA ca<h

Rugs. 30 d. Liet. Teatrališk 
Dain. Draugija surengė prelel 
cijų apie teatrų. Tečiaus 
nia kodėl plakatuose buvo gar
sinama, kad tai bus prakalbos 
tikslu supažindinti waukeganie- 
čius $u dailės verte. Kalbesius 
d. K. Jurgelionis*.

žmonių susirinko gana daug, 
kalbėtojas pradeda savo kalbų si amato

Veiloki- 
papuos- 

n am i nes 
šliurės, rankomis 
$iuti padai, $1.19

79c

M. D. I
Chimrca*. ■



N A Wifi O B, oaiicago, DL

Vyrišky Drapanų Barbenai J
^Nauji neatimti, daryli ant užsa- w

Irvino linini ir nveiliCll :>i. vertės mm *

RANDAI
Oi. A, R. BlumenthalSmulkus Skelbimai

(‘Jiicago.

PARDAVIMUI

Telephone Yards 4317

jOp Kl JASMENŲ JIEŠKOJIMAI

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

ŽODYNĖLIS
REIKIA DARBININKŲ

Lietuviškai-Angliškas
ci i

i Angliškai-Lietuviškas
hie

lame

duoti greitai (i kambariu vėliausios

ILLINOIS MARKEI' CO.,

NAMAI-ŽEMĖ

RANKVEDIS
ANGLIŠKOS

MOKYKLOS
KALBOSChicago

Telephone Yards 5032

*

mo-

Chicago.

—štatai

I

ir $200 phonograph:} su rekordais ir 
Jewel point už $60.

seniu dirbti, kad ir nemokantis bū
tum, gulėsi išmokti ir gerai ant to

COATS SHOP, 
1915 Wabans'ia Ave.

Phonc Wentworth 615.
691h St. arti State.

dos; darbas pastovus. Gera užmoke
stis. E. RIDLAUSKTS,
2320 So. Leavitt Si., Chicago.

vėjų (merginų) i “dry goods’’ smi
le rovą—2857 W. 381h Str,, Chicago.

REIKALAUJAM I moterų kriau
čių prie kostumeriško darbo, 1 pre- 
sserio, 3 gerų apreit 
maid.
3117 Wentworth Ave

i-

REIKALAUJAM medžio darbinin
kų prie automobilių, kalvių pagelbi- 
ninkų ir nudirbejų prie žieminių 
viršų. A. A. LAWDER and SON

PARDAVIMUI skalbykla. Dau
giausia plaunanti lietuviams. Mokes
tis sulig parankumo. Atsišaukite į

EXTRA, EXTRA 
PASINAUDOKITE GERA PROGA 

PARSIDUODA labai pigiai bučernč 
ir grosernę. Atsišaukite greitai į: 
8101 Vincennes Ave., Chicago.

Kaltenėnų parapijos, Sopkalnių kai 
mo. Antanas Zakarauskas,

Mokinimo valandos: nuo 8 ryta 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
3106 So. Halsted St., Chicago, Ill.

pusbrolio Mikolo Btinoko. Abudu

REIKALAUJAME patyrusių mote
rų prie sorlavimo skuduru.

IL LOEB
2 155 Archer avė. Tel. Boulevard 7382

KAMBARYS DEL VYRŲ—Moder
niškas kambarys ant raudos, yra va
lia, elektrikos šviesos ir telefonas,

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrižkij, Vaikąs 
ir \ i. ų chroniškų ligų.

VALANDOS: 10 11 ryto, 4 — 5 po pietų, f—l 
vakare. Nedėldieniais 10—1 po pietą.

3351 SM1ALSTED ST., arti 34 St 
CHICAGO, IL]

JANKOLOV and MORRIS, 
ant antro floro. 

Chicago, III

Dr. Ramsąr
AKIU SPECIALISTAS

AKIŲ SPECIALISTAS
Akits Egzaminuoja Dykai

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

Tel. Drover 7179.

REIKALAUJU merginos arba mo
ters prie namų darbo prie mažos 
šeimynos. Gera užmokestis. Atsi
šaukite. G. ZARANKA,

ceris, g

ATIDUODAMĄ randon — nebran
giai 1 kambariai.

