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Vokiečiai rengiasi uz 
pult P^rada

štiš, turįs daugiau kaip du 
šimtu tūkstančių skaitytojų. 
Chicagon jo ateina apie 20 
tūkstančių egzempliorių.

SUSITAIKĖ.

Pritaria Kerenskio koalici^ 
nei ministerjiai.

LAUKIAMA NAUJO KIU
ŽIO REICHSTAGE.

NEIŠDUODA PILIETY
BĖS POPIERŲ.

S. V. LAIVAI ŠAUDĖ Į 
ITALŲ SUBMARINĄ.

FRANCUOS SOCIALIS
TAI SVARSTO KARĖS 

KLAUSIMĄ.

Geležinkeliu darbininku 
streikas Rusijoj

Didžiuma stoja už tęsimą 
karės, mažuma reikalauja 
taikos.

Graikija rengiasi karėn

PETROGRADAS, sp. 8.- 
Pereitą nedėlią premieras 
Kerenskis buvo sušaukęs 
specialę konferenciją, kurio
je dalyvavo, šalę buržuazi
nių srovių, ir demokratijos 
seimo įgaliotiniai. Po ilgų 
ginčų pagalios prieita pagei
daujamo susitarimo. Susi
rinkusieji užgyrę premier o 
proponuojaniąją ministeri
ją. Kerenskis užreiškė, jo
gei visu greitumu bus užbai
gta organizuoti naujas koa-

Kancleris vis dar nenori kal
bėt apie Vokietijos taikos 
sąlygas.

AMSTERDAM, sp. 9. — 
Vokietijos reichstage gali

ma laukti naujo krizi'so, ku
ris, kaip skelbia atsiųsta iš 
Stockholmo telegrama, ga-

Novy Mir” neteko krasos teisių

PARYŽIUS, sp. 9. — Bor- 
deaux mieste, netoli Ispani
jos pasienio, Francijos socia
listai dabar laiko eilę svar
bių pasikalbėjimų-konferen- 
cijų dabartinės karės klausi
mu. Sulig atsiųstų praneši
mų, jų, konferencijų, dali
ninkai pasidalinę į dvi, vie
na kitai griežtai' priešingi, tas, nors ir nebusiąs tiesiogi- 
dali. ’ 
džiumiečiai,

Kam dalyvauja laivų staty
tojų streike.

Du žmonės užmušta. Laivy
no departamentas išsiuntė 
pasiaiškinimą Italijos rai
džiai.

VOKIEČIAI RENGIASI .toto atsišaukimą, paskelbia- 
UŽPULT PETROGRADĄ, 'ntį streiką.

--------  I Kitos žinios betgi sako, 
Vokiečių laivynas Švedijos'kad Vladikaukazo geležin- 

pakraščiuose. — Pirmiau-j kelių sistema nesanti nepa-
dabartiniu

forsa.
-------  metę centralio komiteto at-

LONDON, sp. 9. — Lon-| iššaukimą,'taigi nestreikuo- 
dono M o r n i n g P o s t j ja.

ckholmo telegramą, kur sa
koma, kad netoli Švedijos! 
pakraščių, ties Bornholm sa-

GRAIKIJA RENGIASI 
. KARĖN PRIEŠ VO

KIETIJĄ.

tui gandai, jogei neužilgio 
vokiečiai užpulsią Finlandi-

Baigiama organizuoti didelę 
graikų armiją.

WASHINGTON, sp. 9. —
patį Petrogradą. Pirmiau
sia buk bus užpulta Helsing- 
forsas — nuo sausžemio ir 
juros.

si rengusi karėn

pie tai šiąnakt pranešė Gra
ikijos usienio reikalų minis
terija savo atstovybei Wh-

patikėtinų žinių, jog 
tiko jūron neužilgio

kiečių laivyno s

rogradą.

baigusi organizuoti didžiulę 
armiją, tinkamai aprūpintą 
talkininkų ginklais, kuri ne
užilgio turėsianti suteikt ne
menkos pagelbos talkininkų 
armijai Balkanuose.

GELEŽINKELIŲ DARBI- ŽYGIAI PRIEŠ SPAUDĄ.

Susinėsimai su frontu betgi 
nepertraukta.

Rusų socialistų dienraščiui 
Novy Mir atimta teises.

PETROGRADAS, sp. 8.-

kelių darbininkų streikas 
jau prasidėjo.. Neveizint 
prem. Kerenskio reikalavi
mų atidėti streiko paskelbi
mą iki utarninko, centrali- 
ois darbininkų komitetas da
vė įsakymą mesti darbą. Ne
dėlios naktį taigi tapo sus
tabdyta visoks geležinkelių 
judėjimas, išskyrus susinėsi
mus su karės frontu. Su pa
staruoju, beje, susinėsimai 
nebusią pertraukta. Kaip ir 
iki šiol, j frontą bus prista
toma visa, kas tik reikalinga 
pasekmingam karės vedi
mui su priešu.

NEW YORK, spalių 8. — 
Rusų socialistų dienraštis 
“Novy Mir” paskelbė, kad 
pačto viršininkas pranešęs, 
jog dienraščiui atimamos 
teisės siuntinėti krasa.

(Kelios dienos atgal “No
vy Mir” redaktorius buvo 
pašauktas • Washingtonan 
‘parodyti priežastį, kodėl jo 
laikraštis neturėtų but pač
to sulaikytas.” “Parodžius 
priežastį,” pačto departame
ntas užreiškė, kad savo spre
ndimą jis duosiąs bėgiu ke
lių dienų. Dabar davė).
Iš “Jewish Daily Forward” 

esąs neištikimas.

SEATTLE, spalių 9.—Tei
sėjas John S. Jurey atsisakė 
išduot pilietybės popieras 
Konradui Štromui, švedui, 
Savo elgimąsi teisėjas Jurey 
aiškina tuo faktu, kad Stro

ll turėti tą pasekmę, kad mas, kartu su kitais organi- 
kancleris bus priverstas pa- zuotais Seatties laivų staty- 
sitraukti nuo valstybės vai
ro — užleidžiant savo vietą 
kitam. reikalauja pripažinimo as-

Socialistai ir katalikų ce-)tuonių valandų darbo die- 
ntras labai nepatenkinti vai-Inos.

tojais, metė darbą tikslu pa
remti rąstų kirtėjus, kurie 
reikalauja pripažinimo
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licinis kabinetas ir stvertasi J džios politika, kuri tolydžio
vis labiau susisiekia su pan- POPIEROS DARBININKŲjau užbrėžto veikimo.

Naujas ministerių kabine
X Z | / CJ

Taip vadinamieji di- nėję atsakomybėje prieš lai- 
vadovaujami kinąjj parlaiįientą, vis dėlto, 

buvusiu karės ministerių Al- jo gyvenimas pilnai priklau
sys nuo parlamento: joks 
kabinetas negalėsiąs gyvuo
ti, jeigu pįarlamentas juo 
bus nepatenkintas, t.y. iš
reikš jam saVo nepasitikėji
mą. •

Gi kas deUaikinojo parla- 
|suoti už kąrės kreditus ir į mento, tai prieita prie seka- 
l dalyvauti ministerijoj — suijmo sutarime^ Parlamentas 

turi but oficialiai sušauktas 
ir organizuotas — valdžia. 
Jame suteikt 120 vietų ne
demokratiniams 
tams ir tt. t visų! _ ~ .

bert Tomas’u Sembat’u, M. 
Guesde’u ir Kenaudeliu, sto
ja už neatlaidų karės tęsimą 
tuo pamatu, kurį išdėstė pre
zidentas Wilsonas savo atsa
kyme j popiežiaus Benedik-

į Mažumiečiai tuo tarpu ti- 
j krina, jogei pasekmingo ka- 
įrės užbaigimo galima laukti 
tik nuo susivienijusioXV/ v AkMĄ t -r-A >✓ X • • 1 •

šalių, proletariato.: Ju jsitiU■ ^kmo-
kinimu, dabartinį konfliktą 
nebus galima užbaigti gink
luota spėka. Jie todėl pasi
ryžę daryti visa, idant pri
vertus valdžią suteikti pas- 
portus socialistų delegatams 
į tarptautinę Stockholmo 
konferenciją. Jie, be to, rei
kalauja dar, kad valdžia ne
vilkinant paskelbtų sąlygas,* 
kuriomis ji mano esant gali
mu pradėti taikos derybas, 
su tuo betgi išėmimu, kad 
tos sąlygos butų tokios jau j

sąlygos.

j ji valdžia davusi demokrati- 
| jos seimui užtikrinimo, kad 

; j neužilgio busią sušaukta 
nauja talkininkų valstybių 
konferencija peržiūrėjimui

I senųjų sutarčių. Toje kon
ferencijoje taigi turėsią sa- • 
vo atstovybę ir demokratai. 
Demokratijos seimo įgalio
jo gyvenimas pilnai priklau 

jtinių reikalavimą, kad mi
nėtoje talkininkų kon
ferencijoje turėtų teisės da- 
Ivvauti ir vienas seimo na- v 
rys-atstovas. Kerenskis bet
gi nesutiko pripažinti.

germanistų partija. Valdžia 
mat vis drąsiau pradedantij 
remti užgrobimo ir verstino 
atlyginimo šalininkus. Tą 
jų nepasitenkinimą padidi
na dar ir tas faktas, kad ka
ncleris vis dar vilkinąs!, ven
gia pasakyti atvirai Vokie
tijos karės tikslus.

Reichstage jau įnešta re
zoliucija, išreiškianti nepa
sitenkinimą kancleriu Mi- 
chaeliu. Jos autorius yra 
nepriklausomos soc.-dem. 
partijos narys, d. Haase.

Jeigu reichstago didžiuma 
| priims d. Haase rezoliuciją, 

elemen-j kancleriui neliks nieko kita, 
i kaip tik rezignuoti — sako 
telegrama.

MAIšTININKAS KORNI- 
lovas bus ištei

sintas.
Jo byla, tur but, bus nagrinė

jama civiliame teisme.

STREIKAS PETRO
GRADE.

Streikas galįs žymiai paken-

WASHINGTON, sp. 9. — 
Vice-admirolas Sims, Suv. 
Valstijų eskadros koman
duoto ja$ Anglijos vandeny
se, praneša laivyno depar
tamentui, jogei pereitą nak- 
tį Suv. Valstijų ptroliniš lai
vas per klaidą paleidęs ke
liūtą šūvių į italų submari- 
ną, kurios komanduotojas 
kažin-kodel neatsakęs į duo
damus jam ženklus. Pasek
mėje to — vienas oficierius 
ir 1 jūreivis tapo užmušti.

Laivyno departamentas 
tuoj pasiuntė pasiaiškinimą 
Italijos valdžiai.

kti Steigiamajam Susirin-Į Atsitikimo smulkmenų ne- 
kinuii. (paduodama.paduodama.

