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Rusu spėkos apsuptos
Torpedavo S.V. karišką laivą

Streikuoja 
angliakasių

kius kasyklas veikime. Ko
kie žingsniai bus daromi, ne
paskelbta. Menama, kad 
angliakasiai bus valdžios ko
mandiruoti ir bus pavartota 
kariuomenė vykdinimui pa
liepimų.

Garfield aiškiai išreiškė 
savo; pasiryžimą telegramo
je, pasiųstoje mainieriams ir 
operatoriams nekuriose Illi
nois, Indiana ir Ohio distrik- 
tuose, kur mainieriai su
streikavo delei jo atidėlioji-

submarina. Torpeda užgavo.mo algos pakėli-
laivą tokiu smarkumu, kad ;mo» sutarU. ’ 
jos sprogimas numetė nuo j kuris operatorių
denio vieną žmogų, kuris žu- ar taimerių bandytų dary- 
vo juroje. Kiti penki tapo^ i mane spaudimą padaryti 
sužeisti.

Laivui betgi pavyko pa
siekti portų neveizint dide 
lio pagadinimo. Submarina,.
kuri nebuvo patėmyta, rodos (gan^nim^i angį 
ištruko nepaliesta ir be mu-‘n^^nus dalies 
šio.

Torpedų naikintojo var 
d as ir susirėmimo vieta ne 
paduodama

Svarbi.
Didelis rinkikių kam 

panijos atidaromas į

'True translation filed with the .postmaster 
Chicago, HL, on October 18, 191.7, ay requn 
by the act of October G, 1917.

ŠVEDIJA PRAŠO SUV. 
VALSTIJŲ PAGELBOS

First Lithuanian Daily irt America

NATIONAL EDITION

Atsako kares kreditus

True translation filed with the postmaster at 
Ch earo. HL, on October 18. 1917, as required 
by the act of Octobet 6, 1917.

Karės ofisas visai neturi ry 
siu su Oeselio kariuomene.

PETROGRADAS, sp. 17. 
— Oficialiai šiandie paskelb
ta, kad rusų karės ofisas ne
teko visiškų ryšių su rusų 
spėkomis ant Oeselio salos.

Pranešimas prideda, kad 
vienas vokiečių dreadnautas, 
kuris spalių 12 d. įvažiavo į 
rusų minų lauką, ginantį Oe
selio salą, ir užgavo miną. Po 
ekspliozijos kariškas laivas 
nuplaukė pamarin ir jo liki
mas nežinomas.

Laivynų susirėmimai tebe
sitęsia vandenyse apie Oese
lio salą ties Rygos įlanka; 
rusų patroliniai laivai turė
jo susirėmimų su vokiečių 
torpediniais laivais.
.Zepęlinas pasirodė, virį Mė
nesio pratakos į šiaurryčius 
nuo Oeselio salos.

field savo telegramoje,” aš 
atidėsiu tai ir vartosiu kokią 
tik bus reikalinga spėką pa- 

kad užgą- 
reikalavi-

mus
Kada paklausta plačiau 

paaiškinti savo grąsinimą, 
užlaikius Garfield atsisakė.

STREIKUOJA 30 TŪKS
TANČIŲ ANGLIAKASIŲ

Miestui užteksią anglių ne
daugiau kaip dviem die 
nom.

19 d., M. Meldąžio 
tainėje — 2242.nV.

Kalbės kandidatas j 
Augštesnio Teismo (Su
perior Court) ^ teisėjus 
K. GUGIS, “Naujienų” 
redaktorius 
GAITIS ir W

WASHINGTON, spalių 17 
— Prašomas Švedijos mini's- 
terio valstybės departamen-

Vokiečiai užpuolė Nancy
Kaizeris aplankys Dardaneluš

Pradžia 7:3$yal 
karo. v

Nepamirškitė!

True translation filed with the postmaatei’ at 
Chicago, HL, on October IS, .191.7, as required 
by the act of October 6, li^tT

la follete Laimėjo 
punktą.

'ambasadoriui L o n d o n e, 
Page’u, reikale sulaikytų A- 
nglijos ambasada Washing- 

jtone Švedijos krasos dėžių ir 
‘tarbų tikslu palengvinti jų 
ipaliuosavimą, jeigu Anglijos 
įvaldžia neras gerų priežas
čių, kad sulaikius juos.

Švedijos ministeris užtik- 
(rina valstybės departamen- 
jtą, kad siunčiamoji krasa y- 

j ra diplomatinio pobūdžio, 
^kad antspaudai' nepaliesti ir 
(kad ji nebuvo trukdoma ke
lyj į Halifax.

True translation filed with the postmaster at 
Chicago, 111., on October 18. 1917, as required 
by the act of October 6, 1917.

MICHAELIUI ATSAKO 
KARĖS KREDITUS.

Socialistai nutarė balsuoti 
prieš naująją paskolą, jei 
kancleris neatsisakys nuo 
savo vietos.

LAIŠKŲ SIUNTĖJAMS 
ŽINOTINA.

laiško prisieis lipinti 3c 
markę vietoj 2c.

WASHINGTON, spalių 17 
— Senatorius La ^Follette su
trukdė komisiją,jpaskirtą jo 
ištyrimui už maištingą kalbą 

t • J 1 •

ir išdavikiškus j išsireiški
mus. , ■

Ta specialė komisija, va
dovaujama senatorium Po- 
merene, tagi šiandie nutarė 
pertraukti visus klausinėji
mus iki lapkričio 26 d. Jinai 
betgi nežada tęsti tų klausi
nėjimų ir po pažymėtos da
tos. Klausimas^ ja yra to- 
kis: “Koks yra ^altinimas 
prieš senatorių La Follete’ą; 

i’mes jo nepastatėme; kas taipasiekęs augsciausio savo

“Jeigu bus reikalas, ap
veiksiu,” pasakė Garfield 
“Yra tam tikri dalykai, ku
riuos valdžia gali vartoti ka
rės laiku, kurių negalėtų va 
rtoti taikos laiku.”

ANGLIAKASIŲ ^TREI 
KAS AUGA.

SPRINGFIELD, Ill., spal. 
17. — Nors jau trečdalys an
glių kasyklų Illinois valstijo
je užsidarė, bet dar vis ne- 

streikas jaumanoma

K RASOS TARNAUTOJAI 
PAVYDI KALINIAMS.

AMSTERDAM, spalių 17. 
—Tūlas vokiečių soc. laikra
štis praneša, jogei socialis- 
tai-atstovai esą nutarę bal
suoti prieš naująją karės 
paskolą — dešimt miliardų 
markių—, kuri turės but pa
siūlyta reichstagui gruodžio 
mėnesyj, jei kancleris Mi
chaelis neatsisakys nuo savo 
vietos.

Sulig naujuoju, t.v. karės 
mokesčių (tax’u) įstatymu, 
nuo lapkričio antros dienos 
bus pakelta kainos ant visų 
pirmos klesos siuntinių: lai
škų, atviručių, rankraščių ir 
tt. Ant laiškų prisieis lipin
ti 3 centų markę vietoj 2 c. 
Už atvirutės persiuntimą 
prisieis mokėti 2 centu ir tt.

Taipjau tapo pakelta kal
iuos (Anglijai sutikus) ir ant 
visu laišku, kur bus siunčia- 
mi į Angliją, Kanadą, Kubą, 
•Barbados’ą, Britišką Guia
na, Honduras’ą, Jrlandiją, 
Naująją Zelandiją, Panamą

JOLIET, Ill., sp. 17.—Pra
sikaltėliai, uždarytieji valsti
jos pataisos name, dirba ge
resnėse sąlygose, negu tar 
nautojai Chicagos krasoje 
kaip užreiškė Harry W 
Starr, atstovaudamas Chi 

jeagos pačto darbininkus Da 
!rbo Federacijos konvencijo 
je, Joliet’e.

“Man buvo malonu vakai 
atlankyt pataisos namą”, pa 
sakė Starr. “Jamesia-< ..jsveika ir tyras 
gos pačto ofise 
kios; jame yra 
mažai tvro oro.

J’rue translation filed with Uie pirtmaster at 
Chicago, HL, on. October 18, 1917, as required 
by the act of October G, 1917.

VOKIEČIAI UŽPUOLĖ 
NANCY.

; PARYŽIUS, spalių 17. — 
iPereitą naktį vokiečių orlai
viai bombardavo Franci jos 
miestą Nancy. Dešimt žmo
nių tapo užmušta, o ketu
rios dešimts Sunkiau ar len
gviau sužeista.

Kad nusipirkus “laisvės 
bondsų.”

padarė?” Tokiame padėj 
me tyrinėjimas 
nakt.

Senatorius Pomerne šian
die pranešė, jogei tyrinėji- 

.v ..v, ! , ,mo komisija, negaudama pa-įsreiksta nuomone, kadi „ J . į gelbos nuo senatoriaus La- 
Follette’o, turės būti priver
sta varyti neprigulmingus ty 
rinėjimus Wisconsino sena- 
riaus kalbos St. Paule.

Senatorius Pomerane ne
sako, kaip ves savo darbą ty- 

BELLEVILLE,J11., spalių rinėjimo komisija, jis betgi 
17. — Daugiau kaip 2,000 an
gliakasių, susirinkusių į mi
tingą, čionai nubalsavo šian
die po piet tęsti streiką, jei
gu jų reikalavimai nebus iš
pildyti. Šimtas kasyklų Bel
leville’s distrikte buvo šian
die uždaryta ir 7,000 vyrų 
streikavo.

Visi angliakasių 
kai buvo Joliete, 
Amerikos Darbo

virsinm- 
valstijos 

Federaci-

Illinois angliakasių strei
kas plėtojasi, šiandie vei- 

įkiausia turės sustoti visos 
{kasyklos. Iki šiol, kaip spre
ndžiama, streikininkų skai
čius perėjo trisdešimts tuk- 

jstančių žmonių.
Jeigu streikas urnai nebus 

pertrauktas, Chicagoje gali 
išseki visas dabartinis ang
lių išteklius. Spėjama, kad jos konvencijoje, ir tenai bu 
jo užteksią nedaugiau kaip 
dviem-trim dienom.

šitaip dalykams susidėjus 
turės uždaryti savo duris 
veik visos dirbtuvės ir. kitos

ykius didesnių vo- bi/nio istaiffos
i Neveizint tūlų nuijos va
dų pastangų, išrišti kilusį

.tarpe samdytojų ir darbini
nkų nesusipratimą taikos 
skeliu, darbininkai, sakosi, 
nemaną grįžti, kol kasyklų 
baronai išpildys dutų jiems 
(Prižadų — padidins algas, 
kaip tatai buvo sutarta ne
senai atsibuvusioje anglia- 

I kasių atstovų ir samdytojų

įlanką pusiau oficialė žinių 
agentūra šiandie išleido su
trauką ten esančių sąlygų, 
sulig vieno kompetentiško 
laivyno autoriteto:

“Nors musų laivynas vei
kimo zone yra spaudžiamas 
keturis
kiečių spėkų, musų armija 
yra geresniame padėjime, 
vokiečių išsodintų kareivių 
spėkai esant nežymiai. Taga 
užlaja, vienatinė vieta, kur 
sustiprinimas gali būti išso
dintas, yra atvira šiaurinėms 
vėtroms, kurios siautė per 
dvi dienas. Tečiaus kėlimas

BALSUOJA Už STREIKO 
TĘSIMĄ.

svaru 
oras. Saly 
visai kito 
nesveika ii

“Joliete’o kaliniai turi len
gvą gyvenimą, palyginant su 

I tuo darbu, kurį turi atlikt 
ipačto viršininkai.