Dr. J. J. VIZGIRDAS
LIETUVIŠKAS DAKTARAS 
MEDIKAS

Gydau Moterų,
o rišo

Nuo 10 12

2nd floor, — 179 W. Washington St.

■i------1——f

SPE CI ALI ST AS
Vypų, moterų ir vaikų 
chroniškų ir nėrviškų

REIKALAUJAM vyru dirbti į šal
tus svirnus. Mokestis $3 į dienų 
CALUMET REFRIGERATING CO. 

.J06-320 Alexander St Chicago.
'Tel (’alumel. 133

DARBAI
gonhueiuo-’C, ir tt.- 
vinms. Pamėtykite 
Geriausios m o kes t j s. —

į Kaip Rašyti į

Dr. H. R. KRASNOW
Chirurgija ir Vencriškcs Ligos
Priėmimo valandos: 8 iki 10 dieną S 
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare; nedėldieniai* 

nuo 10 ryto iki 1 valandti dieną. 
Rezidencijos Telef. Garfield 640.

134G So. Halsted St
Phone Canal 538

■116 E. 50 Pl. 1 floor, 
Tel. Drexel 3370

RIJKALINGA mergina 
Icris prie tabako pašymo. 
mokama 9 (Tol į savaitę.

F. KAZLAUSKAS
922 W. 33rd SI., Chicago.

= -t

5Y5TEH□MASTER
O'

CHICAGOS ŽINIOS

namo,
Hods,

Prisibijo-
vertė tuos žmones išpildyti kuo-

voro pirklių rankas.

pinigus.

111; i,

Pranešimai

suosiąs ir kitus agituosiąs už p.
pavieto Augsiesniojo 'Teismo 'Teisė

žmogų
.Kalbės irKuopa

137 kuopa.

nose, kad ir kilos

m t vės distrikio.mos
sujotame nunier\ j.

\ įsi lankiusioms mi
palaikančiu

atsilankyti j šį
susirinkimą.

—Komitetas.

nusileisti, nors striukas grasina
A. B. Liutkus, VIII rajono org.

mažo

davinėtųjų vakar išnešu rezoliu-

melus ir už lai gau-

V. Shileika, Sek r.

Valdyba.

Mrs. Esther Falrida Carr, 16 
metų, bevažioudama su motina

Cicero, Ilk L. D. L. D. 92 kp. susirin
kimas įvyks seredoj, spalių 10 d., 
1917 m., Tamuliuno ir Cudgalio svel.

automobilio ratais.
Nežinomas automobilius už

mušė 7 m. vaika, Stanley Lcsiak

kuopos iždo išrinktiems A. L. D.

niojo teismo teisėjus, 
ei u n as už reiškė, kad

kilmingų vakarų. Tatai, kad neuž
kenkus kuopoms ir pačiam rajonui, 
rengėjų komitetai teiksitės pranešti

moteris su šia organizacija ir jos 
siekiais, taipgi su jos organu 
“Moterų Balsu”, kuris nuo šio 
mėnesio jubiliejinio numerio eis

š žmonių pinigus ii
i rm

budavotįcs priedinį namų 260 
pėdų augščio — 21 gyvenimo.

Vyrams ir Moterims, IN- 
V A IRIOS rųšies dirbtu
vėse, šapose, ofisuose, ho
tel i uose, restoranuose, sa- 
liunuose, institucijose, li- 
Specinlis auklės patarna- 
niusų DIDELI surašą.

Sias, kuda pranyksta 
rrgčj linas.

Mes vartojam pa**- 
rintą Ophthahnomat 
< r. YuMinjca doafft 
atlcrrlpiania 1 vaDrua. 
Valandos: nuo t ryta 
Iki 0 vakaro; naUM 
nuo 10 iki 11 dl«n% 

4649 So. Ashland Avenses

ji e Irose Park, Ill.—Pratę in as. - 
įsu skyrius S. P. Melrose Park

tit)

to laiko niekas jo nematė ir nie-

Prakalbos.— Ryto, Spalių 9 <1. į- 
vyks didelės prakalbos J. Mačiukevi
čiaus Svel., 1036 E. 93 Street, Burn-

rcsnis. liet dabar pasirodo, kad 
jis duoda mažiau šviesos, o ir 
senuose pečiuose ne taip gerai 
dega. Kompanija teisinasi, kad 
turbūt esu men lėliai negerai nu-

kuopos valdyboj esama dar 
žmonių, kurie trukdo šį darbą ir

pgi kviečiamos ir nau- 
pi isi rūšy I i prie kuopos.

