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Samdytojai sutiko išpildyt 
darbininkių reikalavimus.

DIDŽIAUSIAS DEGTUKŲ 
TRUSTAS PASAULYJ.

nBMKKS

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS”.

True*translation filed with the post
master at Chicago, BL, on October 
22, 1017, as required by the act of 
October 6, 1917.

KAIZERIS APLANKĖ 
GALIPOLĮ.

“KARĖS PORCIJOS

27 žmonės užmušta, 53 
sužeista.

METĖ DARBĄ IR VĖI 
SUGRĮŽO.

“Meatless Day”. Beefstea- 
kas, porkchapaS, sousage’ai 
dings nuo valgių surašo lis- 
to. Jų vieton gausite žuvies, 
kiaušiniu etc.

True t ran slut ion filed with the post
master at Chicago, I1L, on October 
22. 15)17, as required by the act of 
October 6, 1917.

IR VĖL BOMBARDAVO 
LONDONĄ.

Rusai apleido Rapsai
Paleido Valstybes Durną

antą

atašė

DRAFT®

u
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žuvo 135 žmones.

karės frontan.
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Renka micj i paskirstyta i 
penkis laipsnius.

PETROGRADAS, 
21. — Po ilgų ginčų, 
šių kelintų mėnesių,

ardavo t us 
ančius portus prie Rygos i

i slackerį — kongresmano 
John M. Nelsono sūnų Byro- 
na.

■?
i;

PETROGRADAS, spalių
— Iš priežasties rinkimų 

į Steigiamąjį Susirinkimą, 
kurie įvyks lapkričio 25 d.,1 
laikinoji valdžia nutarė pa-

AV ASHINGTON,

ijos klausimo visuotinu 
provincijos žmonių bąl

amu, gvarantuojant pilną

Rusijos 
ponas i’jsioiujos pakras- 

į rytus nuo Moon są-

True translation filed with the post
master al Chicago. Ill., on October 
22, 1917, as required by the act of 
October (i, 1917.

PASKANDINO 11 LAIVŲ.

sprendimo teisę
1 tw

True translation filed with the post
master at Chicago, TIL, on October 
22/1917, as required by the act of 
October G, 1917.

NUŠOVĖ KETURIS
- ZEPPELINUS.

True translation filed with the post
master at Chicago, Ill., on October 
22, 1917, as required by the act of 
October 6, 19,17.

VOKIEČIŲ ORLAIVIAI 
UŽMUŠĖ 905 ŽMONES.

True translation filed with the post
master at Chicago, Ill., on October 
22, 1917, as required bv the act of 
October 6, 1917.

PROTESTUOJA PRIEŠ 
SUBMARINŲ KARĘ.

True translation filed with the post
master at Chicago, Ill., on October 
22, 1917, as required bv I he act of 
October 6, 1917.*

AMSTERDAM, spalių 20.
— Iš Berlino pranešama,

PETROGRADAS, sp. 
—- Oficialiai pranešama, 
gei premieras Kerenskis

WASHINGTON, spalių
patvarky-

True translation filed with the post
master at Chicago. III., on October 
22. 1917. as required bv the act of

riai užpuolė Harmer’s ban
ką, Alto miestelyj. Išdina- 
mitavę saugiąją šėpą plėši-

{COPENHAGEN, spalių 
. — Berlino policija griež-

BERLINAS, spalių 21. — 
Oficialia karės ofiso praneši 
mas

20.
jo-
ap- 

Vykstąs

tinei taikai, kuri turėtų už-(Columbijoje praneša 
Štai bes departamentui,

RUSAI REIKALAUJA 
TAIKOS.

‘MADISON, Wis„ spaliu 
20. — Prisaikintųjų teismas

True translation filed with the post
master at Chicago, BL, on October 
22, 1917, as required by the act of 
October 6, 1917.

TABAKO STOKA
' BERLINE.

APKALTINO KONGRES- 
MANĄ.

master at Chicago, HI., on October 
22, 1917, as required by the act of 
October G, 1917.

KERENSKIS VYKSTA 
KARĖS FRONTAN.

Oras nepastovus; truputį šil-

Kerenskis vyk “' T

t, A t- A

kai rado joje J5 tūkstančių 
dolerių. Ir išdtimė — Midd- 
levillean, tokiuo pat budu iš
plėšė kitą banką, čia laimė-

Proponuoja atsteigt Belgiją, konferenciją Paryžiuj. “Bol- 
Serbiją ir Ruumniją. — ševikų” rezoliucija prieš siu- 
Sugrąžint Vokietijai josĮntimą delegatų dauguma 
kolonijas. ibalsų tapo atmesta.
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są Rusijos teritoriją. įtuojama prieš Vokietijos su 
2. Rusija užliftrint Lenki-įbmarinų karę.

Užpuolė du banku; laimėjo 
37 tukstaričius dol,

GRAND RAPIDS, Mich., 
spalių 21. — Anksti vakar j

Pirmas Liet. Dienraštis Amėrikoje
Adreas:

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, ILLINOIS 

TELEPHONE CANAL 150$

VOL. IV Kaina 2c

, m esu te, — u tar įlin
kais, kviečiai — seredomis. j 

Pradedant sekama sereda 
chicagiečiai jau nebevalgys 
kvietinės duonos ir visa kas 
iš jų daroma. Kiekviename

“Wheatless Day”, t.y. diena, 
kur nebus galima gaut jokio 
iš kviečių daryto valgio.

Pradedant spalių 30 kiek
vieną utaninką chicagiečiai 
turės pasninkauti. Rostora-

Zeppelinai bombarduoja

v v • 
SC1US. ažistama di-

tiso pranešimas.

UI

spalių r 

tvėru- 
Petro- 
Karei- 

fvių Atstovų Tarybos Cent- 
ralinis komitetas pagalios 
sutiko ant to, ką jisai skaito

užpuolimų už
skaičius civiliu 

gyvetojų — moterų ir kūdi
kiu.

lite negro imant tam pinigui

<mą prie juros.
I 7. Suteikt autonomiją Bos
nijai ir Herzogovinai.

October g. 1917. - & Atsteigt Rumuniją tose
PALEIDO VALSTYBĖS Ipačiose ribose, kaip kad ji' 

(buvo pirm karės pripažįs
tant jai apsiprendimo teisę.

9. Suteikt Dobrudžai laiki- 
[ną autonomiją.

Įsteigt autonominę tvarką 
Austrijos provincijose, ap
gyventose italais — pagelba 
visuotino balsavimo.

11. Sugrąžinti Vokietijai 
jos kolonijas.

LONDON, spalių 21. — 
Anglų admiraltija praneša, 
kad pereitą, sereda tarpe 
Šetlandijos ir Norvegijos, 
šiaurės juroje, du vokiečių 
kruizeriai paskandino du an
glų torpedų naikintojus, pe
nkis Norvegijos, vieną Dani
jos ir tris Švedijos pirklybi- 

inius laivus.
Pirklybiniai laivai tapo 

paskandinti po to, kai vokie
čių skraiduoliai pašalino iš 
kelio torpedų naikintojus, 
lydėjusius pastaruosius, sa
ko pranešimas. Paskandytų 
torpedinių laivų vardai yra 
Mary Rose ir Stronglow. Iš 
pirmojo įgulos žuvo 88 žmo
nės, antrojo — 47.

Truc translation filed with the post
master at Chicago, BL, on October 
22, 1917, as required by the act of 
October 6, 1917.

ANGLAI BOMBARDAVO 
OSTENDE.

Pradedant sausio 19 d. 
1915 metais iki šiol vokie
čiai surengė tris dešimts tris 
užpuolimus ant Anglijos — 
orlaiviais. Per visų tų laikų 
tapo užmušta 905 žmonės.

kad anglų itai uždraudė rūkyti visiems 
bombardavo tiems kur dar neturi 16 me- 

baz.ą tų amžiaus. Taipjau krau- 
Šiaurinėje juroje, Ostende’ą. tuvėms uždrausta pardavi- 
Esą apgriauta keliatas na-|iiėt jiems tabaką, 
mų.

Chicago, III., Pancdėlis, Spalių (Oct.) 22, 1917

jogei

Darbininkų ir Kareivių At
stovų Taryba bus repre
zentuojama talkininkų ko
nferencijoje.

d Chicago, Ill., on October 
, as required by the . act of.

PETROGRADAS, spalių 
10. — Petrogrado Darbinin
kų ir Kareivių Atstovų Ta
ryba nutarė pasiųsti du de
legatu į busimųjų talkininkų

True translation filed with the post
master i 
22, 1917, 
October 6, 1917.

( NUTARĖ SIŲST DELE 
GACIJĄ.

NAUJIENOS 
. f

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Kntereo «» Sevond Clawb Matter March ?. 1914. at the » ntcaao. UL» under the Act ol March A, J87>.

New Yorko Union Square.

ATSARGŲS PLĖŠI KAI. master at Chicago, BL, on October 
22, 15)17, as required by the act of

mas, sulig kuriuo likusieji 
’devyni milionai t.v. kareivi
nio amžiaus vykti’ turės būti 

: pašaukta nacionalėn armi- 
Plėšikai nirm nomi užnuo ’j011’ taP° šiandie paskelbta. 
1 lUbllYdl Į-jJLJL III IltjyU LrZipUO-i

lė minėtus bankus — iš visų! se<amas'
(pusiu perkirto visas telefo-* <amjeji pa a y a j pen- 
no vielas, taip kad apiplėš- i laimus.. . y
tieji negreit spėjo pasišaukti' nĮn‘Un aipsnyj vyrai, 
reikiamos pagelbės. I"°p.? ■'ok

; palaikomi jų darbu.
® Antram—kvalifikuoti fa-

22, 1917, : 
October 6, 1917.