True translation filed with the postmaster 
Chicago, 111., on October 18, 1917, as requir 
by the act of October 6, 1917.

KAIZERIS APLAIKYS 
DARDANELIUS.

Darbininkų kūno 
egzaminavimai.

Vienas delegatas pastatė 
aušimą, kaip turi elgties 

sulig senato rezoliucija, ku- jdarbininkai, kuomet bosai 
ri apribojo komisijos St. Pa-j reikalauja fyziško egzami- 
ulo kalba inavimo. Valstijos Federaci-

LONDON, spalių 17. — 
Exchange Telegraph prane
ša, kad po dviejų dienų sve- 
čiavimosi Konstantinopolyj 
kaizeris Vilhelmas nutarė 
aplankyti Dardanelų tvirtu
mas.

MADISON, Wis., spalių 18
— Tūlas Francis J. Wallis, 
{nedidelio Fitchburg mieste
lio gyventojas, šiomis dieno
mis pardavė visą savo nuo
savybę, o už gautus pinigus
— devynis tūkstančius pen
kis šimtus dolerių — ėmė ir 
nusipirko “laisvės bondsų.”

Ponas Wallis sakosi, kad 
daugiau jis jau nebeturįs: 
“Aš atidaviau dėdei Šamui 
visa, išskiriant mane patį”— 
užreiškė jis.’

True translation filed with the postmaster at 
Chicago, HL, on October 18, 1917, as required 
by the act of October 6, .1917.

Ii nuo oro sąlygų.
“Tas išaiškina nulatinei 

vokiečių pastangas prasiver , . . . ,• ’ 4 i 4. ’ne. Samdytojai, bent tuozti iki Menesio pratakos, tuo 2 , i n •. i .j -tarpu, dar nekalba apie dar- gręsiant musų komunikaci- . . f , . t. ....? . . . v j ..v, bininku reikalavimo ispildv-jai, ir priešo desperatiskas c 1
atakas prieš kariuomenę, gi rna’ 
nančią komunikaciją. Daly

Tri.c translation filed with the postmaster at 
Chicapo, III., on October 18, 1917, as required 
by the act of October G, 1917.

GERMERIO BYLA BUS 
ATIDUOTA PRISAIKIN- 

TŲJŲ TEISMUI — 
ŠIANDIE.

nes mes skubiai siunčiame 
sustiprinimą kontr-atakai, 
kuri yra neišvengiama/’

True translation filed with tJ 
Chicago, HL, on October IK, 1 
by the act of October 6; 1917.

True translation filed with the postmaster at 
Cnicazo, Hl.,*on October 18, 1917, as required 
try the act of October 6, 1917.

TORPEDAVO SUV. VAL
STIJŲ KARIŠKĄ LAIVĄ.

SUV. VALSTIJOS GAL
BŪT PAVARTOS“GELE 
ŽINĘ RANKĄ” ANGLIA 

KASIŲ STREIKE.

PEORIA, Ill., sp. 17. — At
stovai kokių 25 angliakasių 

distrikto 
čionai ir 
reikalau-

Kuro viršininkas mena, kad 
valdžia pavartos spėką Illi

nois kasyklų streike.

unijų iš Peorijos 
susirinko šiandie 
priėmė rezoliuciją, 
darni pridėt dar po 9 centus
ant kiekvieno tono daugiau, 
negu buvo nutarta kasyklų 
savininkų ir darbininkų kon
ferencijoje Washingtone. 
Savininkams duota laiko iki 
25 spalių mėn. išpildyt ang
liakasių reikalavimą.

WASHINGTON, sp. 17.— 
i strėikuojantįs Illinois 

angliakasiai tuoj nesugrįžtų
WASHINGTON, spalių 17 f į darbą, kuro administrato- 
Suvįenytųjų Valstijų ka-irius Harry A. Garfield gali 

įkas laivas — torpedų nai-(atsisakyti patvirtinti pasiu- 
kintojas —, pildąs sargybos (lytąjį algų pakėlimą, 
pareigas karės zonoj, vakar j Dar daugiau, jis pavartos 
tapo torpeduotas vokiečių ^aštrias priemones, kad palai-

Reikalingas, patyręs 
linotypistas. Greitai at- 
sišaukit laišku į “NAU
JIENŲ” administraci-

DETROIT, Mich., spalių 
’17. — Priešingai negu buvo 
manyta, byla nacionalio so
cialistų partijos sekreto- 

iriaus, Adolph Germerio ir 
j 10 kitų, tardomų vietiniame 
(Sųv, Valstijų apskričio teis
ime, ir kaltinamų konspiraci
joj prieš parinktino kariuo- 
jmenėn ėmimo įstatymą, šia- 
indie dar nepasiekė prisai- 
(kintųjų teisėjų.
j Apgynimo kalbos buvo už
baigtos vėlai po pietų. Vai
zdžia duos savo galutinus ar- 
(gumentus rytoj. .Yramano- 
*ma, kad prisaikintieji aplai- 
lkys bylą anksti ryto po pie

ker atsakė: “Nėra gudresnio 
'.ir bjauresnio sumanymo 
juodųjų listų’ sistemai', kaip 
kūno egzaminavimas.” Jisai 

!nurodė toliaus, kad pasek- 
’mingai kovot su tąja blogy
be darbininkai gali tiktai su
siorganizavę į uniją.

Aštriai pasmerkė kūno eg- 
įzaminavimus ir Illinois val
stijos angliakasių unijos 
’prezidentas Frank Farring- 
[ton. Pasak jo, angliakasiai 
Jai sistemai nepasiduos, ir 
i savininkai turės pirma nu- 
' veikt juos, negu galės įvesti 
(ją kasyklose.

True translation filed with the postmaster at 
Chicago, III., on October 18, 1917, as required 
by the act of October 6, 1917.

Advokatas Seymour Sted
man, Germerio gynėjas, jau 
pasakė paskutinę gynimo įnešti 
kalbą.

LONDON, spalių 17. - 
Feldmaršalas Haigas prane 
ša karės ofisui sekamą: “Nė
ra nieko ypatinga kas pra j V 1 « « *

APIŲJŲ” IR “SAUSŲ 
JŲ” KOVA IOWOJ.

VOKIEČIAI MAIŠO J 
DUONA PJUVENAS.

Ir viena ir antra puse laukia 
pergalės.

ROMA, spalių 17. — Kad 
vokiečiai maišo į duoną me
džio pjuvenų, tatai šiomis 
,d ienom is patvir t in o milita- 

------- atašė, kuris 
;rįžo Romon apsirgęs 

kraujalige. Kartu jis atsi
vežė griežinį minėtosios vo
kiečių duonos. Berno ex- 
pertai išanalyzavę jį rado, 
jogei jis susideda iš 12 nuoš. 
kokoruzu, 22 nuoš. miežiu ir 
66 nuošimčių medžio pjuve
nų.

DES MOINES, la
18. — Balsavimas už ir prieš ris Šveicarijos 
įvedimą visuotinos prohibijsug 

^cijos lowos valstijoj jau pa
sibaigė. Vis dėlto galutinų 
balsavimo pasekmių dar ne
turima. Tiesa, “sausieji” 
skelbiasi imą viršų ant savo 
oponentų, bet kadangi ofici
alių skaitlinių šioje valando
je dar stokuoja, tai kas ištik- 
rųjų yra pergalėtoju — sun
ku pasakyti. Tuo labiau, 
kad, sulig neoficialių skaitli
nių, “sausieji” viršija savo 

į oponentus, “slapiuosius,” vos 
972 balsų dauguma.

True translation filed with the postmaster. at 
Chicago, HI., on October 18, 1917, as required 
by the act of October 6, 1917.

PASKANDINO ŠEŠIS VO
KIEČIŲ LAIVUS.

PIRMAS SNIEGAS 
MONTANOJ.

HELENA, spalių 18. — 
Vakar čia pasirodė pirmasai 
sniegas. Daugely j vietų
prisnigta virš kęturių colių laivais

LONDON, spalių 17. — 
Rusai desperatiškai prieši
nasi vokiečių laivynui Balti- 
ko juroje. Sulig Petrogra
do pranešimu, vokiečiams 
už tai jau prisiėjo užmokėti 
.mažiausia šešiais kariškais
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SU Lithuanian Daily News
WfaKed Daily except Sunday byj jos revoliucijos SIS pienas ta
lki Lithuanian News Pub. Co., Inc.

organizuot sukilimą armijo
je, kuri stovi netoli Šveicari
jos rubežiaus; bet del Rusi- valdžios centrą. Dar ta vai-

,bio keliu, tai, matyt, jie nesi-f 
•jautė turį spėkos atakuot

kad Sąjungai atnešiu didės- Guy de Maupassant

džia turėjo daug užsitikėji- 
įmo ir paramos žmonyse.

Bet nuo rugpjūčio mėne-
po pakeista. Paskui tarpe 

M9 SO. HALSTED STREET revoliucionierių kilo ginčų a-
pie tai, ar sukoncentruot sa-.£io pradžios iki dabar Vokie- 
vo jiegas armijoje, ar laivy- tijos valdžios įtekmė žymiai 
ne; didžiuma išsireiškė užįsumenkėjo. šiandie jąja ne- 
tai, kad laivyne revoliucinė 
propaganda turėtų daugiaus 
pasisekimo, kadangi val
džios šnipai mažiau saugoja 
jurininkus.

Po nepavykusio maišto, 
pasak Glatfelderio, visame 
laivyne viešpatauja piktas li
pas ir esą galima laukti nau
jų sukilimų.

Jeigu šitas pasakojimas y- 
ra teisingas, tai jisai verčia 
apie daug ką pagalvot.

Jisai rodo, kad Vokietijo
je yra žmonių, kurie yra pa
siryžę padėt savo gyvastis, 
kad iššaukus sukilimą prieš 
valdžią. Tokių žmonių tenai 
radosi dar prieš-Rusijos re- 

Galima numanyt,
kad šiandie jų skaičius tenai

[ame įstatyme yra yra daug didesnis

CHICAGO, ILLINOIS

Telephone Canal 1506

t Užsisakomoji kaina:
BUcagoje, nešiotojams kasdien pri
kalant į namus, moka:

r Savaitei ....................... 12 centų
» Mėnesiui ....................... 50 centų
Blasto dalyse, kur nešiotojai nepa- 
Bfakla, dienraštis siunčiamas pačtu, 
•■•jams išanksto užsimokėjus: Me

KHvr, ne Chicago], metams $5.00; pu- 
M metų $3.00; trims mėnesiams 
11.71. Kanadoje metams $7.00. Vt- 
mu kitur užsieniuose $8.00 metams.

True translation filed with the postmaster at 
Chicago. Ill., on October 18, 1917, as required 
by the act of October 6. 1917.