PETROGRADAS, sp. 9.— 
Pereitą savaitę čia metė da
rbą visų popieros dirbtuvių 
darbininkai. Reikalauja ai-, 
gu padidinimo. Jeigu strei-' WASHINGTON, sp. 9. 
kas užsitęs, tatai turėsią'Suv- Valstijų valdžia vakar 
žymiai pakenkti Steigiama-|Pas^0^110 Anglijai dar pen- 
jam Susirinkimui, o gal ir j ^oHką milionų dolerių — 
prailginti jo sušaukimą, i-/ 
mant domon tą faktą, kad 
rinkimų kampanijai — atsi
šaukimų, laikraščių ir šiaip 
.specialių leidinių spausdini
mui — reikės išeikvoti nema
ža popieros.

DAR PENKIOLIKA MILI- 
( ONŲ DDL. ANGLIJAI.

■;karės reikalų vedimui.

VOKIETIJOS VARGAI

Nebegauna užsieniuose 
prekių ant kredito.

NUBAUDĖ 10 NEGRŲ. į
HAAGA, spalių 9. — Šio

mis dienomis Vokietijos val- 
Idžia kreipėsi į Holandijos 
(pirklius reikalavimu prista
tyti jai apie 100 tūkstančių 

Kartu ji betgi už-

Mažumiečiai yra priešingi SUNKIOS BAUSMĖS Už 
dalyvavimui ministerijoje. 
Jiems vadovauja atstovų 
buto narys Brizen, Blanc, 
Refina du Dogens ir kiti.

PRIEŠINIMĄSI KON- 
SKRIPCIJOS ĮSTATYMUI

PETROGRADAS, sp. 9.— 
Telegrama iš Petrogrado 
praneša, kad paskilbųsis Ru
sijos maištininkų vadas, ge
nerolas Kornilovas, veikiau
sia ištruksiąs iš karės teis
mo rankų. Jo byla, tur but, 
bus nagrinėjame civil, teis
me. Taip bent praneša Ma
xim Gorkio redaguojamasai 
laikraštis Novaja žizn.

— Vakar čia pasibaigė tar
dymas negrų, dalyvavusių ^arv-ų Kartu 'ji' betgi^u^
E. St. Louis rasinėse riuašė-į kad už karves busią

liepos 1 d. ir kaltinamų užmokėta neanksčiau, kaip 
nužudyme^ detektivo Coppe- p0 įrįjų metų, pasibaigus da- 
dge. Dešimt kaltinamųjų > bartjnei karei. Pirkliai su

j tuo nesutiko. Ir Vokietija 
į negavo reikalaujamų kar-

nors jų jai begalo rei- ’

se

nuteista po 14 metų prie su
nkiųjų darbų. Trįs išteisin
ta. Vis dėlto, valstijos pro-jvj^ 
kuroras užreiškė turįs prieš į 
pastaruosius naujų apkalti-1 

(iiimų. Jie taigi laikoma ka-[ 
Įėjime kartu su nuteistai
siais.

Likusieji trįs išteisinta.

PAGAVO “JURŲ VILKO” 
ĮGULĄ.

ATSISAKO PRIIMTI
‘‘LAISVĖS BONDSŲ”

SKELBIMĄ.

New Yorko V o 1 k s z e i- 
t u n g negarsina valdžios 
paskolą.

»labiausia prasiplatinusiojo
Streikininkai nepaisė ir | žydų socialistų dienraščio 

telegrafo bei pačto ministe- j “Jewish Daily Forward” re- 
rio, M. Nikitino, graudeni- daktorius gavo iš Washing- 
mo, būtent, apšaukimo esant tono pakvietimą “parodyti 
juos šalies išdavikais ir tt. priežastį”, kodėl pačtas ne- j pratęsimo”
Pastarasis, I 
telegrafo operatorių, 
jie atsisakytų priimti cent- 7 
ralio gel. darbininkų komi-{didžiausias

ENID, Okla., sp. 8. — Iš 
vienuolikos žmonių, kaltina
mų už priešinimąsi konskri- 
pcijos įstatymui, aštuoni ta
po nubausti po šešis metus

NEW YORK, sp. 8. — 
New Yorko vokiečių socia
listų dienraštis, New Yor
ker Volkszeituųg, * griežtai 
atsisakė priimti valdžios 
skelbimus, kur agituojama 
už antrąją karės paskolą. 
Laikraščio administratorius, 
Max Weigel, tarp kita užrei>» 
škė, kad pora metų atgal 
Wolkszeitung leidėjai atsisa
kę talpinti tokį jau skelbimą 
ir Vokietijos valdžiai.

“Kaipo socialistai, mes ne
pritariame jokiam kavės žy
giui, taigi nepriimame skel-(— 
bimų, kurie siekiasi karės 

sako Max
beje, reikalavo turėtų atimti jam siuntimo i Weigel.

* kad 'teisių. ‘ ?
Daily Jewish Forward yra

K.

KIT IR PLATINKIT 
NAUJIENAS.”

SKAITYKIT IR

SUĖMĖ VOKIEČIŲ
ORLAIVIŲ VADĄ.

PETROGRADAS, sp. 9.— 
Oficialiai pranešama, kad

PERTRAUKĖ DIPLOMA
TINIUS RYŠIUS SU 

VOKIETIJA.

Vokiečių skraiduolio Seead
lerio įgula pagauta netoli 
Fiji salų.

prie sunkiųjų darbų federa-1 Kaukazo fronte rusų žvalgai 
liame Leavenwortho kalėji-į vjename netikėtame užpuo- 
me. Beto, nuteistieji turės' 
užsimokėti ir piniginę pa
baudą — po $1000 kiekvie
nas.

lime ant turkų pozicijų tarp 
kitų suėmė ir vokiečių orlai
vių komanduotoją Juodųjų 
jurų distrikte, grovą Meierį.

Urug-

IŠTRUKO VOKIEČIŲ 
SUBMARINA. PALIUOSAVO NEGRUS- 

KAREIVIUS.
MADRID, sp. 9. — Iš Ka- 

dizo prieplaukos pranešta, 
jogei šiomis dienomis iš ten 
ištruko vokiečių submarina, 
kuri nesenai ten buvo inter
nuota.

Trylikai juodveidžių, daly
vavusių rasinėse riaušėse 
Haustone, leista sugrįžti į 
lagerius.

Vokietijos pasiuntiniui pa
liepta apleisti Uruguay 
respubliką.
MONTEVIDEO, 

uay, sp. 9. — Uruguay res
publika pertrauke diplomati
nius ryšius su Vokietija. Pa
skelbdamas parlamento nu
tarimą, respublikos prezide
ntas paliepė Vokietijos pa
siuntiniui apleisti Uruguay.

LONDON, sp.-9. — Vokie
tijos komercinio skraiduolio, 
Seeadlerio, kuris skandino 
talkininkų laivus Ramiaja
me vandenyne, įgula paga
lios tapo pagauta netoli Fiji 
salų žvejų valtyje. Apie tai 
čia pranešta iš Melbourne, 
Australijos. Valtyje rasta 
viena kanuolė ir keli kulko
svaidžiai.

Chicagiečiams Žinotina
FORT BLISS, Tex., sp.

LONDON, sp. 9. — Oficia
liai pranešama, kad vokie
čiai ' apleido Ostankamila 

} miestą, netoli Salonikų.

vių, areštuotų ir kaltinamų 
už įvykusias rasines riaušes 

1 Houstone rugpjūčio 23 d. š. 
j m., trylika vakar tapo pa-

Ketverge, spalių 11d., CHICAGOS LIETUVIŲ DARBI
NINKŲ TARYBA rengia dideles prakalbas “Mildos” sve
tainėje, 3249 S. Halsted st. Kalbės 4Naujienų” redaktorius 
P. GRIGAITIS, KL. JURGELIONIS ir kiti. Bus kalbama 
apie Tarybą ir kitus kiekvienam žinotinus klausimus.

Chicago j ir apielinkėse 
Giedra; rtuputį šilčiau.

liuosuota, taigi rasta esant 
nekalatis. Jie sugrįžo atgal 
į lagerius.

Likusiųjų likimas nežina- 
mas.

Pradžia lygiai 7:30 vai. vakaro.

Įžanga dykai.

CIIICAGOS LIETUVIŲ DARBININKŲ TARYBOS 
PILDOMASIS KOMITETAS. /



kritiškai ir tik tada daryti vieno-

tuoja kad daugiau naujų narių

[Už išreikštas šiame skyriuje nuo
mones Redakcija neatsako.]

mų, valdininkų papirkinėtojų, 
parsiduodančių žmonių atstovų,

siduodanfįs žmonių atstovai

ilsusių nuo bciėškojimo darbo.” 
Kokiu budu “teismai”, “valdi-

skaldymas Sąjungos? Jei bent 
Grigaitis nežino kaip skaldyti 
Sąjungą, kad jis vietoj kad truk-

Skaitytoju Balsai
Utarninkas spalių 9, 1917.NAUJIENAS, Chicago, BL

NAUJIEM©^
Lithuanian Daily News

Daily except Sunday by 
News Pub. Co.. Inc.

■"■ ■■ , — ... ..

SO. HALSTED STREET
CHICAGO, ILLINOIS
Telephone Canal 1506

Užsisakomoji kaina:
nešiotojams kasdien pri- 

jtatant | namus, ny>ka:
Savaitei ...................... 12 centu
■ftnesiui  ...............  50 centq

dalyse, kur nešiotojai nepa- 
jMrHa dienraštis siunčiamas pačtu, 
SMrtjams išanksto užsimokčjus: Ale-

ne Chicago], metams $5.00; pu- 
tert metu $3.00; trims mėnesiams 
fL7i. Kanadoje metams $7.00. Vi- 
mm kitur užsieniuose $8.00 metams.

Bilius apie nepilie- 
čių kareiviavimą 
nepraėjo.

Ateiviai nepiliečiai kolkas 
palikti ramybėje. Bilius, 
kuriuo norėta suteikt val
džiai galios imti juos į ka
riuomenę, nepraėjo kongre-

Tą bilių sulaikė valstybės 
sekretorius, bijodamas, kad 
neišeitų nesusipratimų su 
kitų šalių valdžiomis, kurių 
piliečiai užprotestuotų prieš 

į prievartą.
Prieš bilių protestavo Lie

tuvių Darbininkų Tarybos 
Chicagoje ir Rockforde, pri- 

t imdamos tam tikras rezoliu
cijas, kurios buvo pasiųstos 
kongresmanams ir senato
riams.

Kapitalistinių 
agentūrų triksas.