AUTORIZAVO CHILE 
NAUDOTIES INTERNUO

TAIS LAIVAIS.
SANTIAGO, Chile, spalių 

20. — Chile respublikos val
džia, nesėdama pasinaudoti 
internal jais jos prieplauko
se Vokietijos laivais, kreipė
si į Vokietijos valdžią prašy
dama jos sutikimo. Vokie
tija sutiko. Chile valdžia, 
be to, kreipėsi tokiuojau rei
kalavimu ir į'Anglijos val
džią, būtent leisti jai naudo- 
ies Vokietijos laivais. Iki 

šiol tečiaus neaplaikyta jo
kio atsakymo.

'i ruc translation filed with the post- rmu darbininkai ir kiti ma- 
master at Chicago, Ill., on October 

as required by the act of žiau atsakomi mihtarei tar- 1 ftl 1 I
nystei nei pirmajam laips- 

\ • • lUlUl.
Trečiam — Kvalifikuoti 

fabrikų darbininkai, kurių 
darbas yra būtinai reikalin
gas karės industrijoje.

Ketvirtam — Vedusieji 
vyrai, turintieji kūdikių, ku
rių šeimynos pilnai priklau
so nuo jų darbo.

Penktam — Koliekos, dva
siški ligoniai ir tie, kur ypa- 
tiškai paliuosuoti nuo tarna
vimo kariuomenėj.

Sulig naujuoju patvarky
mu, kuomet bus paskelbta 
sekamasai draftas, 500,00 
vyrų, kaip tatai pasakyta pa- 
rinktino kariuomenėn ėmi
mo įstatyme, lokalų boardai 
turės sudaryti kvotas (žino
mą skaičių rekrutų) ir suda
ryti jas iš pirmojo laipsnio 
vyrų, pasinaudojant iš ant
rojo laipsnio tik tuomet, kai 
pirmasis visai išseks.

MEDIKŲ SUVAŽIAVL 
| MAS CHICAGOJE.

Chicagoje šių savaitę žada 
atsibūti svarbus medikų ko- 
ingresas, kuriame dalyvaus 
medikų ir iš svetimų valsty
bių. Kongresas atsibus Con
gress hotelyj.

ERANCUZŲ KARĖS 
FRONTAS FRAKCIJOJE, 
spalių 20. — Pereitą naktį 
tapo sunaikinta ar privers-Į čiau. kad iki spalių 18 d. septin
ta, nusileisti ant žemės ketu-į Augščiausia temperatūra (tosios vokiečių karės pasko- 
ri vokiečių zeppelinai įvai- vakar buvo 48 laipsniai; že- los surinkta viso $3,107,500,- 
riuose Francijos distriktuo- iriausia — 34 1.' 
se, bandžiusieji užpult Fran- Saulė teka 6:12; leidžiasi sumos dar-nepriskaityta su- 

— 5:01. j bskripčijos karės fronte.cijos miestus.

---------------------------- ------------------------------------------- - . --------- —
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Pasarga balsuotojams
Sekamiems
mams Chicagoje nebus re- 
gistravimos dienų. Todėl 
kiekvienas balsuotojas, kur 
yra persikėlęs kiton vieton 
gyventi, taipjau tie, kur dar 
pirma kartą, balsuos, tegul 
nueina į Board of Election 
Commissioners ofisą, City 
Hall, ir ten užsiregistruoja. 
Ofisas yra ant 3Čio augšto, 
kambarys 308; atdaras nuo 
t) v. ryto iki 9 vai. vakaro 
kasdien.
Tatai reikia padaryti ne vė
liau kaip ligi spalių 26 die* 
nos. Kas to nepadarys, 
rinkimais teisėjų lapkričio 
6 d. negalės balsuoti.

visos dienos bus veik “Sugar- 
less Day.” Tatai reiškia^kad 
kiekviena šeimyna turės ga
uti cukraus nedaugiau kaip 
du svaru kas savaitę.

Taip, užvakar patvarkė 
maisto administratorius Ho- 
overis. Daugelio restoranų 
savininkai jau užreiškė, kad 
jie sutinka pildyt šį patvar
kymą. Likusieji veikiausia 
taipjau paseks pirmuosius.

Pavienėms šeimynoms dar

tvarkymų, neskaitant reika
lo su cukrumi. Tiesa, ir pa
starojo įgijimas dar nevisai 
suvaržyta. Perkantieji cu
kraus daugiau—jeigu tik jie 
jie gaus savo krautuvėje — 

Inei pasakyta kol-kas nebusią 
baudžiama. Bus daroma ti
ktai tiek, kad suvaržius tuos 
godišius.

Į LONDON, spalių 20.—Vo
kiečiu orlaiviai vakar vaka- 
re atlankę rytinius ir šiaur
rytinius Anglijos pavietus, 
numetė keliata bombų ir Lo
ndone. Vis dėlto, orlaiviai 
buvo atmušti nuo centrali- 

<nės miesto dalies.
į Užpuolime 27 žmonės tapo 
užmušta, o 53 sužeista.

Sulig ofieialio pranešimo, 
; užpuolime dalyvavo šeši ar

STOCKHOLM, spalių 22.. 
— Šiomis dienomis susivie
nijo i viena milžiniškų trus- 
tų visos degtukų kompani
jos Švedijoje. Naujasis deg
tukų trustas turės 400,000 
serų — po 200 kronų kiek
vienas. Tai bus didžiausia 
tos rūšies išdirbystė visame 
pasaulyje.

SEATTLE, Wash., spalių 
22. — Apie 800 Seattle tele
fono operatorių vakar nuta
rė mesti darba, kuomet sam- 
dytojai nenorėjo išpildyt jų 
reikalavimų gražumu. • Ir 
metė. Antrą valandą ryto 
telefonas sustojo veikęs. Ko
mpanijos samdiniai bėga 
šlan bėga ten, bet operatores 
nei iš vietos. Gir
di: “pripažinkite musų uni
ją! Padidinkite algas!” Ne
buvo kas daryti. Po poros 
valandų galvojimo kompa
nijos galva, W. F. Dalaney, 
telegrafuoja iš San Franci
sco, kad darbininkų reikala
vimai bus išpildyta — iki 
spalių 27 d. Telefonas ir vėl 
pradėjo veikti — penktą va
landą tą pat rytą. Tuo budu 
darbininkės laimėjo savo ko
vą lygiai į tris valandas. J

ZURICH, spalių 20.—Per
eitų ketvergą kaizeris Vil
helmas apleido Konstanti
nopolį. Vyksta, per Darda
nčius, prisižiūrėtų buvusios 
Galipolio kampanijos scenų. 
Jį palydi pats Enver Paša.

s
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DIDELI DEBATAI
Su Rymo-Katalikų kunigu Maliausku. 

Rengia
LIETUVIŲ LAISVAMANIŲ KUOPA

Utarninke, Spalių-Oct. 21 cT ''V mT!•
M. Meldažio Svetainėje, 2242-44 W. 23rd Place.

Debatų svarbiausia tema Ims atsakymas kun. Maliauskui ant jo už- 
metinėjimų socialistams ir bedieviams laikytoj konferencijoje Auš
ros Vartų bažnyčioje praėjusių savaitę. Taipgi inkvizicija, kuni
gai—Lietuvos pragaištis; Ki) davė krikščionybe žmonijai; 26 krik
ščionių nedorybės. Kun. Maliatiskas registruotu laišku užkviestas 
į šiuos debatus apgint savo pozicijų. Jam bus darodoma jo melas. 
Jeigu jis neatvyktų, tai tuo pats^prisipažintų melavęs Aušros Vartų 
bus duodama visiems balsas. Inžanga lesu padengimui 10ę.
Kviečiami visi ypač parapijoms. LAISVAMANIŲ KUOPA,
bažnyčioje. Iš laisvamanių puses debatuos P. Dubickas. Po debatų
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NAUJIENOS
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MMMbcd Daily except Sunday by

CHICAGO, ILLINOIS
Telephone Canal 1506

Užsisakomoji kaina:
Mtafoje* nešioto jams kasdien pri- 
Mtent į namus, moka:

Savaitei .................. 12 cente
Wnrtiui ...................... 50 centu

fftato dalyse, kur nešiotojai nepa- 
MMkia. dienraštis siunčiamas pačtn, 
BMtlaBS ižanksto užsimokėjus: Me- 
IBM 16.00; pusei metu $3.50.
CHar, ne Chicago], metams $5.00; pu- 
m* metu $3.00; trims mėnesiams 

■Ml klter nžeieniuoee $8.00 metams.

Chicagos Lietuvių 
Darbininkų 
Taryba auga.

Vakarykščiame Chicagos 
Lietuvių Darbininkų Tary
bos susirinkime mandatų 
priėmimo komisija paskel
bė, kad į Tarybą įstojo dar 
14 draugijų.

Du mėnesiu atgal įsteigia
moje Tarybos konferencijo
je dalyvavo jau šešių dešim
čių draugijų delegatai. Tai
gi dabar Chicagos Taryba 
susideda iš 70 suviršum dra
ugijų. Priklausančių joms 
narių skaičius siekia 10,600.

Tai yra, be abejonės, dide
lė organizacija. Tai yra 
spėka.—

Vakarykštis draugijų de
legatų susirinkimas pasižy
mėjo tokiu-pat rimtu ir dra
ugišku reikalų svarstymu, 
kaip ir susirinkimas, įvyku
sia rugpjūčio 19 d.