Naujas įstatymas 
apie spaudą.

Vakar sukako dešimt die
nu nuo to, kaip prezidentas 
Wilsonas patvirtino įstaty-jvoliuciją. 
mą apie susižinojimą su 
priešu, 
perskyrimas, paliečiantis 
svetimų (ne anglų) kalbų 
spaudą.

Pagal jį yra uždrausta, po 
baime sunkios bausmės ,spa-

se kalbose žinias ir straips-

Glatfelderio pasakojimas 
įrodo taip-pat, kad revoliuci
nė propaganda Vokietijoje 
sutinka daug kliūčių. Val
džia aštriai saugoja karei
vius, o dabar, žinoma, nema
žinus saugoja ir jurininkus. 
Kad valdžios šnipai nesusek- 
,tų, revoliucionieriams pri-stijų valdžią

bent kurios kariaujančios ša^seina labai atsargiai veikti, 
lies, karės vedimą arba tų
valdžių politiką, jeigu nepa-Jginta padaryt sukilimas Vė
duota pačto viršininkui ang

Tas būdas, kokiu buvo mė-

sniu vertimas.
Nuo šito suvaržymo bus 

liuosi tiktai tie spauseliniai, 
kuriems valdžia suteiks spe-

vyriausybei

vietijos laivyne, griežtai ski
riasi nuo Rusijos revoliuci
jos kelio.

R tįsi j oje pi r mas smūgis 
valdžiai buvo suduotas jos 
centre. P e t r og rado žmonės 
privertė Valstybės Durna 
pasipriešinti carui ir jo mi- 
nisteriams, ir kada valdžia 
mėgino išvaikyt Durną ir 
numalšint žmones, kurie ją

vertimai, tai ant kiekvienos 
tokios žinios ir straipsnio tu- 
ri but uždėta pastaba anglų įrėmė, kariuomenė prisidėjo 
kalba, kad tai yra atlikta, prie žmonių, policija buvo 
Jeigu laikraštis gauna leidi-j sumušta, ir valdžia puolė, 
mą eit be vertimų, tai apie'Tuomet ir armija fronte per
tai turi but pažymėta ant lai- ėjo į revoliucijos pusę, 
kraščio, taip-pat anglų kal
ba.

“Naujienų” Bendrovė pa
davė valdžiai aplikaciją, kad 
gavus tą leidimą. Koliai kas-

Vokietijos revoliucionie- 
/riai pradėjo darbą iš kito ga
lo. Jie mėgino sukelt prieš 
valdžią kariškas josios spė- 
Įkas, kad paskui padarius už
puolimą ant centraliy val
džios įstaigų. Jeigu laivy
nas butų parėmęs revoliucio
nierius, tai jie butų stengęsi 
paimt į savo rankas armiją, 
ir tuomet Berlino darbinin
kai butų išvaikę reichstagą 
ir n u vertę valdžią.

Nėra abejonės, kad šitas 
: revoliucijos kelias yra daug 
įsunkesnis ir ilgesnis. Jisai 

_ -Y* ^gali but pasekmingas tiktai
pirmiausiai i tuomet, kuomet šalis yra ga- 

pranešė reichstagui laivyno ]utinai pribrendus prie suki- 
ministeris von Capelle, pasi- įjmo—kuomet ji pasidarė pa
rodo, buvo didelis.

Vienas to maišto dalvvau- V 
tojas, antrasis lieutenantas 
Rudolph Glatfelder, social- 
demakratas, pabėgusia į 
Šveicariją, pasakoja, kad 
maište dalyvavo dvidešimt 
penkių laivų jurininkai, ne
mažiau kaip 12,000 žmonių. 
Jie užmušę daug oficierių, 
sudeginę barakus, dokus ir 
amunicijos sankrovas, išdar
kę arsenalą.

Pastebėtina, kad maištas'Igai, jeigu šiai tuo laiku butų 
įvyko liepos mėnesio gale ir

vertimus. Kaip tatai apsun
kina dienraštį, skaitytojai 
gali patįs numanyt.

True translation filed with the postmaster at 
Chicago, III., on October 18, 1917, a- required 
by the act of October 6, 1917.

Butą didelio 
maišto.

Maištas Vokietijos laivy 
ne, apie kurį

naši, nelyginant, į parako 
^sandėlį, į kurį užtenka mesti 
vieną kibirkštį, kad pasida
rytų eksplozija. Bet jeigu 
žmonyse arba kariuomenėje 
revoliucinis upas dar nėra 
^pasiekęs tokio įtempimo lai
psnio, tai tas kelias siūlo 
daugiaus šansų pralaimėt 
revoliuciją, negu laimėt ją,

Vokietijos laivynas galėjo 
visas sukilt, bet neiššaukt 
sukilimo armijoje,—ypatin-

reikėję atlaikyt dideles ata
kas fronte. Ir laivyno bei 
armijos sukilimas fronte ga
lėtų neturėt pasisekimo, jei
gu žmonės sostinėje nesu- 
įskubtų pasinaudot proga ir 

ple_ paimt j savo rankas valdžią.
•Jeigu Vokieti jos revoliuci- 

svarstyta, kame pradėt mai- Jonieriai mėgino eit tuo keb- 
štą. Išpradžių buvo nutarta liu ir netikru slapto suokai-

rugpjūčio mėnesio pradžio
je, o žinios apie jį išėjo vie
šumon tiktai dabar.

Iš Glatfelderio pasakoji
mo matyt, kad tam maištui 
buvo senai rengiamas _ 
nas. Buvo ilgai galvota ir

Kadang aš netrokštu to do
lerio, kuris man ir kitiems 
nuolatos prikaišiojamas, hes 
dar nei sykį del dolerio nepa-

Kerštas
Dieve! kokia figūra ir kokia 

eisena! Pabandykime pamatyti

(Ji praeina arti jo, visai jo 
nepatėmydama. Jis paskendo

Ketvergas, Spalių 18,

^patenkinti ne tiktai socialis- 
itai, o ir didelė dalis buržua- 
Įzijos. Klausimas dabar, ar 
daug dar laiko ims, kol ji ne
beteks pajiegų suvaldyt žmo 
nes? Jeigu talkininkai pa
skelbtų priimtinas i,Vokieti
jos žmonėms taikos sąlygas, 
o kaizeris pasipriešintų 
įjoms, tai butų po jo.

vęs, neatsiėmiau, taipgi ne
trokštu garbes ir iškilimo, 
dėl kurio bėgčiau iš vienos 
vietos prie kitos, todėl atsisa
kiau eiti prie “Kovos” dirb
ti. Bučiau neatsisakęs, jeigu

j migai atnešiu didesnę naudų, 
bet to nemačiau, dar atbulai

Apžvalga
NORI, KAD L. S. S. 
SKILTŲ.

antrasis “Lais- 
, rašo “Laisvė-

neša, kad jį Piki. Komitetas 
įgaliavo su manimi pasitarti 
ir kad aš būtinai privalau ei
ti prie “Kovos” dirbti, nes nuo 
1 d. spalių jau pradėsianti ei-

nustebau. Pirmiausia 
t. Jukeliai nurodžiau, 
iš su “Kovos” pakraipa

sulinku.

Drg. Jukelis man ėmė nu
rodinėti. kad pirmiausia aš 
gausiu didesnę alga, antra —

nešiu.

kas bus su “Laisve”, nes Pru-

enytas Valstijas. Jis numy- 
*, pabėdavojo, kad tas blo-

gi kalbino apleisti “Laisvę.’ 
Tolinus Jukcliui pasakiau 

a....... ..... ._____
polemikų būda? Jeigu

ilinga gali skilti.” Gaunu at
sakymų: “Juo anksčiau skils, 
tuo geriau bus.”

keliu. Jis man davė laiko ap- 
mislijimui.

Man bemislijant, jau prisi
ėjo ir “Kovai” atsakyti ir net 
paprašyti, kad ji visokių ne
sąmonių nerašinetų. Vadina- 
..: .i,...

linga su busiančiu savo per
sonalu pyktis, o kas bus, kuo
met ant vielos busiu?.. Juk 
man tuomet du keliu palie
ka: arba pritarti tam viskam, 
ka du “Kovos” redaktoriai ra- L
šys, arba pradėti su jais peš
tis. Kitokio išėjimo nėra.

Apmislijęs, priėjau prie iš

liu prie “Kovos” eiti, nes:
1. Absoliutiškai nesutinku 

su la polemikų metodą, ko
kių dabartiniai “Kovos” re
daktoriai vartoja.

2. Principialiai nesutinku 
Sųjungų vesti prie skylimo, 
kaip kad Pild. Komiteto įga
liotinis išsireiškė, nes tų sky-

socializmo judėjimui didžiau
siu smūgiu.

3. Negaliu “Laisve”, kuri, 
mano supratimu, neša Sųjun- 
gai didelę naudų, palikti dic-

4. visų laikų man ir ki- 
tiems “Kova” prikaišiojo ir 
nesiliauja kaišiojus, kad dir
bame už dolerį, kad mums 
doleris rupi, o čia kaip tik 
dolerį man ir pasiūlė, nes pir
moj vietoj buvo pastatyta 
didesnė alga, antroj — iški
limas, garbe ir jau trečioj, -r-

Scena L
M. de Gardie sėdi vienas palo

štai aš esu Cannes, kavalie
rius. Juokinga!' Aš esu kava
lierius! Paryžiuje 
patėmijau tų faktą.

i gilioje kėdėje murmėdamas): 
Jeruzolime! Tai mano pati! 

Mano pati — ar geriau, Ghante- 
vero pati. Ji visliek vra graži,

gi vi-
aš ne

šelmė!
Ar aš pajausiu vėl palinkimų 

ją vesti? Gerai, ji atsisėda ir 
skaito G i 1 B 1 a s. Bukime

tas ir tiesa. Bet aš nekenčiu jū
sų veido!

M. de Gareliu. — Aš negalia 
to pasakyti apie jūsų.

Mme dc Ghantever. — Aš ne
galiu pakęsti tavo komplimen
tų, kaip ir tavo brutališkumo.

M. dc Gardie. — Kų aš galiu 
padaryti, madame? Aš nebetu
riu teisės jus mušti, aš turiu da

čai. Aš amžinai nesutiksiu, 
kad mano straipsniai butų 
laipinami greta tų straipsnių, 
kuriems medega surinkta kar
čiame j e ir manau, kad pana-

ve gerbiau lis laikraštininkas.
Apart to, man labai neaišku 
buvo, kų Pild. Komitetas no
rėjo padaryti su “Laisve”, nes

administratorius
“Laisvės

ir 
gaspadorių eiti 

prie “Kovos” dirbti, siusda
mas jam didesnę algų. Ko
kie Pild, Komiteto buvo pie
nai “Laisvės” linkui 
dabar nesuprantami.

Kada atsisakiau eiti prie

man n

“Kovos” 5

j uod a j a ’ ‘ (n ei š t i k i i n ų j ų)

jus man mažai apei-

tapau socialistu ir nemanau 
anksčiau jo iš jų tarpo pabėg
ti. Tik tiek nesuprantu, kas 
bus tuomet, kuomet visi tie, 
kurie nesutinka su “Kovos”

knyga?