Po įstatymu apie susižino
jimą su priešu, kuriame yra 
paragrafų, aštriai suvaržan
čių spaudą, prezidentas Wil
sonas pasirašė subatoj, prieš 
-pat išsiskirstymą kongreso. 
O laikraščiuose buvo išspau
sdinta telegramos, kad tas 
įstatymas buvęs patvirtintas 
jau utarninke.

. Taigi tos telegramos buvo 
melagingos. Išrodo, kad jos 

r buvo “sufiksytos” tyčia, i- 
dant palengvinus to jstaty- 

jmo gimimą.
Žmonės, be abejo, yra ne

patenkinti spaudos suvaržy
mu. Jeigu butų buvę dau- 
giaus laiko, jie butų ėmę 
siuntinėt prezidentui reika
lavimus vetuoti tą bilių.

i Idant sulaikius 
I nuo to, veikiausia,
I paskelbta spaudoje, jogei bi- 
I lips jau patvirtintas.
Į Kada įstatymas įėjo j ga
lią, su juo galima kovot, 
siunčiant kongresui petici- 

. jas, kad įstatymas butų at
šauktas. Tas būdas, žino- 

[ ma, yra sunkesnis, negu at
sišaukimai į prezidentą. Bet 
Suv. Valstijų konstitucija 
duoda tą teisę žmonėms, ir 
jie turės pasinaudot jąja.

žmones
ir buvo

I i

į Sustabdytas dar 
vienas socialistų 
laikraštis.

i
Pačto departamentas su- 

I stabdė dar vieną oficialį so
cialistų partijos organą — 
mėnesinį partijos “Bulleti- 
n’ą”, kuris susidėdavo be
veik tiktai iš pranešimų apie 
narių stovį, apie nacionalio 
ofiso ir komitetų veikimą, a- 
pie partijos referendumus 

I ir tt.

s
%

Vietoje “Bulletin’o” parti
ja dabar siuntinėja organi
zacijoms mėnesini lapelį, už- šį ketvergę Chicagos Lie- 
vardytą “The National Of-j tuvių Darbininkų Taryba 

tfice Review”. *

Reikia betgi stebėties to
kiu valdiškų autoritetų ner
vingumu, kad jie mato pavo
jų net bulletin’ų skelbime!

Kova už 
kolionijas.

Vienas rašytojas, Frank 
H. Simonds, tvirtina, kad 
Vokietija nebegausianti at
gal savo kolonijų, prakištų 
talkininkams dabartinėje 
karėje.

Bet kolonijų užgrobimas 
tai juk reikštų sulaužymą to 
principo, kurį paskelbė Ru
sija ir kuriam pritarė prezi- 
[dentas Wilsonas?

Rašytojas mano, kad ne. 
1 Jisai taip perstato dalyką. 
,Vokiečių Naujoji Guinea bu
vo užkariauta australiečių. 
Australiečiai nenori jos su
grąžint atgal, ir Anglija ne
turi jokios teisės versti juos 
prie to. Vokiškąją piet-va- 
karių Afriką užkariavo pie
tinės Afrikos Unija, ir ji no
ri ją pasilaikyt; Anglija ne
turi teisės jiems tatai drau-

Tuo budu Anglija neanek
suos kolonijų, ir Vokietija 
jų visgi neteks, žodžiu, ir 
vilkas sotus ir avis—suval-

Kažin ką pasakys Ameri
ka ir Rusija, žiūrėdamos j 
tokį apetitą?

Socialistų
Partija smunka?

Nuo to laiko, kaip keletas 
socialistų pasitraukė arba 
buvo prašalinti iš partijos, 
kaikurie laikraščiai ėmė 
skelbt, kad socialistų parti
ja visai smunkanti. Tą pa
saką ypač atkakliai kartoja 
musų klerikalų laikraščiai.

Pažiūrėsime, ar ji yra tei
singa.

Tik-ką gavome socialistų 
partijos nacionalio ofiso 
pranešimą apie narių stovį 
už praeitus balandžio, gegu
žės, birželio ir liepos mėne
sius. Ir štai kokias tenai 
randame skaitlines:

Balandžio mėnesyje parti
ja turėjo pilnai užsimokėju
sių narių 68,678; gegužės 
mėnesyje — 72,631; birželio 
mėnesyje — 83,992; liepos 
.mėnesyje — 92,256.

Taigi bėgiu keturių mėne
sių, kuomet pasak kapitalis
tų laikraščių, partija nuola
tos “smuko”, jos narių skai
čius padidėjo kone visu treč
daliu. ’

Toks augimas apsireiškia 
ir visoje partijoje ir priklau
sančiose jai svetimtaučių fe
deracijose (sąjungose). Lie
tuvių Socalistų Sąjungos se
kretorius paskelbė “Kovoje” 
apyskaitą už devynis pir
muosius šių metų mėnesius. 
Ta apyskaita rodo, kad 
devynis mėnesius L.S.S. 
šoko nuo 2806 narių 
4403, t. y. padidėjo 1597 
riais. Sekretorius sako, kad 
“tokio Sąjungos augimo pir- 
miaus niekad nebuvo”.

Chicagoje (su priemies
čiais — Cicero, So. Engle
wood, W. Pullman ir Mel
uose Parke) lietuvių socia
listų kuopos turi 614 narių! 
I Vadinasi, ponai klerikalai 
geriaus padarys, kad paliaus 
.kalbėję apie socialistic parti
jos “smukimą”.

per

ant
na-

(Mildos svetainėje).
Svarbiausia tema bus špa-

ūdos suvaržymas ir ateivių milionierių ir beturčių, persidir- 
teisės karės laiku.

Lietuvių darbininkai Suv. 
Valstijose yra labai užinte- 
įresuoti tuo, kad išlaikius sa- 
,vo spaudų — tokių spaudų, 
kuri gina jų reikalus ir sklei
džia tikrų apšvietų. Jie daug 
pastangų yra padėję, kad to
kių spaudų sutverus; ir jie 
privalo dabar pagalvot apie 
jos apgynimų, kuomet jai 
gręsia pavojus.

Nemažiaus jie yra užinte- 
resuoti ir tuo, kad nebūtų 
siaurinamos jų, kaipo atei
vių, teisės. Lietuvis darbo 
žmogus atiduoda savo spė
kas ir sveikatų, gamindamas 
turtus šiai šaliai, todėl jisai 
gali reikalaut, kad jo teisės, 
kaipo žmogaus ir šios šalies 
gyventojo, butų apsaugotos.

Tai' nėra kokios-nors vie
nos partijos reikalai, o visos 
darbininkiškos visuomenės.

Todėl šias prakalbas ir ren
gia Lietuvių Darbininkų Ta
ryba, kurioje yra susivieni
jusios visokios darbininkiš
kos organizacijos.

Tikimės, kad publika skai
tlingai atsilankys jose.

Apžvalga
AR TOKIE RAŠTAI 
ŠVIEČIA?

Viename laikraštyje lutas lite
ratas (dagi redaktoriauspagelbi- 
ninkas!) rašo:

Socialistai yra tais žmonė
mis, kurie pažįsta, studijuoja 
gyvenimą. .Jie sako, kad kle
sų kova eina dideliu smarku
mu ir ji nuolat darosi da vis 
didesne, vis labiau įtempta, 

kuris stengiasi tai/Jli It

užginčyti, turi but tuom užsi- 
merkėliu, kuris nemato Irus
ių, darbo unijų, teismų, val
dininkų papirkinėtojų, parsi
duodančių žmonių atstovų, 
milionierių ir beturčių, persi
dirbusių darbininkų ir žmo-

mo darbo. Nė vienas, kuris 
visą tai mato negali tvirtinti, 
kad klesų žmonių visuomenėj 
nėra ir kad tarpe visuomenės 
kiršų nėra jokios kovos.

Užmuštų šioje kovoje yra 
pilna kiekvienoj darbavietėj ir 
sužeistų kiekviename skur-

Aršis pasakymas teisingas? 
Jeigu jis teisingas, tai ar pro
tingiau yra pripažint teisybę, 
ar kaip strusas kovot galvą į 
smėlį įkišus, kad nematyt tų 
k lesų ir jų kovos? Socialis-

pripažint buvimas to, kas iš
tik rų jų yra.

ir pamėginkite suprast, 
tas rašytojas norėjo pa-

Jisai socialistai 
kurie “pa-

tvirtina, kad 
tais žmonėmis”

žįsta gyvenimą”; ir tame-pat sa
kinyje jisai sako, kad jie “studi
juoja gyvenimą.” Tai kaip da
bar yra: ar socialistai jau “pa
žįsta”, ar dar jie tik “studijuo-

Sekamam sakinyje tas rašyto
jas užreiškia, kad socialistai sa
ko, jogei “klesų kova eina di
deliu smarkumu”; bet kame to
ji klesų kova šitaip eina, to jisai 
nenurodo. Išeina, tad, kad di
delis klesų kovos smarkumas ap
sireiškia visur ir visuomet. Bet 
to juk socialistai visąi nesako ir 
negali sakyt, kadangi tai yra ne
tiesa.

Trečiam sakinyje musų rašy
tojas jau kolioja “užsimerkė- 
liais” tuos, kurie mėgina užgiri- 
čyt augšččiau paduotąjį jo “sočia 
listų sakymą”; ir tiems “užsi- 
merkėliams” jisai prikiša nenia- 

sis Saliamonas negalėtų pasakyt.
Tolinus tas rašytojas pasako

ja, kad užmuštų šioje (klesų) 
kovoje esą “pilna kiekvienoje 
darbavietėje”, o sužeistų — 
“kiekviename skurdžių name
lyje”...!? Parašęs-gi šilą “fak
tą”, jisai klausia: “Ar šis pasa
kymas teisingas?” Ir pilnai įsi
tikinęs, kad skaitytojas pasakys 
“taip”, jisai liepia nebūti “stru- 

smėlį įkišęs”, bet pripažint, kar
tu su socialistais, “buvimą to, 
kas ištikrųjų yra.”