Svarbiausis jo nutarimas 
yra kovot už spaudos laisvę, 
kuriai šiandie gręsia pavo
jus. Tuo klausimu tapo iš
nešta rezoliucija ir duota in
strukcijos Pildomamjam Ko 
mitetui veikti toliaus.

Be to, Ch. L. D. T. nutarė 
teikti pagelbą politiškiems 
kaliniams ir surinkti smul
kių ir aiškių žinių apie gy
vuojančias Amerikoje Lietu
vos šelpimo įstaigas (fondus, 
komitetus ir tt.). Pastaruo
ju reikalu Tarybos Pildo
mamjam Komitetui pavesta 
kreipties laiškais į visus šel
pimo fondus, kad patyrus a- 
pie jų stovį.

Ch. L. D. T. nutarė už
megs! ryšius ir su panašio
mis rytinėse valstijose gy
vuojančiomis organizacijo
mis—Taikos ir Teisiu Komi- V
tetų (Brooklyne) ir Politiš
kųjų Kalinių šelpimo 
(Mass, valstijoje).

Fondu

Naujas 
laimėjimas.

Nominacijų balsavimai, 
kurie įvyko pereitą utarnin- 
ką Buffalo, N. Y., dar sykį 
parodė, kokw upas ima viršų 
šios šalies žmonių miniose.

Socialistų kandidatas tuo-' 
se balsavimuose gavo dau
giau, kaip 14 tūkstančių bal
sų; kuomet metai laiko at-j 
gal, renkant Suv. 
prezidentą, už socialistus bu
vo paduota i 
Tuomet buvo didelė naciona- 
lė kampanija, o dabar—tik
tai vietinių rinkimų pirmie-’ 
ji (primary) balsavimai, ku
riuose paprastai daugelis pi
liečių visai nedalyvauja.

Ir prie to sako dar, kad

aiixu airi
Valstijų 'aP* kata!lkŲ

tik 2,700 balsų. P10^ ggdinin< tvirkina

nuvogta. Partija ketina rei
kalaut naujo balsų perskai
tymo.

palyginamai ramiame mies-

Žmonių minios eina prie 
socializmo. Jos parodė savo 
upę ir Dayton, Ohio, balsa
vimuose, ir Reading’e, ir fi
ne, Pa., ir ištisoje eilėje ki
tų vietų. Jos dar garsiau 
prabils lapkričio 6 d.

Nuo šiandie iki tos dienos 
beliko tiktai dvi savaites lai
ko.

Tos dvi savaitės turi but 
pašvęstos darbui.

Socialistai ir visi susipra- 
tusieji darbininkai privalo 
dirbt per tą likusįjį ligi bal
savimų laiką iš visų jiegų.

Laimėjimą jie duos mums 
didelį. Reikia pasirūpint, 
kad jisai butų kuodidžiausis.

Nežino rūbe žiu.
Pagarsėjusis savo keiks

mais “metodologijos dakta
ras” kun. Maliauskis vėl ėmė 
laikyt Chicagos lietuvių baž
nyčiose savo “misijas”.

Žmonės, kurie lankėsi jo
se, pasakoja tokių dalykų iš 
to “misionieriaus^ kalbų, 
kad stebėties reikia. Jo “mi
sijos”—tai nepasiliaujančios 
litanijos melų apie “bedie
vius”, prieš kuriuos jisai ste
ngiasi sukurstyt tikinčiuo
sius parapijonus. Savo iš- 
misliojimuose jisai prieina 
iki to, kad skelbia, pav., kai
po tikrus istorijos faktus, jo- 
gei “bedieviai” Francijoje 
draskę širdis iš katalikų kru- 

dinę katalikes moteris, gy
vas ir numirėles..

Mes nežinome, koks var
das pritinka žmogui, drį
stančiam šitaip mulkint ir 
fanatizuot savo klausytojus. 
Bet norėtume paklaust, ką 
apie jį ir tokias jo “misijas” 
mano jo profesijos bendrai 
— kiti lietuvių kunigai, ir 
klerikalų partijos vadovai. 
Nejaugi jiems rodosi, kad to
kia barbariška agitacija ga
li but bent kam naudinga?

Neapykanta prieš kitos 
nuomonės arba partijos žmo 
nes gali kartais iššaukti iš 
agitatoriaus lupų neapgal
votą žodį arba neteisingą ar
gumentą. Bet kada . agita
torius visiškai paliauja skai- 
tęsis su tiesa ir padorumu, 
tai tuomet jau jo vieta turė
tų but ne prieš publiką, o ka- 
me-nors kitur.

Ir įsidėmėkite: tas savo 
pliovones kun. Maliauskis 
pasakoja bažnyčioje—tenai, 
kur žmonės renkasi melsties 
Dievui! Kuo tuomet pavir
sta tie maldos namai ?!

Mums ir kitems, anot Ma- 
liauskio pasakos, “bedie
viams” mažiausiai gali ru- 

-tpėt, kad jo “misijos” butų 
^variai atliekamos. Juo ne
gražiau ir paikiau jisai plia

uškia, tuo mažiau jisai ken- 
| kia savo priešams. Bet rei
kia atsiminti ir apie tuos 
jžmonelius, kurie iki šiol dar 
(tebetiki į kunigo sutanos 
šventumą.

Juk maliauskiniai išmislai 
t širdžių ėdi

mą” ir “negyvų katalikių 

tų žmonelių protus ir jaus
mus h Kuo jie bus paversti, 
jeigu tas tvirkinimas nepa- 

įsiliaus ?
Taigi, ponai klerikalai, su

stabdykite tą žmogų—nors 
del labo tų nekaltų vyrų ir 
moterų, kurie seka paskui 
jus!

SKAITYK IR PLATINK

V arg as, kad viso pilna

tės departamento paduodamo
mis žiniomis šių metų daržovių 
užderėsimas Suv. Valstijose esąs 
labai geras. Pavyzdžiui, cibu
lių tikimos surinkti daugiau 
kaip 13% milijonų bušelių, kuo
met pernai tesurink ta daugiau 
kaip 7% milijonų bušelių; pupų 
šiemet busią surinkta arti 16 mi
lijonų bušelių — beveik dvigu
bai tiek kaip pereitais metais. 
Tas pat ir su kitais augalais — 
jų šiemet užderėjo daug daugiau 
nekaip pernai.

Beto, šaldomosios įstaigos vi
sur užverstos visokiais maisto 
produktais. Sulig valdžios tyri
nėjimais, pav., šių metų rūgs. 
30 dieną 70 šaldytuvėse Penn- 
sylvanijos valstijoj rasta apie 
14% milijonų tuzinų kiaušinių, 
apie 764% tūkstančių svarų su
lietų kiaušinių, daugiau 10 mi
lijonų svarų sviesto, daugiau 
kai}) 1% milijono svanj paukš
tienos, daugiau kaip 4 milijonai 
svarų žuvies, daugiau kaip 3% 
milijonų svarų jautienos, kiau
lienos ir kitokios mėsos.

Chicagos šaldytuvės taipjau 
užverstos visokiais maisto pro
duktais.

Vadinas, visokios gerybės pil
na, bet ji žmonėms nebeprieina
ma. Jie įpirk nebegali.

Tikrai anot žinomos lietuvių 
vestuvių dainelės:

“Svočiulė visa turi, 
Tik nenori duoti.”

Amerikos “svočiulė” — tie 
kapitalo banditai, maisto speku
liantai, pasiglemžę visą gerybę 
į savo nagus, sako žmonėms:

- Mes tą gerybę geriau supu- 
dysime, ne kaip jums prieina
momis kainomis duosime. Ar
ba mokėkite mums kiek never-

L. S. Sąjungoj
Michigano valstijos LSS. XI Ra

jono ekstra konferencija.

G r a n d R a p i d s, Mich. —

XI Rajono ekstra konferencija.
Konferenciją atidarė Rajono 

vai. ryto. Delegatą nuo trijų 
kuopų atvyko viso 20, o su Ra jo
no valdybos nariais —• 23.

Konferencijos pirmininku di
džiuma balsų išrinkta d. V. Jus- 

raitis, sekretorium d. A. Levis-

Dienotvarkyj pirmiausia bu
vo skaitymas laiškų. Perskai
tyta laiškas nuo d. L. Pruseikos, 
Laisvės redaktoriaus. Jis pra
neša, kad negalįs padaryti pra
kalbų maršruto po XI Rajoną, 

apšmeižtas tilpusiais Kovos 36 
numeryj šmeižtais. Del to laiš
ko kilo karštų ginčų, kurie tęsė
si apie valandą laiko. Kaikurie 

seikos laišku. Bet gailaus laiš
kas lapo didžiuma balsų priim
tas, tik nu taria duoti d. Prusei- 
kai užklausimas, ar jis jaučiasi 
tik “koviečių” užgautas, ar tūlų 
XI-to Rajono narių.

• ro to skaityta laiškai — nuo 
d. Anupro Karaliaus ir nuo LSS. 
205 kuopos priklausančios XI 
Rajonui. Abu laišku priimta.

Antra konferencijos sesija

prezidiumas palikta ląs

Dienotvarkyj stovi Kovos ir 
privatinių laikraščių santykių 
klausimas. Diskusijose buvo.di
džiausių ginčų ir įsikarščiavi
mų, užėmusių apie porą valan
dų laiko. Ir pas i rodžius, kad 
v is tiek prie galo nebus galima 
prieiti, tai tapo išrinkta tam 
tikra iš penkių narių komisija 
rezoliucijai pagaminti.