Apie šį ir tą
Bėz-bolės žaismės.

Ta žaisme 
amerikiečių lošia labai svarbia 
rolę. Aš anaiptol ne bezbolinin- 
kas, bet tų žaismę šiek-tick su
prantu, todėl bandysiu keliais 
žodžiais papasakot apie jų.

Amerikoj yra pagarsėjusios 
dvi didelės bėzbolininkų lygos, 
susidedančios iš geriausių lošė
jų. Tai y ta: National lyga ir 
American lygų. Kiekviena ly
ga turį po1 aštuonis “tymus”, o 
kiekvienas tymas susideda iš 
nuo 16 iki 20 lošėjų. Kiekvie
nas tymas turi savo menedže
rių. Tie aštuoni lygos tymai per 
penkis ar šešis mėnesius lošia 
tarp savęs. Kuris tų tymų išlo
šia daugiau gėmių, tas lieka 
čempijonų.

tarp

si randa čempijonų tymai.
Galia us paskiriama laikas 

tiem dviem čempijonų tymam 
— National tymui ir American 
tymui — suvažiuoti ir tarp savęs 
persiimti. Kairas katrų nuvei
kia, tas lieka čempijonų ant vi
sos Amerikos, Kad tie tymai 
lošia del čempijonystės, jie turi 
lošt septynis gemius, ir katras 
jųdviejų pirmiau išlošia keturis 
gemius, tas lieka čempijonas.

Dabar Ghicitgoj lošė White 
Sox American tymas su New 
Yorko Giants National tymu. 
Giant’ai (newyorkieciai) išlošė 
tik du gėmiu, o White Sox’ai — 
keturis. Tokiu budu Ghicagos 
tymas paliko Amerikos bėzbo- 
lininkų čempijonas ligi kitam 
metui.

maža tesi interesuoj a , bet ameri
kiečiai tai ir nakčia sapnuoja 
apie bezbolę. Aš esu matęs, kaip 
kito koja iš bato lauk lenda, o 
moka (tolei
pamačius tymų kontestų.

Lošėjai gauna gerus pinigus. 
Mėtai atgal Washingtono tymas, 
priklausęs National lygai, turėjo 
viena

už tikieta, kad tik

galiu skųs ties.
Mano pati yra vėl vedusi!

mano paveldėtojas links- 
linksmesnis negu aš bu- 

Kokiuo idiotu jis turėjo 
kad vedus po manim!

mas, 
vau? 
bu Ii,
Tiesų pasakius, aš buvau ne ma
žesniu idiotu, kad vedus jų pir
miau. Ji turėjo kokybes, vie
nok, stebėtinas fiziškas kokybes, 
bet taipgi didelius moralius
trukumus.

žavėtoji! tieips, kurie, neapsive- 
dė su ja! Ar ji buvo man ne
teisinga? Kokia kankynė yra 
klausti savęs ta klausinių nuo vy

Vargą ir priemones aš panau
dojau jos dabojimui, niekam 
nieko nežinant! Pagalios, jei
gu aš buvau prigaudinejamas,

prigaudinejamas.

man dešimt frankų botagas ir 
pavargusi, dešinioji ranka, ne-

širdies užganėdinimo, moteries, 
kuria aš nužiūrėjau, kad ji pri- 
gaudinėjo mane. ,

riešą, teismo

Dabar aš praleisiu žiemų Pie
tuose kaipo kavalierius. Kokia 
laimė! Ar ne puiku yra keliau
ti nuolat laukiant meiliškųjų 
prietikių? Kų aš pasitiksiu vieš
butyje, vagone, ant gatves? Kur 
yra mergaitė, kuri mylės mane 
ir kurių aš mylėsiu? Kokias 
akis, lupas, plaukus ir šypsų ji 
turės? Kaip ji išrodys, pirmoji 
moteris, kurios lupos pasitiks 
mano ir kurių aš apglobsiu savo 
rankomis? Brunetė ar blondi
nė? -didelė ar maža? besijuo
kianti ar rimta? pilna ar — Ji

dar nežino, ar jau nebežino di
delio smagumo prajautimo. 
Tikroji moteris, kurių aš myliu, 
yra Nežinoma, Nematoma, Toji, 
kuri atlanko mano širdį, pirm

vaizdų, kuri užveria savyje vi
sus mano sapmj tobulumus. 
Kur ji yra? šiame viešbutyje, 
už anų durų? Viename šio na
mo kambarių, arti manes, ar vis 
toli? Kokį skirtumų tas daro, 
jei aš jos trokštu, jei aš visliek 
esu įsitikinęs jų susitikti? Ir aš 
susi liksiu jų kada-nors, šiandie 
ar ryto, šių savaitę ar kitų, grei
čiau ar vėliau; bet aš turiu jų

mų smagumo pirmojo bučkio, 
pirmojo glamonėjimo, visų 
svaiginanti atradime meilės. 
Ak! Kvailiai, kurie nesupran
ta smagumo pirmų sykį nuden- 
gime žydro.. Ak! kvailiai, kurie 
vedasi, dėlto kad tie šydrai ne
turi būti per lankiai nudengia
mi toj pačioj scenoj!

A! moteris!
(Moteris pereina salę, palo

jiems metams kitas tymas ir siū
le jam 40 tūkstančių dolerių al
gos metams, vadinas, 120 tūks
tančių už trejus metus, bet tasai 
neapsiėmė. Regis prasčiausias 
lošėjas gauna nemažiau kaip de
šimt doleriiį' dienai, neskaitant

šaunų boles inetejų (pi- ’ įvairių keliones išlaidų.
Jį norėjo nusamdyti tre A. Darbukas

Mano pati! 
tas skamba! Mano pati! Juk

ti mano pačia. Taip ji turi pui
kias fiziškas kokybes; kokios ko
jukės. Tik vien prisiminus dre
bulis pereina mano nugarą.

Bet moraliai — ?
Ar ji turėjo kokius meilu

žius? Kaip aš kenčiau nuo tos 
abejonės! Dabar, tss...! Tai ne

Mme dc Ghantever. — Bent 
jus esate avi ras. Bet jeigu jusi 
tikrai norėtumėt but pakenčia
mu, tai eitumėt šalin.

M. de Gardie. —* Mano noras 
užganėdinti jus neina taip toli.

Mme dc Ghantever. 
jus norite daryli?

M. de Gardie. — Atitaisyti 
mano klaidas, prisipažįstant priej 
• * I
ją*

Mme dc Ghantever (piktai). 
— Kų? Ar tu proto nustojai? 
Tu mūšiai mane ir dabar gal
būt manai, kad apsiėjai su ma
nim gerai. -

Tai ką

budus ir ypatybes ji turėjo 
puošimui namų! Ar aš vėl 
mylėsiu į ja?

gelbėkile”, prisiminus plakimą. 
Koks plakimas! Galbūt aš vis- 
liek buvau perdaug žiaurus.

Jeigu aš pasikalbėčiau su ja!

galbūt

Scena II.

“Gill Blas’

žadame dc* Ghantever 
greitai pasižiūri, sušunka ir

ir nužemintai):

me. Aš nebesu justi vvras. o 4. C •

Mme de Chanlever. A

atsitiko!
M. de Gardie. — Aš drįstu 

ir aš nedrįsiu — išaiškinkit lai 
kaip jums patinka. Kada aš pa
mačiau jumis, aš negalėjau su
silaikyti.

Mine dc Ghanlever. Aš ma
nau jus nustosite tyčioties.

M. de Gardie. — Čia nėra pa
sityčiojimas, madame.

Mine dc Ghantever. — Laižy- 
bos tada, ar paprasta biauri be

čiau žiauri, madame. Vienok, 
aš manau, jus neturėtumėt šian
die barti manęs už užsidegimo 
priepuolį, kurio aš gailiuos. Aš 
turiu prisipažinti, kad aš grei
čiau tikėjaus dėkingumo iš ju
sli. * c

Mme de Ghantever (nustebu
si). — Ar tu esi pasiutęs? ar tu 
tik, kaip mužikas, tyčiojies iš 
manęs?

M. de Gardie. — Jokiu budu, 
ne, ir jeigu jus nesuprantate 
manės, jus esate labai nelaimin-

Mme de Ghanlever. — Ką jus 
menate?

M. dc Gardie. —- Aš menu, 
kad jus būtumėt laiminga su 
žmogum, kuris užėmė mano 
vietų, jus bu tumei dėkinga už 
mano brutališkumų, kuris pa-

Mme de Ghanlever. — Tai 
perdaug didelis pasityčiojimas, 
monsieur. Buk toks geras ir pa
lik mane viena. A

M. de Garelio. — Pricglam, 
madame, atsiminkite tai, kad 
jeigu aš nebūčiau buvęs gana
brulališkas, kad jus užgavus, 
mes vis dar tebebūtume sura
kinti kartu retežiuos.

Mine de Ghantever (įžeista). 
— Tiesų pasakius, tai buvo geras 
išėjimas.

M. dc Gardie. — Ar ne? To
kia malonė užsitarnauja geres
nio priėmimo, negu jus man kų 
tik padarėte.

Mme de Cha n lever

Galbūt'.

Mme de Ghanlever. Kaip?

M. de Gardie. - Taip, inada- 
me. Ar jus žinote apysakų ant- 
izalviu “Vvras. nricaulas, sumu-

nebuvau prigaudinejamas? Kaip 
ten nebūtų, tai jus buvote su

Mme de C ha n lever (atsistoda
ma). — Monsieur, jus įžeidžiate 
mane.

(Bus daugiau).

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
1223 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Bearternlt. 

mi-ISVdtyBMg.
TeL Central 4411

Apsvarstykit 
Gerai.

Ar galima 
kitur deiman
to žiedus pi-

Ar galima 
Elgino laikro
dėlius pigiau 
gauti?

Ar kitas au
le šori us galėtų 
jus darbu ge
riau užganė
dinti?

Paklauskite 
lietuviu, kurie 
žino. Šimtai 

laikrodėlių
parduota. Visi užganėdinti. Teisin
gas patarnavimas.

K. Nurkąitis
1617 N. Robey St, Chicago.

Prie Milwaukee ir North Avės.

REUMATIZMAS
Namin. Gydymas sutelktas Vieno tvrėjasių

Pavasary 1893 m. aš buvau apsirgęs Mu
skulų ir uždegančiu Reumatizmu. Aš ken
tėjau kaip tiktai tie, kurie t^ žino, euvirš 
trijų metų. Aš mėginau gyduoles po gy
duolių, ir gydytoją )K> gydytojo; gi tokia 
pagelba, kokią aš gavau, buvo tiktai lai
kinė Ant galo aš suradau gyduolę, kuri 
nuufe visai išgydė, ir ji niekuomet ne
grįžo. Aš duodavau jos daugeliui, kurie 
sunkiai sirgo ir dargi gulėjo lovoj sirgda
mi reumatizmu ir ji pasekmingai išgydy
davo kiekviename atsitikime.