Šitokiu raštu užpildyta kone 
dvi laikraščio špaltos ir įdėta ji
sai į parinktų straipsnių skyrių, 
kad skaitytojai-darbininkai “pa-

Tame-pat to laikraščio nume- 

gą straipsnį šitokia įžanga:
žiauriausia pasaulio karė 

ugnini ir kardu naikina ge
riausius žmonijos žiedus. 
Siausdama per trejus metus, 
ji atnešė žmonijai, o ypatingai 
darbininkų klesai, didžiausių 
smūgių: badą, skurdą, ašaras 
ir mirtį. Proletariato per il
gus metus sunkia ir nenuils
tančia klesu kova iškovotas 
teises imperialistinė buržuazi
ja, išnaikino ir paskandino tų 
pačių darbininkų kraujuose. 
Visas pasaulio proletariatas 
vaitoja, pertrenktas ant žemes 
ir geležiniais retežiais sukau
stytas kares siaubimo. Siau
čia žiauriausia reakcija... Ne
bėra skirtumo tarp “demokra
tinės respublikos” su prezi
dentu pryšakyj ir aulokratinęs 
monarchijos su kaizerin-kara- 
liuin pryšakyj. Taip autokra
tinėse, taip “demokratinėse” 
šalyse visos klesų kova besiva
duojančios darbininkų organi
zacijos, taip ekonominės, taip 
ir politinės yra žiauriausiais 
inkvizitorių įrankiais naikina
mos.
“Žia u r ia u šia ka re’ 

žiedai”, “didžiausis 
“ašaros ir įnirtis”, “ 
kraujai”, “žiauriausia reakcija”, 
“žiauriausi inkvizitorių įran
kiai”, “pertrenktas”, “geležiniais 
retežiais sukaustytas”, “klesų 
kova iškovotas”, “klesų kova be
sivaduojantis”... šitoks, be jo

žmonijos 
smūgis”,

ties nežinia per kiek spalių, nes 
pirmose dviejose špaltose rašy
tojas nespėjo nė prie straipsnio 
temos prieiti. Ir tatai skiriama 
taip-pat “darbininkų švietimui” 
bei jų “klesinės sąmonės gilini
mui”!...

Mes į tokius “literatūros” pa

do m os — jeigu jų nebūtų per
daug. Prie musų (lietuvių) li
teratūros stovio, menki ir net vi- 

se yra neišvengiamas dalykas. 
Bet kada matai, kad tokios, kaip 
augščiau parodyta, vertės raštai 
nuolatos ir nuolatos glėbiais tei
kiama skaitytojams, tai prisei- 
na pasakyti: “Liaukitės taip da
rę!” Tokie raštai ne tiktai nau
dos jokios neneša, bet stačiai 
blėdį daro. Jie įpratina žmones 
be logikos ir be tvarkos galvot.

Seninus pas mus buvo nema
ža “kalbėtojų”, kurie atsistoję 
prieš publiką su didžiausiu už
sidegimu šaukdavo: “Draugai, 
mums reikia transformiznio!” 
Tokių kalbėtojų lipas jau pra
deda išeiti iš mados. Butų ge
rai, kad kuogreičiausiai išeitų iš

Laikas suprast, kad žmonių 
švietimas yra be galo 
ateakomingas darbas. Jisai tu 
ri but varomas rimtai ir atidžiai

Lietuvių Darbininkų 
Taryba ir “Kova”

jienas pakėlė klausimą apie or
ganizavimą L. D. Tarybos, tuo
met ir spauda pradėjo plačiau 
kalbėti apie tai. Vieni laikraš
čiai pritarė tam sumanymui, ki
ti abejojo apie jį, o Kova dar ne- 
išdiskusavusi tą klausimą, sta
čiai pasakė, kad tai “social-pa- 
triotas” Grigaitis organizuoja L.

jungai ir trukdžius jos augimą.
Tcčiaus cbicagiečiSi suprasda

mi visą šio pergyvenamojo mo

tai, kad “Kova” ir priešinasi, 
ėmėsi už darbo ir suorganizavo 
L. D. T. Tarybą. Žinoma, tas 
LSS. organo vedėjams labai ne
patiko. Na ir kaip-gi gali palik
ti, nes be jų leidimo Chicagos 
“social-palriotai” sutvėrė mi
nėtą Tarybą. Kas-gi tuomet at
sitiko? Kova atsuko kanuoles į 
Chicagą ir pradėjo šaudyti. 
Pirmiausia į Naujienas ir Gri
gaitį, vėliau ir į tuos socialistus, 
kurie tik pritaria L. D. Tarybai. 
Ir dar ikišiol neišėjo nė vienas 
Kovos numeris, kad nebūtų 
straipsnio prieš L. D. T.

yra geras daiktas. Taip, drugai 
aš irgi pripažįstu, kad kritika

naudinga, bet tik ne tokia, kokią 
Kova dabar vartoja. Juk L. S.

čio pripildo vien lik kritikuoda
mas Chicagos socialistus veikė
jus ir L. D. T. O ką jis naujo 
pasako? — Nieko. Kalba seną 
ir vis tą pačią nuobodžią pasaką, 
arba, kitaip sakant, gieda visų 
šventų litaniją. Girdi, Chicagos 
“oportunistai”, • “social-patrio- 
tai” su Grigaičiu priešakyje, ma
tydami, kad gali netekti įtekmės 
tarpe sąjungiečiu ir norėdami 

darbą suorganizavo bespalvę 
Tarybą, iš kurios nori pasidary
ti biznį, kad po karės išliūliavus, 
išdainavus į Lietuvą. Kaip ma
tot, tai graži litanija, tik dar rei
kia pridėti: “Melskimės už so- 
cial-patriotus.” Tai šitokiais 
's ’

jungiečius.
Nors aš nemanau ginti d. (Iri

dan tiesos turiu pasakyti, kad 
Kova per daug neteisingai užsi
puola ant d. Grigaičio. Juk pri- 

rinis socialistas, ir kad jis (Gri
gaitis) organizavo LDT. ir agi
tuoja už ją tiktai todėl, kad su- 

ra. Tokia Kovos polemika yra 
niekas kitas, kaip tik nešvarus 
šmeižimas. Žinoma kliūva ir 
kitiems socialistų veikėjams, ku
rie nesutinka su Kovos vedėjo 
nuomone, bet Grigaičiui dau
giausia. Ir ačiū Kovos pasidar
bavimui, kada Grigaitis nuva
žiavo į rytines valstijas, lai tūli 
draugai sąjungiečiai bijojo net, 
pasikalbėti su juo. Žinoma Ko
va visa tai daranti sustiprinimui 
musų organizacijos!

Dabar aš noriu •pažiūrėt, ar iš
tikimųjų d. Grigaitis yra toks di
delis griešninkas, kaip kad Ko
va jį perstato. Kad drg. Grigai
tis nenorėjo ir nenori skaldyti 
Sąjungos, tai užtenka nurodyti 
tik į tai, kad kuomet LSS. dar 
nebuvo prisidėjus prie Socialis- 

miausia pradėjo agituoti ir ra
ginti sąjungiečius prisidėti prie 
Partijos ir veikti išvien su kitų 
tautų socialistais. Taipgi pir
miau ir dabar po kiekvienų jo 
prakalbų prisirašo keli, kartais 
įnet keletas dėsėtkų naujų narių

reikia, draugai, o didesnio pa
gerbimo tos visuomenes, kurios 
labui mes sakomės esą pasi

Kadangi L. D. Taryba veikia 
išvien su iLaudies Taryba 

apie ją biskį pakalbėsiu. Nuo to 
laiko, kaip Suvienytos Valstijos 
įsivėlė į tą baisiąją Europos ka
rę, darbininkų teisės pradėjo 
būti siaurinamos. Šios šalies 
valdžia neatsižvelgdama į tai, ką 
Su v. Valst. konstitucija gvaran- 
tuoja, vis kas-kart darbininkų 
tiesas mažina ir mažina. Galų 
gale priėjo prie to, kad kiekvie
ną, kuris tik ištaria nors žodį 

baudžia kaipo vokiečių šnipą, o 
šios šalies išdaviku. Todėl dar- c.
bininkai ir šiai]) progresyviški 
žmonės negalėdami ilgiau to pa

tucines teises

tiktai kad nebuvo priešinga, bet 
dar pritarė tam darbui. O LSS. 
organo vedėjai netiktai, kad bu- 

ryba, bet jie nenorėjo ir nenori 
sąjungiečius supažindinti su 

tų Partijos pildomasis komite
tas išleido atsišaukimų į parti
jos narius, kad dėtųs prie Liau
dies Tarybos, tuomet Sąjungos 

talpinti minėtą atsišaukimą, ėmė 
rokuoti Socialistų Partijos pil
domojo komiteto nuodėmes. 
Girdi, vienas kada tai pasakęs, 
“kvailybė yra Amerikai hesigin- 
kluoti, kuomet kitos šalįs gink
luojasi.” Antras jau senai esąs 
“tėvynės gynimo šalininkas.” 

gas ir straipsnius apie levynes 
gynimą. Taigi, kaip matot, pa
gal Kovos išvedimą, tai Socialis
tų Partijos pildomasis komite
tas turi ne po vieną, bet po ke
lius smcrteluus griekus. Nėra 

listams, kurie nesutinka su jos . 
nuomone, daugelį sąjungiečiu, 
kurie neskaito kitų laikraščių, { 
apart Kovos, suklaidina. Jiems { 
ir rodos, kad visoj socialistų par- Į L

rus LSS. organo vedėjus. Kiti 
gi visi, — tai yra “oportunis
tai,” “social-palriotai” ir tam pa

prisiminsiuBaigdamas dar 
apie L. D. Tarybą ir Brooklyno 
'Paikos ir Teisių Komitetą. Kuo
met Chicago] tapo suorganizuo
ta L. D. T., lai Kova sake ir sa
ko, kad tai yra pavojus L. S. Są
jungai. O kada Brooklyno ir 
apielinkėj susiorganizavo Tai
kos ir Teisių Komitetas, lai Ko
va neliktai kad nepriešinga, bet 
dar pritaria. Nes tai esą visai 
kas kita, ne taip tvirtai suorga
nizuota kaip kad L. D. Taryba 
(atrodo lig Kova nori, kad dar
bininkai butų kaip tie palaidi 

jaus nesą.
Man prisimena pasaka apie 

vieną kriaučių, atsisakiusį gerti 
ožkos pieną, bet skaniai jį gėru- 
sį, kuomet gaspadinė pasakius, 
kad tai karves pienas. Tas pats 
atsitiko ir su L. S. S. organo ve- 

per daug tvirtai suorganizuota, 
“social-pdtriotiška”, šiokia ir to
kia, o Brooklyno Taikos ir Tei
sių Komitetas yra geras, nors ir 
niekuo nesiskiria nuo LDT.

mazas.
dytas, tai ir g 
roms-nėnoroms

Bet kad kitaip užvar
as. Taigi no- 
priseina pasa- 

kriauČius pieną.
Dabar aš noriu atkreipti drau-

ėmęs skaitydami laikraščius ne 
manytume, kad viskas yni •šven
ta ir neklaidinga, kas parašyta 
Mes palįs turine

— J. J. Čeponis.

P. S. šitą straipsnelį buvau 
pasiuntęs į LSS. organą Kovą, 
bet Kovos vedėjai nedavė vietos 
išreikšti savo nuomonės, nors ir 
esu LSS. nariu.

Bet ką padarysi. Ne mano 
vieno straipsnis neperėjo per 
Kovos vedėjų cenzūrą. Dauge
lis ir kitų skundžiasi, kad ir jų 
straipsniai netelpa, nes juo6e 
reiškiamos skirtingos nuo Ko
vos vedėjų nuomonės.