Toliau svarstoma Sąjungos 
reikalai. Vienas delegatų duo
da įnešimą, kad reikia šaukti 
Sąjungos ekstra suvažiavimą* 
bet didžiuma balsų įnešimas at-

Kadangi Sąjungos centre pa
sirodo esama netvarkos, tad 
konferencija randa reikalingu 
esant atgaivinti turtų kontrolės 
komisiją ir tuo klausimu paduo
ti įnešimą referendumui. Taip
jau duoti paraginimą, kad Są
jungos Pildomasai Komitetas 
pasirūpintų išleisti kuogreičiau 
LSS. konstituciją, taipgi Sąjun-

Nutarta paakinti Sąjungos se
kretorių, kad pasistengtų išleisti 
tam tikrą vadovėlį, kmis duotų 
nurodymų, kaip kuopų sekreto
riai galėtų geriau knygas tvar- 

. ky ti.
Bet štai sugrįsta minėta komi

sija, kuriai buvo pavesta sutai
syti rezoliuciją del Kovos ir ki
tų musų socialistinių laikraščių 
santykių. Rezoliucija, pasirodo, 
sutaisyta labai vienpusiškai. 

• Autoriai taip toli nuėjo, kad 
smelkdami “privatinius” lietu
vių socialistų laikraščius jie už- 
reiškia, jogei tie laikraščiai esą 
pragaištingi tarptautiniam socia
lizmui!...

Del tos rezoliucijos eina iš- 
naujo ginčai. Ir indomu. Tie 
delegatai, kur daugiausia kalba 
apie “tarptautinį socializmą”, 
pasirodo visai ne tarptautiniai, 

:bet siauri pabijotai — Kovos. 
Didesne delegatų puse rezoliuci
ja apie socialistų laikraščių “pra
gaištingumą tarptautiniam so
cializmui” tampa priimta...

(Belieka pasižiūrėti, ar toli ei
sime smerkdami geriausius mu
sų veikėjus socializmo dirvoj, ir 
daug Sąjungos labui ir bujoji- 
mui ir veikiančius tariamus 
“privatinius” musų socialisti
nius laikraščius. Jeigu jau to
kie musų veikėjai ir socializmo 
skelbėjai, kaip d. L. Pruseika, 
Laisves redaktorius; d. P. Gri
gaitis, Naujienų redaktorius, ir 
d. S. Michelsonas, Keleivio re
daktorius, niekinami, kaipo so
cializmo priešai, tai jau blogi 
dalykai. Visi žinome, kiek jie 
asmeniškai ir jų* redaguojami 
laikraščiai pasidarbavo pačiai 
Sąjungai ir įgijo jai arti tuksian
čio naujų narių. Ar lai už tat 
jie turi but priešai? Mes šian
die tose pačiose Naujienose skel
biame savo kuopų susirinkimus, 
dagi šiaip pramogų vakarus, ir 
už tai jos nereikalauja jokio už
mokesčio. Tat už tokius patar
navimus turime but Naujienoms 
ir kiliems musų socialistiškiems 
laikraščiams dėkingi, o ne 
smerkti juos; turime savo spė
kas drūčiau jungti, solidariau

sivardžiuoli ir skaldyties. — Sen. 
Kar.).

Tolinus nutarta pakviesti Ohio

side tų prie XI Rajono. Tuo bil
du susidarytų didesnes spėkos 
veikti. Juk, ištiesti, savo geo
grafiniu padėjimu Michigan o ir 
Ohio valstijų kuopoms paran
kiau butų sudarius vieną Rajo
ną. .

Buvo klausimas ir apie prisi
dėjimą prie Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Tarybos. Pasirodė 
betgi, kad ir čia didžiuma drau
gų delegatų, Kovos priešingai 
suagituotų, nesupranta tokios 
Tarybos vertės, nesupranta gy
venamojo momento rūstumo, 
reikalaujančio juodidžiausio vi
sų demokratinių jiegų vieniji
mo daiktan, ir todėl klausimas 
tapo didžiuma balsų atmesta.

* ★ ★

Tarp delegatų buvo ir dvi mo
teris, būtent dgė Kevežienė, nuo 
51 kuopos, ir dgė O. Čepaičiu te 
nuo 116 kuopos. Regeli jas 
konefrencijoj, veikiant išvien su 
vyrais delegatais, buvo ypatingai 
malonu.

★ -k A

Konferencijai pasibaigus 8 
vai. vakaro, delegatai atsilankė 
Rajono surengtan vaka ran. Vai- 
dinta vaizdeliai iš karės, “Karei
vių atsisveikinimas su šeimyno
mis” ir “Sužeistų kareivių pa- 
grįžimas iš kares lauko.” 
Grandui pietiečiai atvaidino tatai 
labai puikiai. Buvo ir kitokių 
pa marginimų, minėtinai, d. T. 
A ii., jĮ'iįUf 

koraitis, dgė O. Čepaičiu te, d. 
J. K. Danta ir d. K. Jakimavičių 
pasakė po prakalbėlę — visi ga
na gerai. Dgė O. čepaičiule sa
vo kalboj pasibarė ant vietos 
moterėlių, kad jos. taip papratu
sios gurkšniauti — ir gerai pa
taikė. Musų “mainytes” to pil
nai užsipelno.

Vakaras, apskritai, pavyko la
bai gerai; tikimos, kad Rajono 

j iždui liks kiek ir pelno.
— Senas Kareivis.

Iš LSS. IV Rajono Extra 
Konerencijos.

Kad geriau susitvarkius vidu
jiniame organizacijos judėjime 
ir abelnai Rajone laukiant nau
jų nuotikių pergyvenamam mo
mente, spalių 14 d. buvo sušau- 

gatų konferencija, kuri buvo 
naujam New Yorko socialistų 
name “The People University”. 
Konferencija buvo gana skait
linga delegatais ir pašaline pub
lika — svečiais. Tvarkos vedė
ju aprinko drg. Matijošaitį ir 
sekretorium drg. Kraucevičių, 
Konefrencija tęsėsi nuo 11 vai. 
išryto iki 9 vai. vakaro. Taipgi 
konferencijoj dalyvavo “Kovos” 
personalas: adm. d. J. Šukys, L. 
S. S. sekr. J. V. Stilsonas ir “Ko- 

' vos” rect K. Vidikas.
Iš Rajono reikalų raportuota 

apie “nepasekmingą” Agitacijos 
Savaitę, kad narių visai mažai 
prisirašė ir da dėlei elizabethie- 
čių klaidos neįvyko d. J. Nęviac- 
ko prakalbos. Mat, elizabethie- 
čiai socialistai viena, patįs neži
nojo, kada prakalbos reguliariai 
turi įvykti ir antra,—ta dieną jie 
priversti buvo dalyvauti parapi
jos piknike. Tai buvo didžiau
sia priežastis, delei kurios d. J. 
^eviackas, nuvykęs pagal d. J 
K. Plungio instrukciją, nerado 
nei vieno Elizabetli’c iš lietuvių 
socialistų. Kadangi eližabethie- 
čiai už neįvykimą prakalbų ma
ne labai nešvariai apkaltino ir da 
viešai per laikraščius metė skau
džius žodžius, į kuriuos visai ne
atsakiau, tai sulaukęs Rajono 
konferencijos paaiškinau daly
ką, kur konf. pripažino teisin
gumą mano pusėj, tad čia lik 
priežastį parodau, kode! prakal
bos neįvyko, visai neįeidamas į 
ginčus. Antra, specialiu “Ko
vos” num. išplatinta labai ma
žai. Prisiųsta pagal “Kovos” 
adm. paaiškinimo, apie 1,700 
egz., bet išplatinta tik apie 6-700 
visame Rajone. Šiek-tiek kal
bėta apie agitaciją ketvirtame 
Rajone, t. y. agitaciją už kp. ir 
naujų narių gavimą, bet prita
rimo pakeltasai klausimas ne
rado ir da net Agitacijos Komi
tetas lapo panaikintas. Labai 
svarbus klausimai liko nei ne
pajudinti, kaip tai: mokyklos 
klausimas, kuris labai svarbus 
NeNv Yorko apielinkei ir apie jį 
labia pastaruoju laiku kalbama; 
rinkimai viršininkų į miestų u- 
redus ir tt., ką IV ra jonas užsi
tarnauja didžiausį papeikimą. 
Kada reikia visos spėkos dėti, 
kad New Yorką paimti socialis
tų konlrolėn, tuo tarpu delegatų 

usimą, mat, lietuviai socialistai 
kitokie.

Sąjungos Reikaluose.

Dabar šiek-tiek pakalbėsime 

girdėti konferencijoj ir vėliaus 
prie užbaigos, da apie Rajoną k e 
lis žodžius.

Ebb. IV Rajonas teiscjo ro
lėj e. Konf cre.ncij o j, kaip m ine- 
jau, dalyvavo “Kovos” persona
las ir veik visi su skundais ir pa
si teisinimias, kad bracia, nebe
telpa visi į vieną namą. Didžiau-, 
šia bėda, ’’Kovos” personalo ka
mbariai maži ir ant kitų metų 
niekas nepriima kandidatūros 
nei į redaktorius, nei į sekreto
rius. Čia prieš teismą stojo d. 
Stilsonas ir žodžiu ant P. K. pa
duoda 28 apkaltinimus. Visi 
delegatai ir svečiai klauso ausis 
ištempę ir, retkarčiais, pasigirs
ta balsas: — Stilson sakyk dan

litaniją toliau, kai]) sulaužytos 
taisykles, kurių P. K. visai ne
paiso ir skaityties nenori, kaip 
prašo kandidatuoti į sekretorius 
ir algą žada jam pakelti; apie 
nedavimą savęs mulkinti, kaip 
nieko nesupranti ir visokių su
iručių galybę. Drg. Stilsono žo
džiais sakant, jis nenori, kad su 
juo butų taip pasielgta, kaip su 
d. Jakščiu ir esąs nemažas kū
dikis. Vėliaus d. Šukys atsako.
—atsako, - - atsako daugiau be fa *"**
ktų. Paskui ir d. Vidikas apie 
savo reikalus “porija”, nurodo, 
kokią bedą pašonėj turįs. Pradė
jus balsą gauti delegatas, pradė
ta reikalauti, kad višką “Kovos” 
personalo nariai iš už lupų pa
leistų. Drg. Stilsonas giriasi, 
kad da daug galėtų pasakyti, jei 
reikalas butų, bet užtai d. Šukys 
užsigina, kad, girdi, ir su “chi
rurgu” už dantų nieko nesuras
tum.