Norėčiau, kad visi reumatininkai pamė
gintų Šią stebuklingą gyduolę. Nesiųskite 
nė cento :tik prĮduokit vardą ir adrea<, ir 
aš prisiųsiu jas pamėgint. Kaip tik jus į- 
sitikinsite, kad tai tos pačios, ką senai j ie
škot savo reumatizmui, tuoj galit priaiųst 
jų kainą, vieną dolerį, bet nesupraskite, 
kad aš buk apsiimu laukt atlyginimo iki 
jus busit galutinai užganėdintas juos siųst. 
Ar tai ne puiku? Kamgi kentėt, ilgiau, kad 
tikra pagelba yra tokiu budu teikiama dy
kai?
Mark H. Jackson, No. 481 D. Gurney Bldg, 

Syracuse, N.Y.
Mr. Jackson yra atsakom ingas. Viršuti

nis paliudijimas yra teisingas —Ap*.

Neatidel iokite. Rąžykite šiandien.

Syracuse, N.Y.

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimu* 902-984 National Life Bid*., 
29 So. La Salle St., C h karo, III.

Tel Central 6890-6891. Atdara: 
Utarninko, ketverge ir aubatoe vaka
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu: 
1586 MILWAUKEE AVE^Xldca*a. BL 

Tel Humboldt 97.

.. * •■■■■< ■■■» i m

GERESNI UŽPElių 
LeagTBMį Ir šraresnį tirH giMpiti 
tik toMDct, film esi tinkamai Bsflavtafs.

pa<e!beti iAeUavtoti lenrrht tr ui auta

tokia pat m3

dus itajus.

fiJ.lmsktot3311W.6in>Gkto«e
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Korespondencijos
KENOSHA, WIS

Mrs. Antanina Stiusho

Didelė Krautuvė

siunčiame

OB. W. Y0SZKIEWIC7

AKINIŲ
GarbėsEPŠTEIN

migai

Petras Vaitiekūnas

HA5TER

WISSIG, Telephone Yards 5032Daktaras
*«•*

Atdara nuo 8 ryto iki 10 vakare. Phone Randolph 7100

Vardas

Adresas

GARSINKITES
“NAUJIENOSE

Pamfletai 
Gra rnat I-

Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu

yra depozitorių 
paprastųjų ban

aivos skaudėjimų, ne- 
iet ateikite pas mane 

ums rodą ir pririnksiu 
: savo darbų gvarantuo

Kalbos 
Lekciją

Pasarga: Žmonės, kalbantįs lietuvi 
škai patarnaus jums šioje užsirašy 
mo stotyje.

sų inter 
džio

Del Patarnavimo Depozitoriams 
Bankas Atdaras Panedėlio Vak.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: 2359 S. Leavitt St. 
Valandos 4—6 ir 7—9. 

Tek Canal 3877.

kurį ir 
Iš ten jį 

iš ten i is

Mes užlaikome didžiau
si pasirinkimą visokių Lie
tuviškų rekordų taipgi ru- 

ngliškų; parduo- 
zramofonus nuo

Kelnės nuo $1.50 iki 
Vaikinams siutai nuo $3.06

Jus nedirbate sulig bubno mušimu. 
Jus “nejieškote didžiojo atlyginimo 
mirties mūšyje.” Bet jus galite žy
miai pagelbėti—dabar—ir parodyt 
musų kareiviams, kad jus kovojate 
už juos laukuose, arba dirbtuvėse, 
taip pat kaip jie kariauja už jus 
tranšėjose.
PIRKITE. LAISVĖS BONDSUS. 
Užrašykite kiekvieną dolerį, ku
riuo jus galite padėti kariauti sy
kiu su savo sunais, broliais ir kai
mynais, kurie neša smūgį jųsų ko
vos Francijoje!
Didžiausias patarnavimas, kurį jų
sų doleriai gali atsiekti, yra mažu 
palyginus su tuo patarnavimu ka
reivių, kurie dėvi Dėdės Šamo uni
formą. Jie rizikuoja savo gyvastį. 
Jus gi, pirkdami Laisvės Bondsus, 
niekuo nerizikuojate, nes Laisvės 
Bondsai, nešantis 4%, yra geriau
sias ir saugiausias įdėjimas pinigų, 
kurį jus galite padaryti.
Doleris jųsų kišeniuje nėra dau
giau stipresnis kaip Laisvės Bond- 
sas.
Valdžia yra užpakalyje abiejų. Iš- 
tikro, Laisvės Bondsas yra dargi 
geresnis negu pinigai, kadangi pi-

PEARL QUEEN

KONCERTINOS
. Kitas korespondentas* apie tą 
patį atsilikimą rašo visai kitaip. 
Jis rašo:

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

“Naujieną” Administracija

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

Tel. Drover 7179.

PER LAIŠKUS ARBA KLESOSE 
Kalbėti, Skaityti, Rašyti Angliškai

Dievaičiai 
visos gabiausios vielines spėkos. 
Visiems vvcstvilliečiams vertėtų 
į tą vakarą atsilankyti.

— Kairysis Latras.

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

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dykai
\ jgfth Gyvenimas yra tufc- 

u čias, kada i»ranyk»ta 
regėjimas.

ĮKmEĮ9 1 Mes vartojam
i ,X Ophthalmomet- 

IfiSr er. Ypatinga doma 
grj atkreipiama i vaikiu. 

JghK „ Ją Valandos: nuo V ryt® 
iki 9 vakaro; nedlld, 

" 18. nuo 10 iki ii dieniu.
4649 So. Ashland Avenue, 

Kamjias 47 St.
Telephone Yards 4317

lite pirkti juos ant išmokėjimų — 
$1.00 į mokėti ir $2.00 į savaitę už 
$50 Bondsą, ir $2.00 įmokėti ir $4 
i savaitę už $100 Bondsą.
Nueikite tuojaus į Laisvės Pasko
los Užsirašymo stotį, bile Departa- 
mentinę sankrovą, savo Banką, ar
ba Trust Company, ir padėkite sa
vo užsisakymą dabar už S. V. Val
džios Laisvės 4% Bondsus.

balius. Publikos nors ir nedaug 
atsilankė, bet užtai buvo beveik 
vien jaunimas ir visi gražiai pra
leido laiką. Senesnieji gi ūžė 
karčiamose — kam socialistai 
rengė balių

Baliuje buvo 
k rasa 
500. 
Gardžiui i u te 
kauskiute — 
te — Kardą ir F 
saldainių dėžutę.

Nors senuoju įpročiu ir buvo 
baliuje svaiginančių gėrimų, bet 
girtų nesimatė. Tik vienas so-

Telephone Yards 6492 

Registruota Akušerka

siškų, lenkiškų ir a 
dame geriausius t
$10 iki $250. Didelis pasirinkimas 
Jewelery laikrodėlių, auksinių žie
dų, deimantų, sidabrinių šaukštų, 
peilių (silverware) gvarantuotų 
Užlaikome didžiausią knygų krau-

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

Tel. Canal 3263.

SECURITY MERCANTILE 
AGENCY,

3231 S. Halstcd st., Chicago, 111

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAI 
turi ūkaudamas arba silpnas akU 

vaivos skaudėjimo, atsilankykite pa»
1155 Milwaukee Ave.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakar*-
9 rvto iki 1. po

DR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI*

Specialistas moterišką, vyrišky, ir vaiky
Ofisas ir Gyvenimas:

3600 S. Halsted St., kampas kO 
Telephone Drover 4974.

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

Dr. H. R. KRASNOW
Chirurgija ir VeneriŠkcs Ligoa
Priėmimo valandos: 8 iki 10 dian*: 
1 iki 2 ir G iki 8 vakare; nedėldieniab 

nuo 10 ryto iki 1 valandai dien%. 
Rezidencijos Telef. Garfield 640.

1346 So. Halsted St.
Phone Canal 538

Telephone Drover 9693 

Dr. A. A. Roth 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, VnJkiji 
ir visų chroniškų ligų.

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

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

Velionis buvo gana pasiturin
tis, turėjo apie trejetą tukst. dol 
savų pinigų, taipgi kitas išva
žiuodamas į Lietuvą pas jį pa 
liko $800. Buvo laisvų pažiū
rų, nors ir priklausė prie bažny 
tinių draugijų.

Lai buna jam lengva šaltoj 
žemele!

Spalio 14 d., 4:30 v. ryte ant 
Chicagos gatvekarių bėgių, ne
toli Bronson St. rasta užmuštas 
jaunas, 32 m. amžiaus lietuvis 
Juozas Alekna. Velionis paėjo 
iš Kauno gub., Panevėžio pa v., 
Ka rŠi n a vos sot Ižia us.

Spėjama, kad čia bene bus pa
pildyta žmogžudystė. Kaip pa
sakoja žmones, vakare 
mokyklos vaikų balius 
velionis buvo atlankę 
nusivedę pas N

A PIRK SAU visas Plumbuvojlmut reik- A 
■ meniu tiesiai už "wholesale" kainas. ■ 
Z Mea parduosimo visiems. X
i Lsvinthal Plumbing Supply Co., fl 
r 1537 W. Division St., Chicago, •» įh Corner Marshfield Ave. A

Kalbama lietuviškai.

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresnį darbą ir dau- 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

jų, Iri m erių, rankovių, kišenių 
ir skylučių dirbėjų. Taipgi 
preserių ir siuvėjų elektros ma
šinomis. Darbai laukia. At
eikite dienomis arba vakarais. 
Lengvi mokesčiai.

Specialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patronus daromos pagal Jų- 

bile stailės arba dy- 
iš bile madų knygos.

Master Designing School
J. F. Kasnicka, Perdėtinis 

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

Šio Banko viršininkai realizuoja, kad daug 
kuriems sunku atlikti savo bankus reikalus laike 
kos valandų.

Del parankamo tokių depozitorių šio Banko 
rius bus laikomas atdaras Panedėlio vakarais iki

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

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

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
čiame dykai.

Georgi & Vitak Music Co.
15-10 W. 171 h St., Chicago, Hi.

unziaus. 
buvo nevedęs, paliko 
vieną seserį. Paėjo iš 
ib. Kenoshoj išgyveno 

įimė paliko 
t Chicago, Milwaukee

SPECIALISTAS
Vyrų, moterų ir vaikų 
chroniškų ir nerviškų 

ligų.

Dr. G. LEEDLE
Praktikuoja 25 metai 

Chicagoje.
Ofiso valandos: nuo 9 ryto 

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

Turiu patyrimą moterų ligose. Tei
singai patarnauju prie gimdymo. 
Moters, jeigu norite gero užžiurėji- 
mo ligoje savęs ir savo kūdikio, at
sišaukite j A. Shusho, nes mano pa
tarnavimas užganėdins kiekvieną 
moterj. Suteikiu teisingą rodą kiek
vienai. Atsišaukite
Senas adresas: 3843 S. Kedzie Avė. 
Naujas: 3255 S. Halsted St., Chicago.

britvų ir t.t
tuvę Chicagoje, kur galima gauti visas knygas, 
kokios tiktai yra Lietuvių kalboje.

Kainos musų yra žemesnės kaip kitur.
Katalogą rekordų

Per laiškus, iš praktiškai sutai
sytu ypač tam tikslui lekcijų, 
gali lengvai ir greitai išmokti 
Anglų kalbą, skaitymą, raštą 
ir gramatiką. Reikalauk paaiš
kinimo; prisiųsk už 2c markę.