—J. Dobraškienė.

pa didele didžiuma balsų nutarė 
prisidėti prie A. L. I). d arybos

Rockford, ill.—LSS. 75 kuopos ra
štininkas, o laipgi Lietuvių Šelpimo 
Eondo raštininlcas malonėkite at

siųsti man savo adresus, nes turiu

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

r\to ir nuo 5 iki 8 vakare.

gerai žinomą veikėją 
K. (iugi, pastatytą

Prirenka visiems tinkamus akiniu*, •ftaitalk 
nuo.ii i) patarimu* duoda dykai.

786-88 Milwaukee avė., arli Chicago
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki Teka
mi. Ncdėliomis nuo 9 iSryto iki 2 po 

Tel. Baj market 2484.

gazo.
nuolatos ga

kad del men tolinės šviesos ii

galu susirinkimas. 7:30 vaK vak.
— E. Bruškaite, Rast.

PASARGA.—Draugijų pranešimus skelbiam* 
be užmokeatiea. Pranešimai turi but priduoti 
iš vakaro, laiškeliu arba telefonu. Canal 1506. 
Priduoti tų pačią dieną, kada apausdinamas 
iienraštis, nebegali but (dėti.—“Nauj.” Red.

Cicero, III.— L. M. P. 
nesinis susirinkimas i

Igjiliii svetainėj, I I 17 S. 19lh 
Draugės, malonėkite susirink-

II. Rad vilavičia, 
■ St., DeKalb, 111.

kuopa vienbalsiai priėmė
Graičiuno rezoliucija, ai

oro

Du žmonės užmušti
Nepažįstamas vežėjas užmuš

tas ties Fulton St, ir St. Jobu Ct., 
kada jo vežimas susidūrė su 

Jis nu-

S. L. A. 36-oji kuopa 
progresuoja.

butų pašalinti iš senato, . nes..

SU.£

automobiliu ir dabar jo įieško
. mažumoje ir “bepartyviškosios 
partijos” vadai-~a la Balutis- 
DrAngelis ir kiti - pilnai seimy- 
nininkavo 36-oj kuopoj. Bei 
virto kiti laikai.

Miesto tarybos komisija auta-

Smulkiems pasiskclbimams kainos 
1 coifs, syki, 50 centų; dedant 
tų pati skelbimų ilgiau, už kiek
vienų kartų 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 turčti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai 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 (jaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir tt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

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

PARDUODU barbernę naujai įtai
sytais “fiksčeriais” ir geroj vietoj. 
Turėdamas daugiau negu vienų bar- 
bernę ,csu priverstas vienų parduot. 
Barbernč randasi 4508 S. Paulina stk 
Kreipkitės šiuo adresu:
4500 So. Hermitage Ave., Chicago, 111

PARSIDUODA saliunas tirštai ap- 
gyventoj lietuvių vietoj. Biznis per 
daug metų išdirbtas. Priežastis par
davimo—-savininkas išvažiuoja ant 
farinu. F.1VANAUSKAS,
2225 S. Leavitt St., Chicago, III.

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setų vėliausios stailes už $30, valgo
mojo kambario stalų ir 6 krases už 
$20. Karpctas $10. Komodos, bra- 
sines lovos, paveikslai, firankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $250 victrola ir rekordai— 
už $50.