Paimta ant ckzckucijos pir
miau d. Stilsonas, kodėl nekan
didatuoja ir paskiau d..Vidikas. 
Abudu atsakydami išreiškė nuo
mones, gal ir priims kandidatū
ras, bet dabar jau pervėlu ir tai 
tik, jei nesi ras kiti. (Pirmiau 
buvo pasakyta, kad niekas ne
priima kandidatūros, ypač ant 
red.). Apie redaktoriaus tinkam 
niurną “Kovai” d. Vidikas pasa
kė, kad iš visų sąjungiečių yra 
tinkamiausiu d. P. Grigaitis. 
Drg. Kapsukas buvęs tinkamu, 
bet jo nėra, o daugiau jis nema
tąs tinkamų, kad prineipiališkai 
galėtų vesti ir rėdyti “Kovą”. Da 
butų galima daug pasakyti iš 

ną veltui laikas neleista, bet 
tarpu užteks apie Sąjungos 
tvarko kalbėti.

tuo 
be-

Pild. Koni. Apkaltintas.
Drg. Stilsono pasakymu, d. 

Šukys nėra Pild. Kom. nariu. 
Taipgi dideli dyvai buvo, kaip 
“Naujienos” galėjo sužinoti pir
miau d. Stilsono, LSS. sekreto
riaus ir kitų Pild, Kom. narių, 
kad d. Bekampis rezignavo iš 
Pild. Kom. Reiškia, kad Bekam
pis, buvęs ištikiausiu Sąjungos 
nariu, nudardėjo į “Naujienas”. 
Tokia mintis aps daugelį buvo, 
bet tikrų priežasčių niekas neži
nojo. Dr-gė Rice-Herman sma
rkiai apkaltino Pild. Kom. už 
laikymą slaptų posėdžių, dary
mą įvairių tarinių, apie kuriuos 
sąjungieČiai nieko nežino, ypač 
apie d. Kurkulio reikalus, kur 
viskas slaptai buvę kalbėta ir 
kas nutarta daryli, niekam ne
žinoma. Drg. Šukys 
kad nieko tame nesą 
Klausiama d. Stilsono, kas tie 
per tarimai? Atsako d. S., kad 
jis nežinąs, kokias slaptybes P. 
K. darą, — jis neprileidžiamas. 
Drg. Herman patvirtina, kad jis 
žinąs viską ir nesą nieko blogo. 
Aš, gavęs balsą, apkaltinau P. 
Kom. narius už boikotavimą 
“Laisves”. Pasipylė reikalavi
mai, kad darodyčiau ir sutikau 
ant vielos atsakyti, bet tame 
klausime daugiau kalbėli nie
kam nebeduoda ir atideda ant 
vėliau; tik d. Šukys priduria, 
kad ir ateityje boikotuosią. Pa
keliama kiti klausimai, bet man 

tižia grąsina už išsitarimą. Kon- 

bet sustabdomas ir einama prie 
klausimų. Konf. tęsiasi net iki 
9 vai. vak., bet aptarus reikalin
gesnius klausimus, konf. užda
roma. Kuom te delegatų liko a- 
pie vieną trečdalį, su Rudavičiu 
priešakyje, reikalaujama, kad aš 
pasi teisinčiau ar prirūdyčiau 
“Laisvės” boikot avimą.. Aš atsi
sakiau save pažeminti prie de- 

daugi prie visų delegatų man ne
davė pasiaiškinti. Jeigu aš ir 

gai klaidingos informacijos, bet 
aš nebūčiau klaidingu, pasirem
damas tomis informacijomis ir 
galėsiu tai atlikti sekančio j kon- 
fcrencijoj LSS IV raj. prieš tų 
pačių delegatų akis, tik su tani 
tikromis išlygomis, su kuriomis 
kiekvienas doras socialistas tu-
i’l U-O.

Konferencijos trukumai.
šitie trukumai apsireiškia ta

me, fcad musų konferencijose į- 
vesta į madą nesilaikytai tvar
koje^ nors ir buna pas Ūbos, bet 
daugumas, lyg kad jausdamiesi 
su ragais, nieko nepaiso. Jau se
niai taip daroma, kad vietoje de
legatų,, klausimus išriša pašali
nė publika. D. P. Pilka,

! tSS. IV Raj. Sekretorius..

Ąmer. Liet Darb 
į Taryba.

Lietuvių Darbininkų Taryba 
Ė. Chicago, Ind.

. Pas mus, E. Chicagpį Ind., 
tapo suorganizuota jau vietos 
Lietuvių Darbininkų Taryba.

Tarybon prisidėjo šios drau
gijos: Tėv. Mylėt. Dr-jos 127 
kuopa; A. U. Kliubas, LDLD. 70 
kuopa ir Susiv. Liet. Amer. kuo- 
pa, Indiana Haiimr.

Spalių 16 d. laikytame susi- 
rinkiinė buvo nutarta atsišaukti 
į Indianos valstijos kitų miestų 
lietuvių draugijas ir organizaci
jas, kad dėtųsi prie L. D. Tary
bos.

Tos draugijos Indianos vals- 
tijoj, -kurios jau prisidėjo prie 
Chicagos Liet Darb. Tarybas, 
prašomos atsiliepti žemiau pa
duotu sekretoriaus adresu, kad 
pasitarus apie organizavimą L. 
D. Tarybos apskričio Indianos 
valšįjoj,.

E. Chicagos L. D. T. 
Komitetas:

Prezidentas P. J. Sakas, 4858 
Baring av., E. Chicago, Ind.

Sekretorius F. J. Zick, 4860 
Magonn av., E. Chicago, Ind.

Kasięrius K. L. Kairys, 5008 
Baring avv E. Chicago, Ind.

Vietų Tarybas steigiant.

Darbininkų Tarybai, reikia, kad 
Tarybos sekretorius- tuojau pra- 

sekretoriui. Pranešime reikia 
visados paduoti štai kas:
: 1. Diena vietos Tarybos įsis- 

teigimo.
2. Vardas ir narių skaičius 

kiekvienos Tarybon prisidėju
sios draugijos; taipjau kiek ku
ri draugija išrinko delegatų vie
tos Tarybon.

3; Vietos Tarybos valdybos, 
arba bent jos sekretoriaus aiš
kus adresas.

Kurių vietos Tarybų sekreto
riai dar to nepadarė, meldžiami 
būtinai tatai padaryti greitu lai
ku.

Be to atkreipiame Tarybų se
kretorių domą į mokesties tai
sykles, kai}) nurodyta A. L. I). 
T. programų skyriuje “Organi
zavimo budai.”* Būtent, ten pa-

4. Kiekviena draugija ar
ba kuopa, įstojusi Tarybon, mo
ka po tris (3) dolerius nuo kiek
vienų 50 narių, arba dalies, me
tams.

tos Tarybos siunčia į Centrą, o 
pusę pasilaiko savo reikalams.” 

A.L.D.T. Centro Sekretorius
A. Lalis

1810 S. Hoisted St., Chicago, 111.

Į 5-tos ir 25 kuopų sekretores.

L. M. P. S. 5-tai kuopai (Rock
ford) ir 25-tai kuopai (Chica
go) buvau pasiuntusi laiškus, 

t

kviesdama jas prisidėti prie su
rengimo d-gei Z. M. Puišiutoi 
prakalbų maršrutą. Bet mano 
laiškai sugrįžo atgal. Todėl Jų
dviejų kuopų sekretorių mel
džiu labai suteikti an savo tik
rus adresus.

L.M.P.S. 24-los kp. sekretorė
Barbora V. Jakštienė

GARSINKITES
«iw » tt npMnsP"



Korespondencijos

ROCKFORD, ILL

Tikrai Dideli Padarymai Airier i Sc aOwi R» Ww fflifc .MS. twi:i wjrrRm .Laisve

me«

KAIP PIRKTI LAISVĖS BONDSUS

Mrs. Antanina Shusho

KENOSHA, WIS

Margumynai

AKINIŲ
Kazimieras Gugis

manoma dar

ROCKFORD, IIJPetras Vai tiekūnas

OYD
Mokyklageriausiai

—bile stailes arba dy 
)ilc madų knygos.

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn St.

MIMS Unity BMg.
Tel. Central 4411

Lefcctįy

vais išmokėjimais, $1 įmokėti už $50 
Bondsų ir likusius po $2 į savaitę; $2 į- 
mokėti už $100 Bondsų ir likusius po $4 
j savaitę*

A EEB. Naujienų skai- 
tytojos ir skaityto

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

—į bile kokį Skrajojanti Eskadronų 
pardavinėtojų bondsų »

PER LAIŠKUS ARBA KLESOSE 
Obeli, Skaityti, Rašyti Angliškai

Spalių 13 Vienybės Draugija 
buvo surengus vakarų •— balių 
Tautiškojo Namo naudai. Be 
trumpos II. Stonkaus prakalbti- 
les, visas vakaras praleista šo
kiams.

kurie nebuvo susirinkime. Apie 
tai bus vėliau Naujienose pas
kelbta. — “IC Stygų Balsas 
GAL 6 - Z

Eikite į savo Bankų arba bile Banką 
—į bile Departamenlinę Sankrevą

—arba j The Liberty Loan Subscrip
tion Station, 29 So. La Salle St, ir pa- 
dėkite savo užsakymą už Laisvės

mas vėliaus bus paskelbta*
— J. Marcinkevičius*

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresnį darbą ir dau- 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

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

Specialia skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jū

sų mier 
dzio, iš

Master Designing School^
.L F. Kasnicka, Perdėtinis 

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

M5Y5TEF1

Morgan St., Chicage 
OS: Nuo 8 iki 11 U- 
nuo 5 iki 8 vakare.