MOKINAME ir KLESOSE 
įvairių mokslų, dienomis ir va
karais. Klesos dėl vyrų ir mo
terų. Mokinkitės šioj moky
kloj; PASEKME UŽTIKRINTA. 
Viską Aiškinam Lietuviškai.
AMERICAN COLLEGE PREPAR

ATORY SCHOOL
(American Schoal of Languages)

3103 S. Halsted St. Chicago, III.

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviama žinomas ver 16 tver
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo ažtrias iv chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia* 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prfo- 
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. IBtifc 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal 8110.. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Liberty Loan Committee
Užsirašymo Stotis:

Pirmas augštas 29 So. La Salle St.
CHICAGO

Subatoje, Spalių 20 dieną, 1917.
Su Apvaikščiojimu 5-ių Metų Sukaktuvių L. T .M. P. Dr-jos VYTIES 

Pradžia 6 valandą vakare. Inžanga 25c Porai
Kalbėtojai bus: 1) A. Masalskis, graborius; 2) K. Juozaitis, 3) K. Pa- 

auskis; 4) W. Zukauskis.
Užkviečiame visus kuoskaitlingiausiai atsilankyti, nes bus skrajo

janti krasa ir bus duotos trjs dovanos: Mergina kuri gaus daugiausia at* 
vilučių gaus pirmą dovaną puikų gyvų gėlių bukietą, antra ir trečia gaus 
puikų ant stalo pastatomą laikrodį. Priek tam bus puiki muzika.

Visus kviečia KOMITETAS.
MILDOS SVETAINĖJE, 3142 So. Halsted Street

cialistaa Buvo bepradedąs su sa
vo motore vaidyties, bet greitai 
sustabdyta. Jis visuomet ne
smagumų padaro ir tuo daro 
gėdą visai kuopai.

Reikia tarti ačiū A. Meinos- 
tienei ir A. Brukauskienei už jų 
triūsą pagražinime baliaus.

Spalio 28 d. LSS. 26 kp. vėl 
rengia vakarą Ant. Kromelio 
svetainėj. Bus lošiama “Aukso

lapo užmuštas lietuvis Juozą 
pas Alekna 
Velionis 
Lietuvoj 
Kauno g 
apie 8 melus 
velionį
and Lake Shore elektrikinių ka
rų bėgių. Besisaugojanl vieno 
karo velionis papuolė po kilu 
karu. Paul Simon.”

PIRMA NliGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS I
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleros

CARR BROS. WRECKING CO. 1 
1003-3039 S. Halsted SU, Chicago, III. I

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

Ant antrų lubų.

AR TURITE 
5 SKOLIN 1 NKA, 

kurs nenori gc- 
ruoju atsiteisti, VnC df nAAV Jeigu taip, tai f <//( x Jp ZItu paduokite savo 
skolininką į 
musų raukas. 

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, prižiūrinčius musų 
reikalus visose dalyse Amerikos.

Su visokiais reikalais kreipkitės 
į musų ofisą ypafiškai ar laiškais 
įdėdami dvi-centinę markę atsa
kymui ant žemiau nurodyto adre-

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

Telephone Drover 8167

nigai niekuomet negali but vertesni 
daugiau kaip vienas šimtas centų 
už dolerį, kadangi Laisvės Bondsai 
yra taip pat kaip gryni pinigai ir 
tuo pačiu laiku jums moka $4 į me
tus pelno už kiekvieną $100 Bondsą. 
Jųsų bankininkas laikys jųsų Lai
svės Bondsų pirkimą be komiso. 
Jisai, ir visi kiti šios šalies banki
ninkai ir Bondsų Pardavėjai, pui
kiai atlieka savo užduotį pardavi
me Antros Laisvės Paskolos dargi 
pasekmingiau negu Pirmos. Bet 
jie negali to daryti be jus pagelbos. 
Chicago reikalauja daug $5,000, 
$10,000, $50,000 ir $100,000 užsira- 
šymų, bet daugiausia už viską mes 
norime 500,000 vyrų, moterų ir 
vaikų, kad kiekvienas nusipirktų

Telefonas Canal 3737

AKUŠERKA MRS.A. VIDIKAS

Dr. 4. J. VIZGIRDAS 
LIETUVIŠKAS DAKTARAS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS

Gydau Moterų, Vyrų ir Vaikų Ligat 
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. Louis, Mo.

!
TEL. Canal 2118 2
Dr. A.L. YUŠKA I 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
1749 So. Halstcd St., Chicago, Ill. A

Kampas 18-tos gatv.

Suvienytųjų Valstijų Valdžios
LAISVĖS BONDSO KUPONAS

Laisvės Bondsai po 4<%, yra geriausias Ir saugiausias 
įdėjimas pinigų, kurį jus galiu? padaryti. Nuneikite 
Aj kuponą savo bankininkui, departamentinę sankrovą 
arba į Laisvės Paskolos užsirašymo stot] ir jųsų ušai- 
rašymas^bus aprūpintas.

Šiuo ak užsirašau ufc $.......................................................
Antros Laisvės Paskolos.

State Bank of Chicago
“Kalbame lietuviškai. Kviečiame atsilankyti lietuvius.” 

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

NAUJA KNYGA. Mylėtojams mu
zikos ir dainų lietuvių kalboj; surin
ktos visokios notos (gaidos) iš ku
rios gali išmokti notas be mokytojo, 
ant kokio lik nori instrumento, arba 
dainavimo $1.50 parduodu tik už $1. 
Pasakykit ir draugams. Adresuoki!: 
G. A. BARONAS, McKees Rocks, Pa.

REIKALAUJI
kenti galvos skaudėjimą,
nuolatos Tau ašaros krinta iŠ akių,
Tau skauda akys,
skaitant raidės susibėga | krrvą,
spauda rodosi Tau dviguba,
turi uždegimą akių,
tau skautui akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akią, kuris turi 15 metų pa
tyrimo 3v. Vaitekaus parapijoje. Stiklai Šlifuoti sulig Jųsų akių ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

TF.MYKIT MANO UžRASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2;ras augšta®.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dieną. 

Tel. Canal 5335

^|5Y5TEH

VyriškųDrapanųBargenal
XNauji neatimti, daryti ant užsa 

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau 
$4.50. ” " ‘ 
iki $7.50.

Atdara kasdienią, nedėliomis ir va
karais.

S. G O R D O N 
1415 R Halsted St.. ^hicaoo. m

Ant bėgių rasta jau negyvu, o 
galvoj buvo 4 didelės žaizdos. 
Nė pinigų, nė laikrodėlio, kaip 
nasakoiania, nerasta —- viskas

Tegul Jūsų
Laimi Karę!

TEN FRANCIJOJE YRA TŪKSTANČIAI DĖDĖS ŠAMO KAREIVIŲ 
KAREIVIŠKUOSE DRABUŽIUOS IR ŠIMTAI TŪKSTANČIŲ DAU
GIAU GREITAI BUS TEN. TAI YRA JŲJŲ VIETA ANT KOVOS 
LINIJOS

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- 
Akinius.

Kas turit silpnas akis ar trumpą re
gėjimą, arba galvos skaudėjimą, ne
laukite ilgai 
Aš duosiu j 
akinius. Už 
ju arba sugrąžinu pinigui

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

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

ūT3 EXTRA I
Pranešam visam Chicagos Jaunimui, kad mes duodame Puikius 

Šokius kiekvieną Nedėlios Vakarą Mildos Svetainėj, 3142 So. Hal
sted St. Pradžia 7 vai. vak.

Kviečiame zVisą Jaunuomenę atsilankyti

Genesnieji
— kam 
o ne kiti

skrajojanti
Atviručių parduota apie 

Dovanas laimėjo: p-lė A.
— Laisvę, A. Bru- 
Keleivį, P. Karaliu- 

Masioliutė —
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Ketvergas, Spalių 18, 1917.

Didelis Vakaras su Programų
Parengtas

NORTH SIDES DRAUGIJŲ SĄRYŠIO
1) Chicagos lietuviu Dr-ja Sav. Pas.; 2) Lietuvių Kriaučių Kliuhas Sav. I
3) Lietuvių linijos 269 Skyrius; 4) LSS. 81 kuopa; f>)v ŠLA. 226 kuopa; ) 

S.A. 29 kuopa; 7) Rytmetinės žvaigždės Khubas.

NAUDAI VIEŠO KNYGYNO
Atsibus

Spalio-Oct. 21

DIDŽIOJOJ SCHOENHOFEN HALI
Kampas Milwaukee ir Ashland Avė.

4. Solo akomponuojant p-lei E. C. Makar, 
Solo—piano ..............................................

Dcklemacija .....................................................

... p-lė S. Laurinavičiutė 
. p-lė Agota Vischuliute 
.......p-ia P. Maliorienė

8. Daina
Kalba

Chicagos Lietuviu Kvartetas
............ drg. 1’. L. Dundulis

Ned 1917 m

(CHICAGOS ŽINIOS
Socialistų 

RINKIMŲ KAMPANIJOS 
BUTAS

731 W. 18th SL, 2 augštas
TEI.EF. CANAL 4730

apskričio Rinkimų Kampanijos 
imtas atdaras dienomis, vaka
ras iki 11 vai. ir nedėkite n ia is. 
Adresas: 731 W. 18th St., 2-ras 
augštas, J. H. Rashinskio name.

Su visais agitacijos reikalais

no motormanas su kondukto
rium po tos nelaimės, pasodi
nę mergaitę ant ša lyga t vi o ir

žmones rado mergaitę ir nuvežė

tarnautojai sako, jie manę kad 
vaikas tik nusigandęs, todėl ir

Svarbios prakalbos.

A. Dvylis, 1840 S. Halsted St.

14,282 žmonės serga džiova.

nedideliame distrikte tarpe Sta
te ir Ashland ir 22 ir North avė. 
gatvių yra 14,282 žmonių, jų 
tarpe 7,000 vaikų sergančių

O kiek dar daugiau žmonių

Suvažinėjo dvi moterį.

m. amžiaus.

150.000 už apšmeižimą.

na Boston Co

patraukė į teismą dentįstą Dr. 
Samuel K. Loder, 4307 (J ra nd 
Blvd. Reikalauja iš jo $50.000 
už apšmeižimą. Jis garsinęs ir

neva jos padėkavonė už jo

Vo kortelę. Reto klausinėjo apie 
jo ryšius su I. W. W. ir ar jo 

nesi-

žiavo savo keliais.

dalyke darbuoties.

uz

s sumanymas tapo 
Dabar gali būti tik

rašosi. Darbininkai jau prade-

Visi kuopų agitacijų komite-

Meldažio svetainėj. 2242 W. 23rd

visi garsiausi Cicagos

Win. A. Cunnea

km. tokios prakalbos—reteny
bė. Todėl kiekvienas bukit jose.

vo namo 1336 Sheridan Rd. lan
gą ir išsilaužė ranką. Kaip tas

Mrs. Mary

Mrs.

Mallody, 85,7 So.

paskalas, kad Mallody 
iš ios laike vieno va-

Gazo vartotojų domai
Miesto visuomenės patarnavi

mo departamentas prašo mus

Per pastaruosius

ko, gazometrai yr 
neteisingai parodo.

kelis mėne-

gazo

gazo varto-

pasiskundimus

mo komisionieriui John P. (lai
neriui, Boom 613, City Hall.