— J. J. Čeponis.
iiįii. <........................... ......

Amer. Liet. Darb 
Taryba.

Waterburyj steigiama L. D. 
Taryba.

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Tarybos Laikinasai sekreto
rius gavo žinių iš Waterbury, 
Conn., kad ten jau steigiama 

ryba.
Draugas P. Motiečius rašo:

“Pranešu jums linksmą 
naujieną. Watcrburio Lietu- . 
vių Ukesų Poliliškasai Kliu- 
bas laikė savo susirinkimą ir 
nutarė prisidėti prie A. L. D. 
Tarybos. Kliubas turi dau- 
ginu kaip 300 narių. Atsto
vais Tarybon išrinkta šie 
draugai: St. Senkus, L. Nap- 
kevičius ir J. S. Pruselaitis.”
Sveik i n a m e Wa terburieČi us. 

Draugai, pasirūpinkite, kad di
džiulės Watcrburio lietuvių ko
lonijos Lietuvių Darbininkų Ta
ryba butų viena didžiausiųjų!

Sukruskite ir kitų lietuvių 
kolonijų draugai kuoveikiausia 
steigti vietos Lietuvių-Darbinin
kų Tarybas. -Laikas svarbus, tat 
nebeati dėliodami veikite. Norė
dami kokių nors informacijų 
vietos tarybų organizavimo rei
kalu, kreipkitės A. L. D. T. se
kretoriaus adresu:

A. Lalis, 
1840 S. Halsted St., Chicago, Ill.

Redakcijos Atsakymai ]
Nekaltani Klerikui. — Perve

iki gauta. Subatos numeris bu
vo jau išspausdintas.

B. Dykčiui. - Žiūrėk tamsta 
Redakcijos Atsakymuose perei
tos pelnyčius numeryj.

Kazimieras Gugis

Miesto Ofisas: '
117 R. iMTtefB st 

MILUBnity BMg.
Tol. Central 4411

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliŠkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
1123 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

I, JOSEPH C. WOLON
• LIETUVIS ADVOKATAS
| Ruimas 902-904 National Llf©
1 29 So. La Salle St., Chicago, III.

Tel Central 6390-6891. Atdara:
I Utarninko, ketvergo ir subatos vaka

rais nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu:
' 1666 MILWAUKEE AVE., Chicaro, UI.

Tel Humboldt 97.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodevilius Permaina:
Panedelyj, Ketverge ir Suimtoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5č.

S ubą tos vakarais ir nedaliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c.

HALSTED ir R2.r« GATVft

Mt»ja bo<ta. 
k ui mala 

kalte* Dd ą«cl* 
..._______ * . l La&-

iymo. Uatuv. kalk. GruuHtaij tt 
patbueu <aN užbaigti GRAMMAR 

--------------EKYBOSKU*

6ERESHĮ UŽPELNĄ 
ItApesnl Ir švaresni darbą gali gaili 
tik tuomet, Jaifu esi tinkamai Itettavtaes.

LEVESK1O PRIRENGIAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA per UiMrai 
pa<elteti iteilavinti lengvh 
utmokesnL Mokina Antta L 
blausiai. Aritmetikos, KnygveOyftH 
Vm rUr---- r ‘
Tekiu patbudugati ui 

SCHOOL, HIGH SCHOOL__________________
SUS. 0*1 l*nkanUų_PuWic Scb**b duodama 
rageibtais kursas, viskas attkhama lietu vidui Gaustiems atsilankyti duodama Wk 
djas atėjus- PrUtaotus 2t. mark, perduoti
mąUauH pilna APRAŠYMĄ reikalaujamo 
tetyko arte kurto.
G.J.Limklit 3311 W>61 PI.CMeap
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Del Patarnavimo Depozitoriams 
Bankas Atdaras Panedelio Vak.

Sto Banko viršininkai realizuoja, kad daug yra dercntornj, 
kuriems sunku atlikti savo bankos reikalus laike paprastųjų bati
kos valandų.

Del parankinių) tokių depozitorių šio Banko ta ūpo n > - ' 'by
rius bus taikomas atdaras Pancdėlio vakarais iki 8 vai. s J

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

State Bank of Chicago h
'‘Kalbame lietuviškai. Kviečiame atsilankyti lietuvius'

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

AKINIAI
Visokiu Rusių

Ateikite į mano ofisų ir aš gerai išegzaminuosiu jūsų aki^ ir pa
sakysiu jums atvirai, ar jums reikalinga akiniai, ar ne.

Jeigu reikalingi, juos galima bus gauti už nebrangių kaina
Jus gausite patarnavimų nuo gvdvtojaus ir chirurgo, kuri' 'peri- 

i gydymu akių PER PRAEITI S 20 METŲ.
Ar jums skauda galva?
Ar jųsų regėjimas nusilpnėjo?
Ar jųsų akis raudonos? Ar jos niežti arba kuisi,! .’
Ar jos bijosi šviesos?
Ar jus matote dėmes prieš akis?
Ar jųsų regėjimas aptemsta po skaitymo?
Ar jus nervuotas? Ar jųsų atmintis silpnėja
Ar jus kartais apsvaigstale?
Ar jums dažnai užauga miež\s aid vokų?
Ar iųsų akių vokai raudoni?

vienų šių simptomų, reiškiu, kad jie paeina nuo akiu ligos.
Nepražiurėkitc.—Tuo galite išvengti daugelio keblumu.

Ateikite ir pasimalvkile su manim.

Dr. F. O. CARTER
.AKIV. Al sę. NOSIES ir GERKLĖS SPECIALISTAS

120 SO. STATE GATVĖ, CHICAGO, ILL.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 7 vak. Nedėliom nuo 10 iki 12 vai dienų.
• Sekančios durjs nuo “The l'air”

Korespondencijos
FLINT, MICH.

Musų mietas nepcrdidclis, bet 
puikus. Darbai čia šiuo laiku 
eina neblogai. Amatninkams 
uždarbių taipgi yra. Amatnin
kams, kaipo mechanikams, mo
kama nuo 35c. į valandą iki 50c.; 
paprastiems darbininkams mo
kestis nuo 30c iki 35c. Pragyve
nimas atsieina nuo $6.50 iki 
$7.00 savaitėje, pas anglus, nes 
lietuviu čia randasi tik apie ke
turios šeimynos.

Kaslink visuomeniško veiki
mo čionai negali but nė kalbos, 
kadangi lietuviu kaip ir nėra. 
Dirbtuves čionai randasi dau
giausia automobiliu ir viena me
džio išdirbinių, Taipgi dirbtu
vių kraboratorių ir sparkplogų.

Norintįs apie darbus plačiau 
atsižinoti, rašykit: i. K. Matcliu- 
lis. Box 313, Flint, Mich.

Valenrode.

MELROSE PARK, ILL.

Kova eina.

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raides susibėga 1 krūvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 
Jeigu turi uždegimų akių, 
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart eit 

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

AKIŲ SPECIALISTAS
TSMYK1T MANO UŽRASA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 18-tos gatvės Ant Platt's Aptiekus 2-ras austai.
Valandos: nuo 9 n to iki 9 vak. Nedaliom nuo 9 ryto iki 12 dieną. 

Tel. Canal 5335

Petras Vaitiekmias
šiomis dienomis lankosi po Illinois val
stiją užrašinėdamas ‘’Naujienas” ir 
knygas. Pas jį galite užsirašyti laik
rašti ir knygas ir pinigus užsimokėti, 
nes mes už jį atsakome.

“Naujienų” Administracija.

Daktaras
Specialistas iš

WISSIG,
Seno K rajaus

GYDO V ISAS LIGAS V YRŲ IR MOTERŲ
OI ISO VAI.ANDOS: Nuo III ryto iki 8 vak. Nedėliomis iki 12 dienų 
1900 Blue Island Ave., Kamp. 19-os gt., viršuj banko 

Tel. Canal 3263.

Baigusi Akušerijos Kolegijų; ilgai prakti
kavusi Pennsylvanijos Hospitalėse ir Phi- 
ladelphijoj. Pasekmingai patarnauju prie 
gimdymo. Uždyką duodu rodą visokioje 
ligose moterims ir merginoms. Kalbu lie
tuviškai, angliškai, rusiškai, lenkiškai ir 
slavokiškai.
1739 S. HALSTED STREET, CHICAGO, 

Ant antrų lubų.

Telefonas Canal 3737

AKUŠERKA MRS. A. VIDIKAS

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stogini* Pop!«r«i 

CARR BROS. WRECKING CO.
>003-3039 S. Halsted 31?., Chioag*, Iii.

Darbininkai dirbantįs plieno 
išdirbystėje bijosi savo ponu, už
tai bijosi prigulėti ir prie L. D. 
T. kuopos, bijosi taipgi viešai 
remti Socialistų partijos kandi
datus į Cook apskričio teismų 
teisėjus. Jei kuris ir aukauja, 
tai bijosi ir savo pavardę pasira
šyti, kad samdytojai nepavary- 
tų jų iš darbo, iš kurio vargiai 
galima pragyventi dirbant 12 
vaL i diena. € l

Vienas iš aukų rinkėjų Socia
listų partijos kampanijos fon
dai!, drg. J. Daugis, pranešė, kad 
visi aukauja tau fondą n, be skir
tumo tikėjimų ir tautų. Aukau
ja darbininkai, nors ir bijosi sa
vo ponų; aukauja ir biznieriai. 
Pastarieji yra daug drąsesni. -

Socialistų partija sutvėrė čia. 
komitetą, kurio pareiga bus va
ryti laike ‘ ateinančių rinkimu v C 4,

kuosmarkiatįsią agitaciją prie
miesčiuose ir tarp ūkininkų.

Visi sujudo. Veikia anglai, 
veikia žydai, veikia rusai ir vo
kiečiai, nuo jų neatsilieku ir lie
tuviai; nors lietuvių socialistų 
y ra mažas būrelis, bet jie veikia 
su atsidavimu ir pasišventimu, 
kad lik priartinus pergalę.

Man teko kalbelius su keliais 
ūkininkais. Jie visi karštai pri
žada remti socialistu kandidatus 
į teisėjus, nes jiems jau nusibo
do kapitalistų leisdarybė ir “ma
lonės." Nckurie jų yra net karš
tais socialistų agitatoriais, nes ir 
juos kapitalistai visai]) skriau
džia ir išnaudoja.

M. š. Kareivis.

ELIZABETH, N. J.

Girtuokliavimo pasekmės.

Musų miestelyj gyvena gana 
daug lietuvių ir tarp jų visko at
sitinka, lik žinių labai mažai pa
duodama laikraščiams.