Milda Teatras
VODEVILIUS I» PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina:
Panedelyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED Ir 32-ra GATV*

Telephone Yards 6492

Registruota Akušerka

Pirmas Augštas,
Atdara 8 Ryto iki 10 Vakare
Žmonės kalbantjs lietuviškai patarnaus jums šioje užsira^ymo stotyje.

Pirkite S. V. Valdžios Bondsus
Antra Laisves Paskola

Spalių 14 <1., 4 vai. ryto tapo 
užmuštas lietuvis Juozapas 
Alekna, 34 m. amžiaus, gyve
nusia 309 N. Chicago St. Užmu
šė jį Chicago-Milwaukee ir La
ke Shore karas, bėgantis pro Ke- 
konshų. Velionis mat ėjo gele-

Spalių 14 įvyko LMJ?S. kuo
pos prakalbos. Kalbėtojos bu
vo dvi — dge P. Alinskaitė ir 
dge Michelsonienė, abidvi bosto- 
nietes. Pirmoji kalbėjo apie 
gimdymo kontrolę, antroji — 
apie moterų teisių lygybę. Be 
prakalbų buvo ir koncertas,, 
kurs labai gerai pavyko.

Publikos (buvo atsilankę labai 
daug. Aukų lėšoms padengti 
surinkta keturiolika dolerių.

Musų progresistės veikia kiek 
galėdamos ir užtat — bravo!

žvirblialogijos Studentas.

IR MOTERŲ
Nedaliomis iki 12 dieną

Kanip. 19-os gt., viršuj banko

Spalių 10 dienų atsidarė čia 
paskaitų sezonas. Jis tęsis per 
visų žiemų. Paskaitų skaityti 
pakviesta įvairių srovių žmo
nes, kokių tik galima gauti.

šią pirmų paskaitų skaitė F. 
Ragučius, tema —- “Maršas” (?). 
Prieš paskaitų choras sudainavo 
Lietuvą Tėvynę Musų, Marselie
tę ir dar keletą dainų.

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

PIRMA NHiU PIRKSI (ĮAUK MUSU KAINAS 
Ant Durų, Lentų W»mų Ir Stoginio Poploro, 

CARRBROS. WRECKING CO.
4003-3039 S. Hoisted Chicago, III.

DAKTARAS
’! CI \ I. IS I \S C H Iv (hMSK IJ

is lankosi po Illinois vai- 
damas “Naujienas” ii 
jj galite užsirašyti laik- 
? ir pinigus užsimokėti

Kaip jau žinoma, rockfordie- 
čiai, neteko kelių veiklių draugų. 
Vieni uždaryti kalėjime, kiti pa
imti kariuomenėn. Likusieji gi 
tartum neteko vilties, rodos, 
laukia tokio jau likimo. Nė į: 
susirinkimus, nė į repeticijas 
prideramai nesilanko, kaip pir-1 
miaus kad būdavo. Jie tartum 
užmiršo svarbiuosius visuome
niškus darbus, kurie turėtų kiek- 

; vienam mums rūpėti. Taip, lai
dytame D. G. Dr-stės “Kanklių” 
susirinkime spalių 15 d. delega
tai į L.š.F. skyrių praneši, kad 
niekas nesueina į susirinkimus, 
ir tokiu budu susirinkimai ne
įvyksta, nors butų apie daug kų 
pasitarti. Delegatai į Rockfordo 
Draugysčių Tarybų pranešė veik 
tų-patj- Sekretorius paimtas į 
(kalėjimų, pirmininkas nors ir 
yra, bet matyt mažai reikalais 
tesirūpina, nors tų reikalų yra 
daug. Taigi augščiau minėtos 
draugystės susirinkimas 1) per
spėjo savo delegatus į L. š, F. 
skyrių, kad būtinai sušauktų su
sirinkimų ir pradėtų darbų po 
senovei; 2) perspėjo savo dele
gatus į R. D. T., kad susižinoję 
su pirmininku sušauktų susirin
kimą ir išrinktų valdybų, kurios 
neteko, ir sutvarkytų visų dar
bų kaip reikiant. Juk ištiktųjų, 

i kada reikia kas padaryti, kas 
į nors parengti, tai negalima su
prasti nei Tarybos knygų, kur ir 
pas kų jos randasi. Taigi gerbia- 
įmos Rockfordo draugijos, ku
rios dar neturite delegatų į L. š.

Famflotal n /
GrhmH* į į/ koi
For laiškus., iš praktiškai sutai
sytų ypač tam tikslui lekcijų, 
gali lengvai ii’ greitai išmokti 
Anglą, kalbų, skaitymu, raštų 
ir gramatiką. Reikalauk paaiš
kinimo; primušk už 2c markų.

MOKINAME ir KLESOSE 
įvairiu mokslu, dienomis ir va
karais, Kllosos dėl vyry ir mo
terų. Moklnkitės šioj moky
kloj; PASEKME UŽTIKRINTA. 
Viską. Aiškinam Lietuviškai. 
AMERICAN COLLEGE PREPAR

ATORY SCHOOL
(Mfrol twsn^es)

3403 S. Haisted St. Chicago, III.

Spalių 13 dienų LMPS. 5-ta 
kp. turėjo parengus vakarų. 
Programas buvo gana įvairus, ii' 
gerai atliktas. Programe daly
vavo: K. Raskcvičienė padekla
mavo du gabalėliu “Iš darbinin
ką būvio” iv “Moterų šauks
mas.” J. Bacevičius sudainavo 
solo dvi. daini. Maža mergaite 
M. Žareckuite padeklamavo 
“Tykus, tykus vakarėlis”; nors 
dar pirmu kartu deklamavo, bet 
atliko gerai 
to komedij 
negu

o kurios turite, tai paginkite, 
kad lankytus į susirinkimus.

Gerbiami delegatai augščiau 
minėtų skyrių, temykite prane
šimus Naujienose, kur bus, pažy
mėta laikas ir vieta susirinki
mams. Draugai, nežudykime 
vilties, nenuleiskime rankų! 
Stverkiincs už darbo visa savo 
energija ir dirbkime toliau.

Skaitytas buvo laiškas nuo ka
linio S. Darginavičiaus, kaipo 
nario šios draugijos. Jis mal
dauja finansines paramos kaip 
sau taip ir kitiems draugams. 
Laiškas buvo priimtas ir paau
kauta iš draugijos kasos $5; na
riai dar sumele šiaip kelis dole
rius, bet kol kas dar pinigai ne
išsiųsti

vienas nuo Chicagos, kitas nuo 
Milwaukee ir jį pagridbč.

Velionis subatos vakare buvo 
nuėjęs pas kitus lietuvius, gyv. 
107 Pleasant St. Kada jis iš ten 
išėjo nežinia, tiktai keista, kad 
velionis gyveno šiaurinėj miesto 
daly j, bet iš 
mus, o visai

Niekuomet nėra atsiekiama 
greitumu. Laikas ir prityri
mas yra svarbiausia padir
bimui šio laiko dalykui.

DOYAL.
f1WO RCESTER
1 %JCORSETS_

svečių nėjo į na 
į kitų miesto dalį 
o atsitikti, ligi šio 

liai nežinoma. Velionis priklau 
se prie šv. Benedikto Draugi 
jos. Paliko seserį Lietuvoj.

Sulošta vieno ak- 
“Geriaus vėliaus, 

įiekad.” Nors kaikurie 
u dar pirmų karta lošė, bet 

savo roles atliko gerai.
Bet iš visų suloštų publikai 

labiausiai patiko “Kapitalistas ir 
šmėkla”, kurį atliko S. Žilinskas

Prof. J. KLOVAS 
Tel. Canal T2T0

AKIŲ SPECIAŲISTA8
Akis

X PIRK SAU visas Plumbavojimui rciK- A 
ffi mente tiesiai už “wholesale" kainai, ■ 
X Mes parduosimo visiems. ,|
f Levinihai Plumbing Supply ® 
y 1637 W. Division St., Chicago; ’j| 
ft Corner Marshfield Ave. ||
Y Kalbama lietuviškai, J

Surišama Užpakalyj arba 
Pryšakyje

Veda visokia* reUcalua, kaijp kriminaliikuosa 
faįp ir civiliAkuo** teismuose. Varo 

visokius dokumentus irpopieras.
tiancAi 'Ofisas:

8811 S. 31
Amt trečių lubų

Tek Drover 1310

Or. M. Stupnicki
3109

REIKALAUJI
Jeigu kenti galvos skaudėjime,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta ii akiu,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidčs susibėga l krūvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akiu,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart 

reikalingas akiniu. .
ki*e apžtarėli savo akis specialistui akin, kuris turi 15 metu pa

lme Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig Jusy akiu ir 
nisi padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA .
AKIŲ SPECIALISTAS 
TfiMYKlT MANO UŽRASA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
DBL4S 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas. 
landos: nuo 9 ryto iki 9 vok. Nedaliom nuo S ryto iki 12 dieną.