John Kautsky, 5751 W. Grand

Smitli, 17 m., 5925 W. ( 
avė., pavogime iš jo -3,0(H).

Trūksta anglių

tai Chicagoje už 10 dienų

Nežinomas vagis įėjo į namus

gus italo Benjamin Macino,, 
1813 Clybourn Avė. Pavogta $3- 
400. .lis visus pinigus laikė pa
slėpęs namie ir vagis, manoma,

PROGRAMAS
L Daina .........................................................    Chicagos Lietuvių Kvartetas
2. Solo. “Kur bakūžė samanota”, SL Šimkaus sutaisyta, ... r ’ " 1

“Aida”, G. Verdi. Akomp. p-lė E. C. Makar, ...............
3. Monologas .............................................. ..

Svarbios Ristynes
Rengiamos

Nedėlioję, Spalių-Oct. 21 d., 6 vai. 
vakare. Kosciuškos svet., kampas 38- 
tos gatvės ir Kedzie avė. Risis Juo
zapas Bancevičius su Bill Jaras; Do
mininkas Dudinskas su V. Kazakaus- 
ku. Dudinskas pirmą kartą risis ant 
mat rašo. Trečia pora risis Otto Pro- 
potnikas su Olsonu. Visos poros ri-

50c. Vaikams ir moterims 25c.
Roseland.

Jono Krikštytojo iš Burnside.

ksrnų komedija: “Piršlybos”.

p-lė Bertuli u te savo užduotį at
liko nepeiktinai. Kiti visi lošė-

prantama, koks buvo ir lošimas.

dyką nebūtų leidę) buvo visai 
mažai. Laike lošimo užsilaiky
mas buvo netikęs, vieni rūkė, ki-

nepageidaujama nei viename 
viešame susirinkime.

kalbama,

svetainėje. Kalbama net, kad ir 
daugiau draimiju kalbinama

ma butu girti.
Vienok reikia pasakyti, kad 

vietos ir apielinkės pažangiąją 
visuomenę nevaldo kokie tenai 
saliunininkai ar ju tarnai ir ji 
mokės tokius besikėsinimus ant

mesni tokie atsitikimai.

KOMITETAI DIRBKITE!

tų rinkimų kampanijos komite-

170, 43 it 
nariai.

komitetuv

p. J. Briedis

Gerbiamieji! Nepraleiskite tos progos, atsilankykite kuoskaitlingiausiai, nes 
šį vakarą rengia septynios draugijos. Taigi nereikia daug aiškint apie North 
Sides draugijas—jos visuomet visur pasižymėjo, taigi ir šiame vakaro progra- 
mc dalyvaus įžymiausios Chicagos spėkos. Visas vakaro pelnas skiriamas 
naudai Viešo Knygyno. Kviečia KOMITETAS.

komi tol u

čias pasekmes.
Mums reikia žmonių, veiklių

Turgaus Žinios
CHICAGO, spalių 17, 1917. 

žemiau paduodamos produktams 
kainos dera tik uždamu produktams 
perkant; iš sankrovą perkant šeimy- 
ninkės moka brangiau:

Valgomieji produktai.
Sviestas, Creamery ex Irti 

Prastesnis, stdig rųšies . .
Oleomargarinas, geriausias

Kiaušiniai, geriausi, tuz. . .
Prastesni, sulig rųšies . .

Paukščiai: 
Kalakutai 
Vištos ...
Antjs ...

. . 23

17—19
16—18

. 30

42—43 Va 
28—38J/a
26—33 
36—40

Mušti
—22 

23—25 
20—22

Veršiena, sulig svarumu 
Prasčiausia

Jautiena
Ribs .........
Loins .........
Rounds .... 
Chucks .... 
Plates .........

Bulves, bušelis
Saldžiosios, statinė

Daržovės:—
Barščiai 100 grįščių 
Kopūstai, gurbas . 
Morkos, 100 grįščių 
Agurkai, bušelis ... 
Salotos, gal v., dėže . 
Cibuliai, 100 svarų . 
Tomėtes, dėže .......
Grieščiai, bušelis ..

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statinė ... 
Apelsinai, dėže.......
Citrinai, dėžė .......
Vynuogės, dėže ... 
Pyčės, dėžė.............

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

tamsieji ...........
Cukrus, 100 svarų .. 

Javai
Komai 1.92; rugiai 

1.25—1.35; avižos 59—60.
Motiejukų 23.00

22.00—23.00; paprastos rųšies 14.00 
—22.00.

No. 1 No. 2 No. 3 
.12% 
.14%

.15 .11%

.14 .10%
.. 1.15—1.40
. 5.00—5.50

1.25—1.75
1.00—1.60
2.00—4.00
2.25—2.50
3.00—3.25
. 50—.65

4.50—5.50 
. 3.25—3.75 

5.00—6.00 
1.25—2.00

. .90—1.10 

.... 11.00 
7.50—10.75 
....... 9.40 
......... 8.90

8.20—8.90
1.80; miežiai

30.00; dobily

Gyvulių Rinka
CHICAGO, Spalių 17, atgabenta 

galvijų 25,000; veršių 3,000; kiaulių 
28.000; avių 25,000. Paduodamos 
kainos:
Galvijai: jaučiai, sulig gerumu nuo 
9.10—17.25; karvės 6.00—9.25; ver

šiai 7.50—10.00.
Kiaulės, sulig svarumu, nuo 17.25 

18.15; paršai 14.50—16.00.
Avįs, 10.00-—14.25; erai 17.00—18.00

Pranešimai
Burnsidčj, Liet. Mot. Prog. Sus. A. 

25 kp. rengia prakalbas pėtnyčioj, 
spalių 19 d. J. Mačiukevičiaus svet., 
1036 E. 93 Str. (Burnside); pradžia 
7:30 vai. vak. Inžanga dykai, šios a- 
pielinkės lietuviai, nepraleiskit pro
gos nei vienas ne atsilankęs.

—’Komitetas.

Roseland, Ill.—Teisybes jieškoto- 
jų 4 kp. susirinkimas įvyks pelny
čio], spalių 19, 7:30 v. vakare “Auš- 
ros55 Mokykloj, 10900 Michigan avė. 
Kadangi yra atsišaukimas į 4 kp., tai 
visi nariai būtinai privalo ateit pa
skirtu laiku. —S. Vaitkus..

86 kuopos o.ihL.D. extra susirin
kimas bus ketverge, spalių 18 d., 
7:30 v. vak. Liuosybes svet., Girard 
ir Wabancia avė., Yra svarbių rei
kalų, taipjau prisiųstos rinkimų bla
nkus. Belo, knygos “Kare, ko delei” 
jau prisiųstos ir galėsit gauti. Kvie
čiami ateiti ir tie, kurie nori įstoti į 
musų draugiją. —Alex Brazis, Sekr.

Melrose Park, Ill.—L.S.I). Ratelio 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė-
James svet., 23 avė iv Lake st. Drau
gai malonėsit paskirtu laiku atsi
lankyt, nes tusim svarbių dalykų ap
svarstymui. —S. A. Januška, Org.
Melrose Park, Ill.— A.L.D. Tarbyos 
kuopos susirinkimas įvyks ketverge, 
spalių 17, 8 vai. vakare, Frank ir 
James svet., 23 avė. ir Lake gatv. 
Draugijų ir kuopų delegatai malonė
site paskirtu laiku atsilankyti; taipgi 
ir tų draugijų, kurios da neišrinko 
delegatų, gali dalyvauti valdybos.

—S. A. Januška, Sekr.
Sietyno Mišrus Choras atsisveiki

nimui su išeinančiais kariuomenėn 
nariais rengia atsisveikinimo vaka
rėlį su programų, ketverge, spalų 18 
d., 7:30 v. v., M. Meldažio svet., 2242 
W. 23rd PI.—Visi kviečiami šin va
karėliu atsilankyti. Biletus bus ga
lima gauti ir prie durų.

—Sietyno Choras.
L.M.P.S. 9 kuopos choro repeticija 

po vadovyste gerb. p-ios Gugienės 
esti kiekvieną seredą lygiai 8 v. vak. 
Mark White Square svet., Halsted ir 
29 .gatv.—Visos choristes ir naujai 
norinčios prisidėti prie šio choro 
kviečiamos punktuališkai ląnkyties 
paskirtu laiku. —Komitetas.

Melrose Park, Ill.—^Draugijų Są
jungos knygynas esti atidarytas kie
kvieną ketvergą, vakarais nuo 7:30 
iki 10 valandai. Mvlintįs skaityt kny
gas atsilankykite ir naudokitės kny
gynu. —.Tos Staškus, Knygius.

Atidai Westsidiečių.—šiuo praneša
me westsidiečiams, kad Viešas Kny
gynas persikėlia iš senosios 2336 So. 
Leavitt į naują vietą—2222 S. Leavitt 
St., netoli 22-ros gatvės. —Visi my
lintis skaityti įvairius laikraščius, 
malonėkite ląnkyties virš nurodytu 
adresu, —-Valdyba.

Pittsburglio, Pa. draugijoms ir 
kliubams.—Lapkričio 3 d. “Aido” 
Choras rengia koncertą gert). M. 
Petrauskui. Todėl butų gerai, kad 
tą dieną pittsburgiečiai nerengtų jo
kių pramogų, bet visi atsilankytų į šį 
koncertą, užgirsti musų garsų daini
ninką. „ —Komitetas.

Didelis Vakaras su programų ren
giamas North Sides Draugijų Sąry
šio Viešo Knygyno naudai nedėlioj, 
smilių 21 d., L___ _
Hali, kampas Milwaukee ir Ashland 
avė. Durįs atsidarys 4 vai. po pietų. 
Programas prasidės lygiai 6 v. vak. 
Programas susidės iš kalbos, dainų, 
monologu ir tt. IŠnildvs geriausi Chi
cagos veikėjai.—-Taigi kviečiame vi
sus skaitlingai atsilankyt, nes tuo ir 
patįs pasilipksminsit ir Viešą Kny-

L.D.L.D. 45 kp. extra susirinkimas REIKIA DARBININKŲ PASKOLOS-MORGEČIAI
v., M. Meldažio syel., 2242 W. 23rd 
PI. Visi nariai ateikite laiku, nes yra 
blankus referendumui, taipgi daug 
kitų svarbių reikalų. Norintis prisi
rašyti irgi ateikite. —Valdyba.

Teisybės Jieškotojų 5 kp. susirin
kimas del tūlų priežasčių spalių 19 d. 
neįvyks. Laikas ir vieta sekamo su
sirinkimo bus pranešta vėliau per 
Naujienas. —A. Ripkevičia.

Cicero, III.—šiandie, spalių 18 d. 
8 vai. vak., Tamuliuno ir Gudgalio 
svetąjnėj, kampas 15 st. ir 49th avė. 
įvyks Liet. Soc. Jaun. Lygos 2 kp. 
susirinkimas. Visi nariai, kaip ir no-

REIKALAUJAME gero “Beef Cut
ter”, tokio, kuris turi truputį Pack
ing house ir Branch house patyrimo.