Pas mus riedėldieniais karčia- 
nios būna uždarytos. Tečiaus v

žmonės vis tiek girtuokliauja. 
Jie lenda i smirdančius karčia- t
mų skiepus, bile gavus gerti, ir 
ten lankiai iki kelių purvyne 
maudosi.

Bugs. 30 d. vienas žmogelis 
gėręs per visą dieną skiepe, va
kare ėjo namo. Beeidamas su
siliko savo draugą, su kuriuo 
norėjo susimušti. Pastarasis tik 
pastūmė savo sklepiuį draugą, 
bet lai]) smarkiai, kad ta sis pul
damas nusilaužė sprandą. Nu
nešta namo, bet už 5 valandų 
mirė.

Palaidojus tą žmogelį, susi
rinko laidotojai, nusipirko dvi 
bačkutes alaus ir pradėjo gerti. 
Išgėrę, alų, bačkutes išnešė ant 
porėtą, o iš ten pradėjo leisti 
žemyn.

Viena tų bačkučių krisdama 
pataiko kaimynei į galvą. Gal
va labai sudaužyta ir prisiėjo 
kaimynę gabenti ligonbutin. 
Sako,Įnik mirsianti.

Ir vis tai girtuokliavimo pa
sekmes. — J. K. Rašantis.

ATSIŠAUKIMAS Į DRAUGUS.

Mes rockfordieciai lietuviai 
k re i įnamės į kjtus draugus, ku
rie yra paimti kariuomenėn ir 
gyvena Grant stovykloj palei 
Rockforda. Mums butų labai 
malonu su jumis suseiti, ypač 
su draugais chicagiečiais.

Kviečiame atsilankyti j 312 
regimento baraką No 1017, 
Machine Bun Co.

Jonas Neveraus k as, 
Jonas W<dis.

-- ------------------------------ į, U. „ , j . ........ ............     J 
L. S. Sąjungoj.

L.S.S. VII RAJONO 
MARŠRUTAS.

Drg. S. Michelsono prakalbos.
Keleivio redaktorius d, S. Mi- 

chclsonas iš Bostod, Mass, kal
bės temoje: “Socialistai, kas jie 
yra ir ko nori” sekamose vieto
se :

Spalio 12 d., vakare - Ply
mouth, Pa., J. Macevičiaus sve
tainėj, Main Si.

Spalio 13 d., vakare — Wana
mie^ Pa., I?rako svetainėj, Main 
St.

Spalio 14 d. Exeter Boro, 
Pa., Griškonio svetainėj.

Spalio 14 d., vakare Wil
kes Barre, Pa., Baubonio sve
tainėj, 213 F. Market St.

Spalio 15 d., vakare Luzer
ne, Pa.

Spalio 16 d., vakare Hud
son, Pa., Nudaičio svetainėj. 47 
Martyn St.

Spalio 17 d., vakare ■ Ed
wardsville, Pa., Shank svetainėj, 
517 Main Si.

Spalio 18d., vakare Wilkes 
Barre, Pa., Kavaliausko svetai
nėj, 57 Bank SL

Spalio 19 d., vakare - Dure- 
yea, Pa., Yhas svel., 404 Main SI.

Spalio 20 d., vakare Ha
nover, Pa., Vaičiulio svel., L’rank 
St.

Spalio 21 d., po piet Pitts
ton Pa., L. Knygyno svylainėj, 
59 N. Main St.

Spalio 21 d., vakare —• Scran
ton, Pa.. Kuuigausko svetainėj, 
1508 N. Main St.

Spalio 22 d., vakare - Bing- 
hamplon, N. Y.. Lietuvių svel., 
267 (Jinton SI.

Vakarais prakalbos prasidės 
7:15 vai., o dienomis 1 :30 vai. 
po piet:

Kviečiami' visus kuoskaitlin- 
giausia atsilankyti į šias prakal
bas, nes lokių kalbėtojų mums 
angliakasiams, gyvenantiems to
liau nuo inteligentijos, labai re
tai kada tenka išgirsti.

LSS. VU Baj. Org. Pag.
A. Adomaitis.

Alt TCBITE 
SKOLININKĄ,
kurs nenori ge
ruoju atsiteisti, 
Jeigu taip, lai 
paduokite ,savo 
skolininką į 
nnisit rankas.

Mes esame pasekmingi visokių 
skolų kolektoriai. Mųsu būdas 
pasiekia ir atgauna neatgauna- 
mas skolas visose dalyse Ameri
kos, nes tam tikslui mes turime 
korespondentus, kolektorius ir 
advokatus, prižjurinčius musų 
reikalus visose dalyse Amerikos.

Su visokiais reikalais kreipkitės 
į musų ofisą ypat'iškai ar laiškais 
įdčdaini dyi-cenlinę markę atsa- I 
kymui ant žemiau nurodyto adre- J 
so:

SECURITY MERCANTILE 
AGENCY,

3231 S. Ilalstcd st., Chicago, Ill.
----,----—-———..... . ............ 

Apsvarstykit 
Gerai.

Ar galima 
kitur deiman
to žiedus pi
giau pirkti?

Ar galima 
Elgin o laikro
dėlius pigiau 
gauti?

Ar kitas au- 
ksorius galėtų 
jus darbu ge
riau užganė
dinti?

Paklauskite 
lietuvių, kurio 
žino, šimtai 

laikrodėlių
parduota. Visi užganėdinti. Teisin
gas patarnavimas.

K. Nurkahis
1617 N. Robey St, Chicago.

Prie Milwaukee ir North Avės.

f Aušros Mokykla
3001 S. Halsted St. Chicago, UI.

Nuo Spalių 1-os dienos 1917 m. “Aušros” Mokykloje pradėjo 
mokyti anglų kalbos gerai žinomas kaipo mokytojas patyręs 
ir atsidavęs savo darbui J. LAUKIS (lietuvis). Jis mokins kaip 
dienomis taip ir vakarais. .MATEMATIKOS (aritmetikos, algebros 
ir tt.) mokys, kaip ir pirmiau, V. MIŠEIKA.

Atkreipiu atidą j du skyrių: 1) ANGLŲ KALBOS; 2) PAŽINI
MO PLENŲ (braižymo)—šių skyrių kitose mokyklose nerasite.

AUŠROS Mokykla seniausia ir prie dabartinių mokytojų — ge
riausia. Prisirašyti galima Aušros Skaitykloje visada — dienomis 
ir vakarais.

..—!................  -t
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VYfžĄIVIS IR S LJ AUGIEMS
Akiniai aukso rimuos* nuo far ak- 
Kėčiau. Sidabro rėmuose nuo $1.0# Ir 
aukščiau. Pritaikome akiniai uidykj^ 
Atminkit i Galvoa eopėjimas, narvlika- 
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas tr 
tt. yra vaisiais Įvairių litrų, kuris sali 
būti prafialintos Retų akinių pritaiky
mu. Ištyrimas uždyką, jei peršti ar 
skauda akis. Jei jos raudono*, jei gal
va eopa, jei blogai matai, jei akli sil
psta, netęsk ilgiau, o jieškok pag«lbo« 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma »- 
kiniai utdykij. Atmink kad me* ko4- 
nam gvarantuojam akinius ir kienkla- 
nara gerai prirenkam.

H. !ML MBBIROFF, KkaperU# Optikas,
J*1 Juo mrrgate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pa* man*. Al buran ap- 
tlokoriuo Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj Ifc metų. Al duodu patarimus DYKAI. Galia 
padaryti bile kokius rusišku* vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktarus. Ai ®*n 
dranga* įmonių B. M. MKBIROFF, 8149 80. MORGAN BT., CHICAGO. ILL.

Vyriškų OiapantjBargenaš 
'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 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdierą, nedėliomis ir va
karais.

R U SIJ OS RE VOLIUCI JOS 
PAVEIKSIMAS

S. G O R D O N
1415 S. Halsted Si.. Chicago, m

Ką lik aplaikėm labai puikų da
bartinės Rusijos Revoliucijos pavei
kslą. Paveikslas perstatė kai]) 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
myli usi anl caro karimos. Paveiks
las ant palituiavotos popieros, net 
devyniose spalvose, vertas dolerio. 
“Kardas” parduoda juos }M) 25c. Pri- 
siųskite konverte kvoterį arba 25c 
viencenliries štampas, iv, paveikslą 
Inoj gausite.

“KARDAS’
DYKAI! DYKAI! 251 Broadway, So. Boston. Mass.

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

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

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
čiame dykai.

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

Geriausia Krautuve
del pirkimo ir taisymo visokių daik
tų, kaip tai: laikrodžių, žiedų, levor- 
vėlių 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- 
'MHP^kam Akinius.

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

G. MILLER, nkių specialistą*.
PETER A. MILLER, optician

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

B«. W. nSZKIEWICZ

Dabai’ yra jūsų proga mo
kytis barzdaskutystės 

amato dykai 
25 mokiniams dykai

Nepraleiskite šio pakvietimo. Atsi
lankykite pas mus tuojau. Išsikirpkit 
šitą, kad atsimintume! inusų adresą.

BURKE BARBER SCHOOL
G12 W. Madison St., Chicago, III.

Rusiškai-Lenkiškas
Ligoiibiitis

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

Mes taipgi priimame ligonius ant 
savaitės. Lawndale 839,

1234 Independence Blvd. Chicago 
t

HA5TER 5Y5TEH

DABAR YRA GERAS LAIKAS 
IŠMOKTI KIRPIMO IR “DESIGNING”. 
Mes galime gauti jums atsakanti* ir g*- 

rni apmokamų vietų t trumpų laikų. Jų* gau» 
šit privatiškas inntrukeijaa ir praktiikų paty
rimų mokindamies.

Mes taipgi turim siuvimo skyrių, kur mo
kiname siūti rankoves ir kišenius daryti Ii 
prosyti. — Dienines ir vakarines i ns t ruko įjos

JOS. F. KASNICKA, virlinink** 
PrieSais City Hali

Kamb<ri*i 416-417. 118 N. La 8*11* Ktr**t

Xu TEL. Canal 2118 X
i Dr. A. L. VUŠKA I 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS T 
X 1*49 So-sHalsted St.. Chicago, Ill. X 

Kampus 18-tol gdtv. ‘W

LIETU VISK AS AKIŲ GYDYTOJAIS 
Kas tari skaudamas arba silpnas aki*, 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas mat I

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 ni* 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgat 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vv 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia* 

\ metodas X-Ray ir kitokius elektros pr>« 
Įtaisus. ,

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. i8t* 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, r 
(t 8 vakarais. Telephone Canal 31 U- 
GYVENIMAS: 3412 S. Habted Street

VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

.J...-Į. .yCgfr-Yo
X TELEPHONE YARDS 2721 g
| lite. J. 4 O N I K A I T ) S 1 

f Medikas ir Chirurgas 
fi 3315 S. Halsted St., Chicago ■
MVD dKW ■ ■**** \

1155 Milwaukee Avė.
Valandoj: Nuo 9 ryto iki 9 vakar*.

i- tvw> 9 r: te iki J po

Tel. Armitage 984

OR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

X-SPINDULIAI 
2121 N. Western avė.