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

ties nuo visokiu c 
žemės

kallx
menė

doleriu■

La Follette ir bondsai.

toriai La Follette iš Wisconsin

Sutaisytas r tprmuios- 
recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

tpoireiškla esąs stebėtinai pasekmingu -įį 
nuo gėlimo pilvo ir įurnu, ger
kles skaudėjimo, dusulio, galvos 
skaudėjimo, nuslojimo apetito, 

čio galvoje, ect., eet., Hutai- 
somas išdirbčju labai pagalėjusio

PAIN-EXPELLERIO
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pa-au 
lyje per pušų šimtmečio—3ftc 
už konkutę visose aptiekose. 
arba galite užsakyti tiesiai iŠ

< F. AD. RICHTER A CO, 
?♦—ta ftroa*. Stew

didesniuose lietuviu dislrikluo-
L

minėta savaite bus si i r.'i; c ta

todel
i susivienijimu

Avė. namus ir surišę paučiako- 
mis tris žmones, paėmė už virš 
$1000 brangenybių ir kiek pini-

ja 500 auksonų. Beveik kiekvie
na brangmenų išdirbinio firma

('hicagiečiains kareiviams

smu teisėjų rinkimuose'. Jie bal-

Kaltina išeikvojime pinigų

ma

ir Willimn Carey, narį. Kalli-

pelno nuo trijų balių, siekiančio 
$2,839.70, o vieton to pridavimo 
atskaitų su $386.27 deficitu.

Ind.—'Tėvynės My-

avė. 
pri

ims bus naujos val- 
Tie, kurie esate 

mokestis, turite būtinai už- 
šiame susirinkime.
—KL L. Kailis, Rašl.

W esi sid i eč i u.—ši u o p ra n eša -

—Visi my- 
aikraščius,

Todėl prašo visu draugiškų organi

kuopos, priklausančios prie 
VIII rajono (ir socialistų chorai) 
li'iksilės pranešti kokiose dienose 
turite paėmę svetaines savo vaka
rams bei koncertams, nes VIII rajo
nas laikytoje savo konferencijoje

Indiana Harbor, Ind.—-LSS. 217 kp 
mėn. susirinkimas įvyks panedėly 
spaliu 8 d. A. Mikalavičiaus svel.

Visi draugai malonėkite atsilankyti 
paskirtu laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų apsvarstyti. Kviečiame ir 
tuos draugus ir drauges atsilankyti 
ii’ prisidėti, kurie prijaučiu tam vi- 

(larbininkų judėjimui.
—P. Matonis, Rašt.

so

29 kuopa rengia kon-

rašome pirmei

savo vakarų. —Komitetas

'Town of Lake.—Biznierių mitin
gas del sutvėrimo gimnastikos kle-

paskirt patogiausių dienų ir

•Binkius lietuviškų ir

gynė v ra mūzas, bet jeigu ka\ norė
tų kokios ypatingos knygos, lepra- 
neša tik knygynui, o jis su noru par-

EXTRA: Lengviausia propozicija 
extra pinigų užsidirbti vakarais ne
daliomis ir taip liuosame nuo darbo 
laike. Singeliai arba ženoli rašyki
te iš visu miestu ir bukite pi ėmiaus 
pasinaudojimui sau, kur daugiau už-

ir aplaikysitę pilnas instrukcijas dy
kai.
1818 W. 16th

C. Z. URNICII
St, Chicago, UI,

JAUNA PORA turi parduoti tuo- 
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonųs, cabinet, phono
graph, upright pianų ir tt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai, už 
grynus pinigus.
2910 North Ave., 1-nias Batas. Prieš 
Humboldt Park. Chicago.

EXTRA
Jauna pora priversta pasukant sa

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

PARDAVIMUI: medinis namas ir 
rėžys (lot) su murine barne, ran
dasi po N 2811 So. Emerald avė. Ra
udos $23.0(1 menesyje. Gera vieta. 
'Turiu parduoti del apmokėjimo nuo
savybės, Parduosiu pigiai.

Augusi Triebull
2320 So. (’rawford Ave. Chicago

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUDUS

Išmokimui! piešimo, kirpimo formų, 
siūti naminius daiktus arba aprėda- 
lus. Diplomas kiekvienam, kurs išsi
mokins. Valandos dienų arba vaka
rais del jųsų parankumo. Už $10 iš
mokinau! jus siut visokius drabužius.