ILLINOIS PACKING CO, 
3940 Normal Ave., Chicago.

Telephone; Drover 6654.

REIKALAUJAME dviejų karpente- 
rių, greitu laiku. Nuolatinis darbas 
ir gera mokestis. Prašome atsišaukti 
tuojaus. JOE. VATAŽA, 
3218 S. Halsted St., Chicago.

RANDAI

—A. Labanauskas, Sek r.
Birutiečiams.—Šiandie, lygiai 8 v. 

vak., C.S.P.S. svetainėj (18th ir Ra
cine avė.) įvyks generate “šienapjū
tes” repeticija. —L. ž.

PASIRANDAVOJA kambarys, gra
žus, šviesus, elektros šviesa, vana ir 
telefonas, vienam arba dviem vaiki
nam. 4d54 S. Western Avė. 2-ros lu-

ANT NEJUDINAMOS NUOSAVYBES 
PO 5V2 IR 6%.

PETRZILEK BROS. AND CO., 
1617 WEST 471h STR., CHICAGO.

MOKYKLOS

Prakalbos černausko svet. —• Pel
nyčio], spalių 19 d., L.M.P.S. 9-ta 
kuopa rengia antras svarbias prakal
bas, G. černausko svet, Union avė.,, 
ir 19th st., 8 vai. vakare. Kalbės p. 
M. Jurgelionienė ir A. Zymontas. Be
to, moterims ir merginoms bus įtei
kta dovanai įdomi knygele. Lai ne 
vienas iš apielinkės lietuvių nepasi
lieka tą vakarą namie, o teatsilan- 
ko i prakalbas. Inžanga dykai.

Kviečia —Komitetas.

PARDAVIMUI
ANT PARDAVIMO—barber shop 

ir pool-room, 3 kėdės ir trįs stalai. 
Geras biznis: nuo $60 iki $80 į sa
vaitę. Viską parduodu už $600.

Aąthonv Janulaviczia 
-205 8th St, Braddock, Pa.

MOKYKIS SIUT MOTERIAKUB 
RUBUS

Išmokinam piešimo, kirpimo form*; 
sinti naminius daiktus arba aprMbr- 
lus. Diplomas kiekvienam, kurs iš
mokins. Valandos dieną arba "vaka
rais del jąsų parankamo. Ui 9X1 
mokinam jus siut visokius drabulta*.

DRESS MAKING COLLEGE&U 
2336 W. Madison gat., Westen aveu

SARA PATEK. MOKYTOJA.
1850 Wells rat.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo pusseserių. Vero

nikos ir Monikos žviegiukių, Kauno 
gub., šidlavos parapijos, Naukaimio 
sodos. Meldžiu atsišaukti, turiu sva
rbu reikalą. Jonas Žviega, 
828 W 31 SL, Chicago, Ill.

ĮSITAISYK LOCNĄ DARBĄ 
Parduodu labai pigei mažą spaustu
vę; gali turėti lengvą pragyvenimą. 
Parašyk, kiek gali ant syk įmokėti ir 
ar nori persikelti į savo miestą ar 
čion pats atvažiuot. Pardavimo prie
žastis—man nusibodo tas pats dar
bas per 10 metų; noriu kokį naują 
darbą pradėti. Adresuok:

G. A. Baronas, 
McKees Rok s, Pa. >

DYKAI! DYKAI!
Dabar yra jūsų proga mo

kytis barzdaskutystės 
amato dykai

25 mokiniams dykai
Nepraleiskite šio pakvietimo. AU<r 
lankykite pas mus tuojau. Išsiliirplm 
šitą, kad atsimintume! musą adrM*.

BURKEBARBERSCHGGL
612 W. Madison St., Chicago, Iii.

Kazys Vaičiunas-Vaicius, iš pane
munės, Suvalkų gub., laikęs krautu
vę, jieško giminių: Romonų iš Kal
vių kaimo ir pažįstamų. Adr.: Petro
grad, Podolskaja, 39, kv. 20. Russia.

PARDUODU saliuną lietuvių ap
gyvento] vietoj1. Pardavimo priežas
tis, savininkas turi išeiti į kariuome
nę. Laisnis išmokėta už šiuos metus. 
Metams laisnis tik 600 dol. Atsišau
kite greitu laiku į savininką:

F. BANIS.
217 E. 16 St., Chicago Heights, III.

Monika Žukauskaitė, Šiaulių ap
skričio, Pašušvio par., Viktorijos 
dvaro, jieško dėdžių: Antano Šidlau
sko iš Radviliškio ir Aleksandro šid- 
lauskio iš eMdiniškių, taip-pat gimi
nių ir pažįstamų. Visi jie gyvena 
Amerikoje. Adr.. Jaroslav), B. Rož- 
destvenskaja uk, 134, kv. 4. Russia.

Jieškau dviejų sūnų: Daminiyko ir 
Vinio Gopšių, duktės Teklės -Repšy
tės ir brolio Bagdono, gyvenančių 
Amerikoje, Chiiagos mieste. Adr.: 
st. šklov, Mogil. gub., Litovski Ko- 
mitet, Dnieprovskaja ui., 7, G. Gop- 
šienei. Russia.

vecko, iš Suvalkų gub., Vilkaviškio 
pav., Opšrutu kaimo, Pažeriu vals. 
Taipgi pajieškau Kazio ir Andriaus 
Bukaveckų, jie gyvena N. J. valst. 
Jie patįs ar kas juos žino malonės 
atsišaukti. Viktoras Bukaveckas, 
1840 So. Halsted St., Chicago, III.

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo keptuvėje. Esu 

gerai apsipažinęs su kepimu duonos, 
kėksų ir tt. Norėčiau pristoti kaipo 
pirmarankis. Atsišaukite:
3327 LoWe Ave. Chicago.

Tel. Drover 8918

REIKIA DARBININKŲ
REIKALAUJAME vyrų prie kaulų, 

kišenių dirbėjų kriaučių ir “can
vas” beisterių, taipgi merginų fini-

L. ABT and SONS
308 S. Market St., Chicago.

REIKALINGA: moteris indų plo-

KAY’S RESTAURANT
2115 S. Halsted Si., C

REIKALINGA: patyrusių langų 
plovėjų. 62 W. Washington Street, 
Room 2, Chicago.

REIKALINGA senos moters prie 
vaikų prižiūrėjimo dienomis. Vaikai 
nemaži. Prašom atsišaukti tuojaus 
adresu: 2806 S. Union avė., Chicago.

REIKALAUJA vaikino dirbti į ap- 
tieką, kuris butų patyręs aptiekos 
darbą, arba pagelbininkas aptieko- 
riaus. Kreipkitės pas:

F. A. JUOZAPAITIS
’3601 S. Halsted SI.,

REIKALAUJAME 10 bučerių nu- 
pjaustymui mėsos/ nuo kaulų.

A. BATEK.
2029 Greenshaw Str., Puse bloko 
North West 12-tos gatvės ir Robey 
St., Chicago.

PARSIDUODA krutamųjų paveik
slų mašinos (mooving picture ma
chines). Dvi ‘moving pikČerių”, vie
na “Spot light”, mašinos geriausios 
mados, lengvai operuojamos. Pigiai. 
Kreipkitės ypatiškai ar laiškais.

J. RAGAUSKAS
4435 So. Wood St., Chicago, 111. 

Ant 3čių lubų iš užpakalio
Im.— . , —   ............... .. .............

PARDUODU krautuvę, grosernę 
ir pieninyčią. Randa pigi ir toje pat 
vietoj šeimynai galima gyventi. Biz
nis gerafk Gera proga. Ateik del 
platesnių informacijų.
4528 S. Wood St., Chicago, Ill.

RAKANDAI

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

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

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sines lovos, paveikslai, firankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $250 victrola ir rekordai— 
už $55.

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

Chicago, III.

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

Už BILE PASIULYMA turiu par
duoti greitai 6 kambarių vėliausios 
stailės rakandus. Taipgi puikų $450 
pianą su 10 metų gvarantija už $125 
ir $200 phonographą su rekordais ir 
Jewel point už $60.
1520 N. Western Ave. 1-nias augštas

NAMAI-žEMe

IŠSIMAINO geras namas.ant saliu- 
no ar bile biznio. Atsišaukite po 6 
vai. vakare. 4515 S. Union Ave., Chi
cago.

J. Grig.

NUSTOK MOKeHlS RANDĄ
1% už įdėtus $500, lai randaunin- 

kai' moka už jųsų namą; raudos $36 
—2908 S. 38 place; 3 augštų medinis 
4-5-5 kambarių ant concrete. Atsi-REIKALAUJAMA 150 patyrusių. X1 .. , y. ...Drop machine moldcrii, pradėti ant J>ešl<>te .depozitą, apžiūrėkite namii;

.<lvignln> persimainymo didelėje Chi-I'“<! K a,,9nn
cages liejykloje (foundryf. Mokes-

Didžiojoj Schoenhofen i tis $3 į dieną ir ką daugiau galima ______ 1 •« AtdiLtvY/1 no/litoidi m Alz o ui o mmpadaryti—mokama nuo šmotų. Žmo
nės uždirba nuo $4.50 iki $6 į dieną. 
Trumpos valandos. Mokestis kas sa
vaitė. Nėra jokių darbinikams keb
lumų. Mes turime taipgi kitus sky 
rius del liejyklos darbininkų. Dar
bas pastovus.

FREE EMPLOYMENT OFFICE anj q rioi iz «i. zm-h— m

tas ilgai nesitęs. Kaina <$3200. Gleich, 
savininkas, viduriniame flate. Be 
mainininkavimo. Išvažiuoju į savo

TURI RUT parduota iš priežasties 
mirties, 2 aukštų namas, 4617 So. 

(Rockwell si, tiktai $500.00 “cash”, 
i likusius kaip randą. Darykite pasiū
lymą, atsišaukite į 3604 So. Hamilton

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina: 
Panedėlyj, Ketverge ir Snbatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floratf 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir 32-ra GATV!

Tėl. Armitage 984

Dfl. A. J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas

X-SPINDULIAI 
2121 N. Western avė. 

Valandos: 9—12 ryte; 2—S 
vakare.

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka visiema tinkamus akinio®, 
nuoj> ii patarimut duoda dykai.

786-88 Milwaukee avė., arti Chicara ar. S-a* 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vairar 
rui. Nedaliomis nuo 9 išryto iki 2 pa platoa.

Tel. Haymarket 2484.

Telephone Humboldt 1278.

M.SAHUD M. D.
Senas- Rusai Gydytojas ir Chinuroa.

Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Lirų.
OFISAS: 1579 Milwaukee Ava.

Kampas North Ave , Kambarys BOS. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto 

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

DR.G. M. GLASEK
Praktikuoja 26 metai ‘ 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiku .

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

Rusiškai-Lenkiškas
Ligonbutis

Vyrai, moters ir vaikai, 
reumatizmu, nervuotumu, 
ligomis, skausmu Šlaunyse,

serganti 
viduriui 
rankose

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

Mes taipgi priimame ligonius ant 
savaitės. Lawndale 839^ •

1234 Independence Blvd. Chicago

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONIKAITIS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago

<