Valandos: 9—12 ryte; 2—9
vakare.

DR, A, L EPŠTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS į

Spidaltslai nrcUrl&y, vyrlikų, ir vaikę Lr*
Ofisas ir Gyvenimas t

3600 8. Halsted St., kampas 31 <
Telephone Drover 4974. j

Ofisas atdaras iki 10 vaL ryta. 1—S ė 
po pietų ir vakarais. Jj

! Office Phone Drover 8182

DR. M. KALINOWSKI
MEDIKAS ir CHIRURGAS 

4814 S. Ashland Ave. Chicago.
I Vai: 10—42 ryto, 1—3 ir 6—8v.
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J. BURAGAS 
. . S. DILIOMILŽINIŠKAS

VAKARAS su PROGRAMŲ
■<

7. Daina . . .
Gi'i’bianiieji lietuviai ir liel n\ailes. neyral<‘iskiie 

kare dalyvaus programe įžymiausios Chicagos spčko
nes lame va-

10. Maršas “Iniinduction 
Ilaimi, iš operos . . . . 
Solo-- ,uil;ir;i ..................

Sub.? 13 SpalioOct., 1917 m
P R O G R A M A S:

. . . S. DILIO

3. Daina ....
4. Solo, piano

15. Kalbn ...........................................
16. Kalba ...........................................

Po programų linksmi

..............................................p-lės JASLNSKAITES 
. Halu Socialislu Muzikališkas KLIUBAS
.............................. .‘.................. T. BELLANDI 
...................................... '............... W. GAVANYr

Halų Socialistų Muzikališkas KLIUBAS 
. , Italu Socialistų Muzikališkas KLIUBAS 
.................................... Advokatas K. GUGIS 
........................... Aldermanas J. KENNEDY

iCHICAGOS ŽINIOS
r « .. M, <<■ «nr -«r •». * « • * t.-w*. -- « • w.—ę > k - i —-

tį tapo apverstas vežimas su pie-
Javai

Komai 1.95—1.96‘/į; rugiai 1.86—• 
6); miežiai 1.28—L38: avižos .58--

ASMENŲ JIEŠKO.TIMAI

Šienas
20.00 — 24.50; dobilų 
paprastos rųšies 11.00

pusbrolio Mikolo Bunoko. Abudu 
paeina iš Kauno gub.. Raseinių pav., 
Kallenėnų parapijos. Sopkalnių kai
mo. Antanas Zakarauskas.

SIMANO DAUKANTO DRAI - 
GIJA REMIA K. GUGIO 

KANDIDATŪRĄ.

Stanley Biernat, 
prie 11929 Indiana

Gyvulių Rinka
CHICAGO . Spalių 8, atgabenta’ 

galvijų 34,000; evr.šių 2,000; kiaulių 
21,820; aviu 40,000. Paduodamos kai
nos: ’ I

Chieago, III.

ne Ištiko eksplozi-

tymų, kalbėta taipjau ir apie 
kandidatūra advokato Kazime-

rūmo

ra pašalpinė. ne politiška, ne par- 
tijinė, ir anaiptol ne socialistiš-

to pasižymėjęs visuomenės

no

k urin

3 I kuo-

šia agitacija a teinančiuose rin

kimuose. vpaė atkreipti doma i

\\ a r-lame

Taipgi liko nominuoti kandi

Minimos kuopos

Vakarine Mokykla

mokini muisi

Mok i na ma

nuo 7 iki 9 

mokėti nerei-

kia.

Roseland.
šiomis dienomis įvyko l). L. 

K. Gedimino dr-stės susirinki
mas, kuriame buvo išduotas ra

knčio 27 d. Paaiškėjus, kad 
nusamdyti tie muzikantai, ku
rie rengiant Aušros knygynui

Ii vieno salimiininko, dr-ja juos 
atmetė, pamatuodama tuo, kad 
jai nereikią tokių, kurie klauso 
saliunininku. M-is.

Alviii Cvrus Havncs, 21 m. iš v- •
Emporia, Kam. Chicagos univer
siteto studentas, saugiajn britva

>i buli

eini duodami dvkai.

d; i ros nuo 3 :3() \ .

k ari uoiu eilėn

eilinio.
Kidulių t 
kaimo,

n;i ir čia, Amerikoj, brolį, \ i- 

siems giminėms ir draugams, su

namuose.

nese

m plėšikai ją suriso ir is- 

už $1.000 braugmenu. \ '•

nuo gazo.

1 < I. m g

no ir todėl mažirsnio jo suvarto
jimo. Mat jie gaudavo $21 į sa
vaitę ir komisą sulig skaičiaus 
parduotų pieno kvortų. Dabar 
gi žmonės daug mažiau perka

pieno parduotų. Paskui galbūt

blogiausia juos suriša

apie pridėčkinius reikalavimus,
kol jo terminas nt pasibaigs.

Manoma, kad ateinančiame li
nijos susirinkime bus svarstoma

Merkle Dairy Go., kuri atsi
sakė kelti pieno kainų iki 13c 
kvortų ir pardavinėja pienų po 
12c, išvežioto]ui nunešus į na
mus pienų, lies N. Clark St. ir

1001 \V. Chicago avė. ir

atėmė iš jos $1.080 firmos

series

riaušių basebalUistu
i t

Svarbiausiųjų spėkų susirėmi

mas amerikiečiams v ra svarbia-

6 1,000 žmonių, t

a merikie-

šimlai

Jau senai prieš 

na visi biletai

9

Armour and Co pirko už S2,- 

000,000 laisvės bondsu. c

Turgaus Žinios
CHICAGO, Spalių 8, 1917. 

žemiau paduodamos produktams 
kainos dera lik uždarini produktams 
perkant; iš sankrovų perkant šeimy- 
i.inkės moka brangiau:

Valgomieji produktai.
Sviestas, Creamery extra 

Prastesnis, sulig rųšies .
O l eo m a rga r i n as, ge r i a u s i as 

Pigiausias...... ................
Kiaušiniai, geriausi, tuz. . .

Prastesni, sulig rūšies . .
Suris Amer., sulig rūšies . . 

šveicariškas
Paukščiai:
Kalakutai . . .

. . . 43’A 
. 37—13
.. .29

Gyvi
31—38

Mušti
09

šiai 7.50—15.50.
Kiaules, sulig svarumu, nuo 18.00— 

19.60; paršai 14.50—17.00.
Avįs nuo 9.00—t 1.25; erai 17.00-18.25

Pranešimai
šiandie 7:30 vai. vak pių parapijos.

Visi nariai kviečiami atsilankyti, nes pranešti:
yra daug svarbių reikalų. —Valdyba

Birutes choro

ularninkų 
lainėje, 2'

Pranešame visuomenei, ypatingai 
pažangiosioms draugijoms, kad Jau
nų Lietuvių Amerikoj Tautiškas 
Kliubas rengia vakarą lapkričio'18 
d. 'Todėl meldžiame, kad išvengus

na. nerengti pramogų la pačia die
na ir nelošti veikalo “Du broliu", 
kuri mes rengiamės pastatyt minėta
me vakare. J.L.A.T.K. Komit

22 kp.

Darbiniai; u

kviečiami a I si la n ky I i į šias diskusi
jas. —Valdyba.

p ios Gugie-

Mark While

sies ir naujai norinčios prisidėt prie 
šio moterų ir mergaičių choro kvie
čiamos alsikinkyli ne vėliau kaip 
Dažsmėlu laiku. —Komitetas.

P ra kalbos.—šia n die. 
vyks didelės prakalbos

SI reel, Burn- 
vak. 1 užaugti

pu\irto Augšlesniojo 'Teismo Teisė-

Cook Counts) .Kalbės ir

įvyks draugijų palaikančių Aušros 
Knygynų (10900 Michigan avė), dele
gatų susirinkimas, 7:30 vai. vak.

—F. Bruškaitč, Rasi.

Cicero, 11). L.D.L.D. 92 k p. susirin-

1 įrangai ir draugės, kurie pri

L.D.L.D., malonėkite atsilankyti į šį 
susirinkimą. Prisidėti prie LDLD. 
kaštuoja lik 75c j melus ir už lai gau
nate LDLD. leidžiamas knygas dy
kai. —V. Shileika, S.‘kr.

East Chicago, Ind.—'Tėvynes My

sirinkimas bus spalių 14 d. K. Grik- 
šo svel., kampas 151) ir Norlcol avė. 
po pietų lygiai 2 vai.—Draugai pri
valote visi ateiti, nes bus naujos val
dybos rinkimai. Tie, kurie esate 
užvilkę mokestis, turite bulinai už
simokėti šiame susirinkime.

—Kl. L. Kairis, Rast.

Atidai Westsidieciu.—šiuo praneša
me westsidieciams, kad Viešas Kny
gynas persikelia iš senosios 2336 So.

SI., netoli 22-ros gatves. —■Visi my
lintis skaityti įvairius laikraščius, 
malonėkite lankylius virš nurodytu 
adresu. Valdyba.

Melrose Park, III.—Prašj mas. — 
Rusu skyrius S. P. Melrose; Parko 
rengia koncertų ir halių spalio 20 d., 
svetainėje prie 15 avė. ir Lake SI. 
Todėl prašo visų draugiškų organi
zacijų tą dieną nerengti jokių va
karu —Komitetas.

Žųsjs .............. 16—18
Veršiena, sulig svarumu 

Prasčiausia ..............
Jautiena No. I N<

Loins . . .
.20

18—20
10—15

Platės ....................LIE .13R>
Bulvės, bušelis ..............  1.10 1.20

5.00
Daržoves:—

Barščiai 100 grįščių .... 1.25—1.50 
Kopusiai, gurbas .... 1.00--- 1.50 
Morkos, 100 grįščių .. 1.25-1.50 
Agurkai, bušelis .......... 2.00—1.00
Salotos, gal v., dėžė ............... 2.25

, Cibuliai, 100 svarų . ..
I'omelčs, dėžė ............
Grieščiai, dėžė ............

Vaisiai, žali:—-
Obuoliai, statinė ........
Apelsinai, dėže............
(a Irinai, dėžė .............
Vynuogės, dėžė ..........
Pyčės, dėžė..................

Miltai, kvietiniai geriausi 
Kitokių rūšių .......
Ruginiai, baltieji ........