DRESS MAKING COLLEGES, 
2336 W. Madison gat., Western *▼< 

SARA PATEK, MOKYTOJA.
1850 Wells gat.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
lės, stenografijos, typewriting, pirk
ly bos teisių, Suv. Valst. istorijos, a- 
beluos istorijos, geografijos, politi- 
kinčs ekonomijos, pilietystes, dailio

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

rai apmokami} vietą | trumpą laiką. Jų* gau- 
šit privatiškas instrukcija* ir praktiiką paty
rimą mokindamies.

Mes taipgi turim siuvimo skyrių, kur mo
kinamo siūti rankoves ir kišenius daryti h 
prosyti. — Dieninės ir vakarinės instrukcijoa

JOfL F. KA8NICKA, viriinlnka* 
Priešais City Hali

Kambariai 416-417. 11R N. L* Sali* 8tr*et

Panedėlis, Spalių 8, 1917

IR CHIRURGAS
Vy rų ir Vaikų Ligas 
VALANDOS:

ir nuo 4—6 vakaro 
‘J\'k‘phon<> Victor 790, Bill. Sidney 874 

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

KIŠENINIS

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruitna* 902-904 National Life Bldr 
29 So. La Salle St., Chicago, III.

Tel. Centrąl 6390-6391. Atdara: 
Utarninko, ketvorgo ir eubatos vaka
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numetiu: 
IBG« MILWAUKEE AVE., Chlc»ro, BL

Tel Humboldt 97.

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

Nauji, daryli gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai Jr over- 
kotaf, vertes nuo $25 iki $85, dabar , 
$5 ir augščiau. Kelnes nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3,00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, ncdėliomis ir vg 
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted St

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodcviliaus Permaina: 
Panedėly j, Ketverge ir Su baloj 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED Ir 3J2-r» GAIVI
— - i H............................. --i------------------------------ - ----- |

Talpina savyje reika
lingiausius, kasdie var
tojamus, žodžius. La-

t žiotis ir kiekviename 
? reikale pasinaudoti.
| Kaina 50c paprastu
* ir 75c geru skuriniu ap-

Galima gauti “NAU
JIENŲ” Administraci
joje, 1840 S. Halsted St., 
Chicago, UI.

mokinimui anglų kalbos 
pačiam per save, be pa

galbos mokytojaus.

Galima gauti Naujienų
Administracijoje,

1840 So. Halsted Street, 
Chicago, Ill.

Laiškus 
Lietuviškoj ir I 
Ang. Kalboi

tu apdaru $1.00.

ministracijoje,—
1840 So. Halsted

Ad

Dr. G. I.EEDLE
Praktikuoja 25 metai 

Chieagoje.
Ofiso valandos: nuo 9 ryto 

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

DYKAI! DYKAI!
Dabar yra jūsų proga mo

kytis barzdaskutystės 
amato dykai

Nepraleiskite šio pakvietimo. Atsi
lankykite pas mus tuojau. IŠsikirpklt 
šitų, kad atsimintumet musų adresu.

BURKEBARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago, IIL

GERESNĮ -U 2 P E L NĮ 
Lengvesnį ir švaresnį darbą gali garrtl 
tik tuomet, įalgu esi tinkamai išsilavinęs.

LEVESKIO PRIRENGIAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA per laiškus, nauju būta, 
pagelbsti išsilavinti len^viai Ir už matą 
užmokcsriį. Mokina Anfclų kalbos iki a 
eiausiai. Ai rtmetikes. Knygvedystta, 
kų tašymo, Lietuv. kalb. Gramatikos 
Tokiu pat buriu gali užbaigti GRAM 
SCHOOL. HIGH SCHOOL ir PREKYBOS__ _
SUS. Dėl lankančių Public Schools duodamu 
Pageibinis kursas. Viskas aiškinama lietu
vi,Akai. Galintiems atsilankyti duodama lek
cijas atėjus. Prlsiunt.us._2c. mark, persiunti
mui gauni pilną APRAŠYMĄ reikalaujamo 
dalvko arba kurso.
G.J.Leveskis, 3311 W.61 PI.Chicago

PIRK SAU viskas Plumbavojimul reik
menis tk'siai už ” whole, mle” kaina*. 
Mes parduosime visiems.

Lsvinthal Plumbing Supply Ct
1 637 W. Division St., Chicago, 

Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.