-6.00 
-2.00
-1.10
11.40
11.00
10.10
9.40 

8.20—8.90

7.50

VIII rajono (ir socialistų chorai) 
teiksitės pranešti kokiose dienose 
turite paėmę svetaines savo vaka
rams bei koncertams, nes VIII rajo
nas laikytoje savo konferencijoje

kilmingų vakarų. Jalai, kad neuž
kenkus kuopoms ir pačiam rajonui, 
rengėjų komitetai teiksitės pranešti 
man raštiškai greitu laiku.

A. B. Liutkus, VIII rajono org. 
1317 So. 481h Ct., Cicero, UI.

Rockford, III.—LSS. 75 kuopos ra
štininkas, o taipgi Lietuvių šelpimo 
Fondo raštininkas malonėkite at

siųsti num savo adresus, nes turiu

II. Radvil avičia,

L.M.P.S.A. 29 kuopa rengia kon
certų ir balių gruodžio 15, 1917, Mel 
dnžio svetainėj. — Prašome pirmei
viškų draugijų, kad jos tų dienų ne
rengiu savo vakarų. •—Komitetas

ra.Įieskau savo 
vyro, VINCENTO 
KLOVO, kuris pra
sišalino rugsėjo 19 
dieną. 46 metų aih- 
žiaus. šviesiai rn-

7 colių didumo. Pa
eina iš Kauno gub., 
Šiaulių pav. Kro- 
svenlupio kaimo.

MORTA KLOVIENĖ

Pajieškau savo pusbrolių: Male- 
tišo ir Antano Gražių. Abudu gy
vena Chicago, UI. Aš nesenai at
važiavęs į Chieagą. norėčiau susicil 
su jais. Meldžiu atsišaukti.

Maleušas Linarlas

Pajieškau Jono Suko\ ičiaus. Pir
miau gyveno Chicagoj. Prašau luo- 
jaus atsišaukti: turiu labai svarbų

pranešti, aš atmokėsiu už tai.

Chicago. III. Telefonas Pullman 675.

gi m i n iii ir

g. Vileika, Vilenskoi 
nu Iv. Lauri na i I isu.

makščių vargonininkas, jieško gimi- 
lites (ji ženola. 
gyvenus Phila- 
,as: g. Perm.

dabar naš 
delphijoj).

rovskomu.

jo. moters. Gyveno apie 18-tos gat
vės dislriktą, Chicago,. Jie palįs te
gul atsišaukia arba kas žinote pra
neškite jų adresą. Juozas AJiiiunas. 
3125 W. Ilsi Place. Chicago, III.

Pajieškau pusseserės Marises Ka- 
kulslailčs ir pusbrolio Kastanto 
Zvirzdino, abudu Kauno guli., Tel
šių pavieto, Alsėdžių miestelio. Jų

.juos pažįstate. praneškite jų adresus 
Juozapas Kakulskis,

3237 Linu* Si.. Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS DEL VYRU—Moder

niškas kambarys ant raudos, yra va
lia, cleklrfkos šviesos ir telefonas.

416 E. 50 Pl. 1 floor, Chicago. 
'Tel. Drexel 3370

REIKIA DARBININKŲ

RIJKALAUJAME: 3 pagelbininkų 
prie automobilių Irokų, gera moke-

kalvių ir pagelbininkų, inžinierių, 
40c į valandų, pečkurių ir pagelbi
ninkų, 2 aliejuotojų, 30c į valandų, 
vyrų prie kranų, darbininkų į liete
lius ir restoranus prie įvairių dar
bų; janilorių $70, $75 j mėnesį, be 
patyrimo, mašinistų pagelbininkų, 
30c į valandą ir aukščiau. Saliuno 
porterių ir lunčinenų, 2 automobi-

nr . šiaurių ir Vakarų pusėj, daily- 
džių, darbas viduje, leiberių, 3 į 
dieną ir augščiau, garo pritaikyto
ji! ir pagelbininkų, be patyrimo.

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

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

RLtKALAUJAME patyrusių parda
vėjų (merginų) į “dry goods’’ san
krovą—2857 W. 38th Sir.. Chicago.

dos; darbas pastovus. Gera užmoke
stis. F. R1DLAUSK1S.
2320 So. Leavitt Si., C.hicago.

REIKALAUJAM vyrų dirbti į šal
ins svirnus. Mokestis $3 į dienų 
CALUMET REFRIGERATING CO. 
306-320 Alexander St Chicago.

'Lei Calumet 133

ŠI K ALAU.) AM medžio darbiniu-
kų prie automobilių, kalvių pagelbi
ninkų ir nudirbejų prie žieminių 
viršų. A. A. LAWDER and SON 
619 ‘Lafayette avė Chicago.
Phone Wentworth 615.

69lh St. arti? State.

REIKALAUJU merginos arba mo
ters prie namų darbo prie mažos 
šeimynos. Gera užmokestis. Atsi
šaukite. G. ZARANKA,
3529 Parish Ave., Indiana Harbor Ind

-----  ------- --- ——---------- --- — x

Telephone Yards 6492
į

Registruota Akušcrka f

Mrs. Antanina Shusho į
Turiu patyrimų moterų ligose. Tei
singai patarnauju prie gimdymo. 
Moters, jeigu norite gero užžįureji- 
mo ligoje savęs ir savo kūdikio, at
sišaukite j A. Shusho, nes mano pa- 
tarnavimas užganėdins kiekvienų 
moterį. Suteikiu teisingų rodą kiek
vienai. Atsišaukite
Senas adresas: 3813 S. Kedzie Avė. 
Naujas: 3255 S. Halsted St., Chicago.

.............................................................................—..Į ... .....................'F

REIKIA DARBININKŲ
REIKALAUJAM 3-jų merginų prie 

loKstumieriško kriaučių darbo, mo
kančių sinti ant eleklrikinių mašinų 
Reikia 2-jų fihišerkų, kurios gerai 
moka sinti rankomis.
Reikia 3 kriaučių del moteriškų dra
bužių darbo. Gera užmokestis.

L. Kasper,
3117

RANDAI

\TIDI ODAMA randon

PARDAVIMUI

registers nuo 5c

nebran-

PARDUODU barbernę naujai įtai- 
s\lais “fiksčeriais'’ ir geroj vieloj. 
Turėdamas daugiau negu vieną bar- 
berne .esu priverstas vieną parduot.

PAPSI DUODA saliunas tirštai ap- 
ventoj lietuvių vietoj. Biznis per

daug melų išdirbtas. Priežastis par
davimo—savininkas išvažiuoja ant 
farmų. F.1VANAUSKAS,
2225 S. Leavitt St., Chicago, Ill.

PASINAUDOKITE GERA PROGA 
PARS! DUODA labai pigiai bučernė 
ir grosernę. Atsišaukite greitai į: 
8101 Vincennes Ave., Chicago,

RAKANDAI

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setų vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases UŽ 
$20. Karpei as $10. Komodos, bra- 
sines lovos, paveikslai, firankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $250 viclrola ir rekordai —

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

Chicago, 111.

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

EXTRA
Jauna pora priversta paatikaut sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigių kainų, $160.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $20. Vč- 
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divonu, daven
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva- 
rancija uz $115 ir $225 Viclrola su 
brangiais rekordais už $60.00. šis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jys gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo viela: 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gat., 
Chicago, 111

UŽ BILE PAJ?IULYMA turiu par
duoti greitai 6 kambarių vėliausios 
stailės rakandus. Taipgi puikų $450 
pianų su 10 metų gvarantija už $125 
ir $200 phonograph;} su rekordais ir 
Jewel point už $60.

NAMAI-ŽEMĖ

PARDAVIMUI: medinis namas ir 
rėžys (lot) su murine barne, ran
dasi po N 2811 So. Emerald avė. Ra
udos $23.00 mėnesyje. Gera vieta. 
Turin parduoti del apmokėjimo nuo- 

w-v • • • •

K- PIRK SAU visas Plumbavojimui reik- 1
■ men is tiesiai už “wholesale" kainas, ■
X Mes parduosime visiems. J

I Levinthal Plumbing Supply Co., fl
T J 637 W. Division St., Chicago, j
■ Corner Marshfield Ave. A 

Kalbama lietuviškai.

MOKYKLOS

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokinam piešimo, kirpimo formy, 
sinti naminius daiktus arba apr&ia- 
lus. Diplomas kiekvienam, kurs išsi
mokins. Valandos dienų arba vaka
rais del jųsų parankamo. Už $10 ii- 
mokinam jus sint visokius drabužius.

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

SARA PATEK, MOKYTOJA.
1850 Wells gat.

A A

t Dr. A. R. Blumenthal į

B AKIŲ SPECIALISTAS
fi Akis Egzaminuoja Dykai

» Gyvenimas yra tul-
i £‘a8’ pranyksta 
rS\ roRČj imas.

1 vartojam pay*- 
J rintų Ophthalmomat* 

er. Ypatinga doma 
iO* nf^reiplatna i vaikiu. 
DT1 Valandos: nuo 9 ryta 

iki 9 vakaro; nedšld.
• 'B' nuo 10 iki 11 diany.
1619 So. Ashland Avenue, 

Kampas 47 St.
Telephone Yards 4317

Dr. Povilas Žilvitis
3203 S. Halsted St., Chicago.

'Lei. Drover 7179.

Dr. J. J. VIZGIRDAS
LIETUVIŠKAS DAKTARAS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS

Gydau Molerų, Vyrų ir Vaikų Ligas
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 12 ir nuo 4 -6 vakaro 
Telephone Victor 790, Bill. Sidney 374 

Residence Telephone St. Clair 174.
Adresas: 169 Sidney St., St. J^ouia, Mo,

SPECIALISTAS
Vyrų, moterų ir vaiky 
chroniškų ir nervišku

Dr. G. LEEDLE
Praktikuoja 25 metai

Ofiso valandos: nuo 9 ryto 
iki 8 vakare, šventadieniais 
nuo 9 iki 12.
4726 S. Ashland Ave., Chicago

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moterišku, Vyrišky, Velk* 
ir visų chroniškų lirų.

VALANDOS: 10-11 ryto, 4—5 po pietų, f—t ' 
vakare. Ncdčldieniais 10—1 po pietų.

335-1 S. H ALSTED ST., arti 34 St 
CHICAGO, ILL.

Dr. H. R. KRASN0W
Priėmimo valandos: 8 iki 10 d&MU| 
1 iki 2 ir G iki 8 vakare; nedėldkmiat 

nuo 10 ryto iki 1 valandai dLUN|« 
Rezidencijos Telef. Garfield

1346 So. Halsted St
Phone Canal 538 '

Dr. Ramsęr
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamus akiniu*. 
nuoji ii patarimui* duoda dykai.

786-88 Milwaukee avė., arti Chbca** 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 iiryto iki 
rui. N ode Hom is nuo 9 išryto 11d S P* >Wk|»

Tel. Haymarket 2494.