Tel. Canal 5335

Reikia pasakyti, kad Rock
fordo moterįs visada surengia 
gražius vakarus. Kiek man jau 
teko būti Rockforde vakaruose, 
tai visada moterų 
man patiko.

Publikos buvo taipgi nema
ža, tat gal ir pelno liks apie po
ra diesetkų dolerių.

- Rockfordo Reporteris.

Dabar yra patvirtintos 
janios daugumos lietuviu, kurie gra- 
jija koncertiną ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose, A- 
merikoje. Mes 
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kuri i.šsiun 
čiame dykai.

Georgi & Miiak Music C&.
1540 W. 47th St., Chicago, 111

yra pasekmė 50 METŲ PATYRIMO 
padirbime teisingu korsetu ivairaits 
iypo formų. Ištiknūu jie turi dmv 
giausiai StaiUs, Parankamo, Tvirtu- 
kim ir KontroUs.

ŠLAŽAS
Mokinama sulig xmwausia tnuda visokius io- 
klus. Užtikriname i>asekines. Mokinama Fa* 
nedėliaia ir rėtnydipm. Fredžiu 7:45 v.

J. IUSIIWKIO SVETAINE 
731 W. 18th St,, Chicago, III

Duodama Privatinės Lekcijos

Vyrišky Drapanų Bargesai 
'Nauji neatimti, daryti ant Tutetei* 

kyiuo siutai ir overkotai, vertSą 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po Rį 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iM 
S35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 fti 
13 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pantais 
t y overkotų. »5

Visai mažai vartoti siutai ir ovwn* 
kotai, vertės nuo §25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iftt 
$4.50. Vaikinams siutai nuo 99M 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted SU Chicago, QS<

Turiu patyrimą moterų ligose. Tei
singai patarnauju prie gimdymo. 
Moters, jeigu uorite gero už Žiūrėji
mo ligoje savęs ir savo kūdikio^ at
sisukite į A, Shusho, nes urnuo pa
tarnavimas užganėdins kiekvieną 
rnoteri Suteikiu teisingą rodą kiek- 
vienai. Atsišaukite
Senas adresas: 3813 S. Kedzie Avė. 
Naujas; 3255 S. Halsted St., Chicago.

Jus esate širdingai užkviesti atsilankyt- 
del informacijų ir užsirašymo blankų j

LIBERTY LOAN COMMITTEE
Užsirašymo Stotis

29 So. La Saite Street, Chicago
Phone Randolph 7iū0

Dr. H. R. KRASNOW
Chh iH'gija ir Vi
Priėmime valandos
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakarei

nuo 10 ryto iki 1 valandai 
Eesidmcijoa Telet G&rSėM H*.

1346 So. Halsted St^
Phone Canal 558

JOSEPH C. WOLON S 
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas 902-901 National Life Bldg., ® 
29 So. La Šalie St., Chicago, III. 4 

Tel Central 6390-6391, Atdara:
Uta minko, ketvergo ir subatos vaka- j 
rate nuo 6 iki 8 vakare, po numerius 5

MILWAUKEE AVE., Chicago, lit f 
Tel Humboldt 97.

didžiuojamės Padarytas baltu coutil— įvairioms figūroms 
Tiktai $L50. Kiti modaliai Heomą figūroms nuo $1 iki $3

Specialiai PrisimioravimuI Kambariai Ir Korsetą Ekspertai

P. S. — Kenoshos kuopos ir * 
draugijos malonėkit nerengti , 
nieko spalių 24 d., nes LSS, 58 ! 
kuopa rengia tą dieną vakarą su 
programų ir šokiais, Progra-

susirinkime nutarė, orui atvėsus, 
pradėti daugiau veikli. Nutar
ia rengti lavinimus vakarėliai 
Greitu laiku nutarta surengi 
net dveji debatai, 
įvyks, bus praneši 
j ienose', pranešimų skyriuje.

Minėta kuopa pirmiaus laiky
tame susirinkime (mėnuo tani 
algai) vienbalsiai nutarė organi
zuoti čia A.L.D. Tarybos sky
rių. Tapo išrink Ii ir draugai 
lain darbui, bet nežinia kode! 
dar nieko negirdėti apie jų vei
kimų. šiame mieste, randasi 
nemaža lietuvių, tik reiktų pa
sidarbuoti ir be abejonės butų 
galima stiprus Tarybos skyrius 
suorganizuoti. O lo labai reikia. 
Matome, kad musų išnaudotojai 
nesnaudžia, “demokratijos” vy
kintojai uoliai laužo įstatymų po 
įstatymu, vis labi aus ir labinus 
kėsinasi ant žmonių laisves, žo
džio laisvės. Taigi, drangai, ne
laukime, kol visai užslėgs mus 
redakcijos letena, veikime, kol |tr M, Akelaitiene 
dar galime. kiek veikti. Vienyki 
me savo spėkas. Mano nuonio 
ne, vieniu telis ir tikriausias ke 
Lias lai yra chieagiečių organi 
zuojamoji L. 1). Taryba. Ta 
visų 
priederme, stoti į minėtų Tarybų 
jungties į vienų galingą kūnų 
Mes visi Kenoshos lietuviai tu 
rim suorganizuoti vietos L. 1) 
Tarybų; tiktai, draugai prie dar

reiškė laisvę, pasiliuo&avimą nuo autokratiškos valdžios—jis reiškė nauj% ir ge*> 
resnj gyvenimų. . !
Jus atsimenate tų dienų, kuomet jus privažiavote prie kranto tas įdomioa šaltea 
ir pamatėte Laisvės Stovyklų. Tuokart jus buvote ateivis, bet jus buvote pritah 
tas .100,000,000 naujvj draugų, ir Amerika tapo jųsų antra motina, suteikė jums už« 
siėmimų, namus, ir TAS PAČIAS TIESAS ir PRIVILEGIJAS, KURIOMS NAU
DOJASI VIETINIAI AMERIKONAI.
Jus galite išdidžiai pasakyti: AŠ ESMI AMERIKONAS I 
Šiandie jokia ant žemės žmogystė negali turėti didesnės garbės.
Dabar ši milžiniška Amerikos tauta kovoja prieš didžiausių autokratijų visij laikų, 
kovoja dėlto, kad jus galėtumėte tolinus naudoties laisve — kovoja už laisvę jųaų- 
brolių ir giminių sename krašte.
Vedimui ir GREITAM šios karės LAIMĖJIMUI reikalingamilžiniška suma pinigų 

Del greito padidinimo pinigų Suv. Valst. Valdžia išleido

S. V. Valdžios 4% Laisvės Bondsus
Amerika reikalauja JŲSŲ pagelbos. 
Prezidentas stovėdamas užpakalyj vi
sos tautos, susidedančios iš 110,000,000 
ištikimų Amerikonų, prašo jus pirkties 
Laisvės Bondsų. Pirkite už tiek, kiek 
jus galite, $50, $100 arba daugiau. Val
džia užlaikys gerai jųsų taupomuosius 
pinigus, ii’ atmokės jųsų pinigus auksu, 
ir kas šešis mėnesius už kiekvienų 
$100 Antros. Laisvės 4% Bondsų, kurj 
jus pirkaitės.

Egzaminuoja Dykai
Gyvenimai* Urt* 

Hk . čias, kada pranyksta 
Mįm regėjimas.Mes vartojam Pag** 
|m J vintų Ophthelmmnsk, 

" ... Ypatlrxa deasą 
atkreipiama i vaikus, 

nuo 9 rrts
i

10 iki ii dtoaą.

* jnI toapwF t.1 wifcr ValI M 9 vakaroT ,fi -nuo
8 4649 So. Ashland Avenue,
f Kampas 47 St.
0 Telephone Yards 4317
♦ _
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CHICAGOS ŽINIOS
tis skaitys: “Namų ir ypatos hy- 
giena”;

SPALIŲ 21 d. F. P. Bradchu-

pa ;
!*■

Chicago, 111
M M f

Smulkus Skelbimai REIKIA DARBININKŲ

Liet. Socialistų 
RINKIMŲ KAMPANIJOS 

BUTAS

skaitys: “Ruožai iš S.L.A. histo
ric os.

ncins tiesą. Mes tikriname,

731 W. 18th St., 2 augštas
TEI.EF. CANAL 1730

Liet. Socialistų Cook County 
apskričio Rinkimų Kampanijos 
butas atdaras dienomis, vaka
rais iki 11 vai. ir nedeklieniais. 
Adresas: 731 W. 18th SL, 2-ras 
augštas, J. H. Rasbinskio uanic.

duras. Mes tikriname toliau, 
kad katalikų dvasiškija, ku
rios interesus ir idėjas Tamsta 
atstovauji, yra didžiausis žino

si kili Tamstos išvadžiojimai 
paremti

vien melu

’’Debatuose, kurie yra ren-

kaitas atsilankyti.

Bandė nusižudyti

josi su viena mergina,-bet pa-

to sekretorių, adresu:
A. Dvylis, 1840

uosio 23 d.. Mcldažio svetaine-

personas. Ji pasirinko jaune
snį. Iš nusiminimo norėdamas 
nusižudyti

Smulkiems pasiskelbimams kainos 
1 colfs, syk|, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimų ilgiau, už kiek
vienų kartų colis vietos 25 centai.

Šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
§ vienume tiek biznio tiek dar- 

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

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie jieš- 
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir kq turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori kų 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambariu kitiems išduoti, 
ir ttn pasiskelbkite šitose Nau- 

. jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

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

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI'

AUKOS

. kaip mums praneša, 
nutarė pašaukti žinomąjį ”ine-|

nyčioje.

to kalbėtoju P. Dubicką. kuris

nulevičiui, kad šis pasipustęs pa-

išvengus debatų su juo.
Laisvamanių kuopa parašė 

turi-kun. Maliauskui sekamo

“ Tamsta, laikydamas misi-

svamanius ir socialistus, pri-

kymo, kadangi jie klaidina

pasirvžome

Sutaisytas ii tprmuio$- 
recepto; suteikto ižrulutln- 
fu Egjpto zokoninku,

reiškia e«ąw stebėtinai pa* 'cmlngu 
nuo giltino pilvo ir įarnu, prr- 
klit tkaudi/imo, dutulio, galvot 
tkaijtdifimo, nutlojimo apetito, 
talčio puhoje, eet., ect., Šutai- 
aomas i.šdirbėju Labai pagarsėjusio

MIN-EXPEUERIO-
geno ir ištikimo draugo & imy- 
nori, naudojarpo visam'' pašau 
lyje per pu<rę Airiitmečio-.^gc 
Už bonkuty vI-k.-k? aptiekose.
arba galite užsisakyti tiesiai ii 
f F*. AD. BIOTITE It «(>

tubWltM SVUL 1M

son viršinin-

žnvcios name

neturi

•tlela zmone- v
busime priversti pa-

kurtinai nusileidus.
Publika suprato.,

kariuomenėn paimtos. Bent 
p-lė Marijona Rakauskaite dar

Uai

—R.

res tikslams ir patariančia pa-

a FHiicsinisii
PASARGA.—Draugijų pranešimus skelbtame 

ie užmokesties. Pranešimai turi but priduoti 
b vakaro, laiškeliu arba telefonu. Canal 1506. 
Priduoti tą pačią dieną, kada spausdinamas 
Mėnraštis, nebegali but- idčti.-—“Nauj." Red.

L.M.l’.S. 9 kuopos choro repeticija 
i vadovyste geri), p-ios Gugienes

Mark While Square syeL, Hdlslcd ir 
29 gal v.—Visos choristės ir naujai 
norinčios pri«idčli prie šio choro 
kviečiamos punkluališkai lankylius 

—Komitetas.

• naudokitės kny

Pittsburgh©, Pa. draugijoms ir 
kliu barus.—Lapkričio 3 d. “Aido’’ 
Choras rengia koncertų gert). M. 
Petrauskui. Todėl butų gerai, kad 
tų dienų pillsburgiečiai nerengtų jo
kių pramogų, bet visi atsilankytų į šį 
koncertų, užgirsti musų garsų daini
ninkų. „ —Komitetas.—Komitetas.

Indiana 
lavinimus

Harbor, Ind..LSS. 217 kp. 
susirinkimas įvyks pane-

JaikurnCsS yra labai svarbių reikalų, 
labiausia kas link varymo agitacijos 
del sekamų rinkimų miesto valdybos 

—P. Matonis rast.

St. Louis, Mo.—LSS. 44-oji kuopa
Prapuolė mergina; 
trjs areštuoti

mos automobiilu ir lankymo 
kavinių nežinia kur prapuolė 17 
m. Cecile Franke, 2914 Broad
way.

R. Browl), 1939 Vincennes avė., 
Howell Jones, 4818 Calumet av., 
ibu vedę, ir. p-lė Bi tty Creis, 
1719 Indiana ave. Jit* laikomi be

Klausinejant apie pasivažine-

Vienok jie

namo ir daugiau apie ją nežiną.

SLA. 36 kuopos paskaitos

k a učiais vakarais:

DARBAI
pconbučiuose, ir tt. 
viinas. Pamatykite 
Geriausios mokėsi js.—■

Vyrams ir Moterims, IN- 
V Al R) OS rųši ’s dirbtu
vėse, šapose, oi rauoso, ba
teliuose, restoranuose, sn- 
liunuose, institucijose, )i- 
Spccialis auklės patarna- 
inusų DIDELI surašą.

2nd floor, •— 179 W. Washington St.

PARDAVIMUI
ANT PARDAVIMO—barber shop 

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

Anthony Janulaviczia 
205 81h St., Braddock, Pa.

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

F. BANIS.
217 E. 16 SI., Chicago Heights, TIL

PARDUODU krautuvę, grosernę 
ir pieninyčių. Randa pigi ir toje pat 
vietoj šeimynai galima gyventi. Biz
nis geras. Gera proga. Ateik del 
platesniu informacijų.
4528 S. \Vood St., Chicago, III.
WMOBTu--..r--1J1LUI JUI-L-H--ILIU-irt'-G luiriir-tr - --------^ir ~i r---------  -- --

GERIAUSIA PROGA
Iš priežasties išėjimo Į kariuomenę 

labai pigiai parsiduoda gerai įtai-

v;.

AKINIAI
Visokių Ryšių

išegzammuosiu jųsų akis ir pa-Atcikitc į mano ofisų ir aš geraŲ t 
sakysiu jums atvirai, ar jums reikalinga akiniai, ar ne.

Jeigu reikalingi, juos galima bus gimti už nebrangių kainą.
Jus gausite patarnavimą nuo gydytojaus ir c.hirur'

Mizuojasi gydymu akių PER PRAEITUS 20 METŲ.
Ar jums skauda galva?
Ar jųsų regėjimas nusUpuejo?
Ai’ jųsų akis raudonos) . Ar jos niežti arba kaista?
Ar jos bijosi šviesos?1 : ‘ '
Ar jus matote demes prieš akis?
Ar jųsų regėjimas aptemsta po skaitymo?
Ar jus nervuotas? Ar jųsų atmintis silpnėja?
Ar jus kartais apsvaigstatė?
Ar jums dažnai užauga iniežys ant vokų?
Ar jųsų akių vokai raudoni?

vienų šių simptomų, reiškia, kad jie paeina nuo akių ligos.
'ši.:.:x... .. .«• i _____ »• i i.i______  •

Jei turit ___ r ___ x........ ...... ....... ...................... ....... .......... ..
Nepražiurėkite.—Tuo galite išvengti daugelio keblumų.

Ateikite ir pasimatvkite stj manim.

Dr. F. O. CARTER
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES ir GERKLES SPECIALISTAS

120 SO. STATE GATVE, ? . CHICAGO, ILL
Valandos: Nuo 9 ryto iki 7 vak. N.pdėliom nuo 10 iki 12 vai. diena. 

Sekančios duris nuo “The Fair”

MOKYKLOS

Pa.jieškąii savo draugo J. Budrcvi- 
čiaus. iš Kauno rčd., Ežerėlių pav., 
Kvietini parapijos. Seniau gyveno 
Lawrence, Mass. Jis pats ar kas apie 
'jį žirny.malonėkite, atsišaukti, turiu 

ui reikalų. 
Antanas Boublis

Cicero, III.

kėj apgyvento.] lietuvių, lenkų ir ki
lų tautų. Atsišaukite:
2331 So. Oakley Ave. C.hicago.

'Telefonas, Canal 1667

na iš Kauno gub., Telšių pav., Rakių 
voloslies. Margininkų sodžiaus. Piriįr

Argentinoj, o dabar ne-

L M a ne tt i t ė, 
Roseland 111.

. pav., Balni
kę parap., (Airių kaimo, Gyvena A- 
inerikoj 12 melų. Užlaiko saliunų 
Pus mane randasi 2 laiškai Karoliui 
iŠ Rusijos nuo Jono Pušvaškio.

Antanas Vilnonis, 
1st Street. Chicago, III.

Pajieškau savo pusseserų: Marijo
nos ir Kairiuos Sakalauskaiėių, pa
einančių iš Vilniaus gub., Trakų pav. 
Aleksandrovsko vol., Daugų parap.. 
Daskonių kaimo. Jos pačios arba kas

Melrose Park, III.

JIEŠKO KAMBARIU
PAJ1EŠKAU kambario prie blaivu 

žmonių su valgiu ir elektros šviesa. 
Turi but Northside. Atsišaukite grei
tai. A. Vilulis,

PAJIEŠKAU, vaikinas, šilto kam
bario prie mažos šeimynos, su val
giu. Bridgeport!) arba 18-tos gatvės

(Chicago.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGAS

NORS-KIEK PATYRĘS DARBININ

KAS DIRBTI ANT LINOTYPE MA-

ŠINOS. TURI GERAI MOKiTII

LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBĄ.

NAUJIENOS

1810 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

7

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

REIKALINGAS atsakantis bučeris. 
Mokestis gera, darbas ant visados. 
Atsišaukite tuojaus.
1810 So. Peoria St., Chicago, Ill.

NE TAS PRALOBS, KURS BIJO 
KARES

ALE TAS, KURS PASILIKS BIZNYJ, 
PADARYS DAUGIAU PINIGŲ, KAIP 
VISUOMET, RANDAS KELIOS GE
ROS VIETOS DEL SALIUNŲ.

MOKYKIS SIUT MOTERlšKlTŠ 
RUBUS ■

Išmokinau) piešimo, kirpimo forma i 
siūti naminius daiktus arba aprfida J 
lūs. Diplomas kiekvienam, kurs išsi j 
mokins. Valandos dienų arba vaka 
rais del jąsų parankamo. Už $10 ii i 
mokinam jus sint visokius drabužiui i 

DRESS MAKING COLLEGES, į 
2336 W. Madison gat., Western »y« ‘ 

SARA PATEK, MOKYTOJA.
1850 Wells ™t.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 26 metai 
Gyvenimas ir Ofisas
S. Morgan St. kerte 32 nt,

Chicago, HI. 4
SPECIALISTAS 

oriškų, Vyriškų ir Vaikųdoriškų, Vyriškų ir Vaikų
Taipgi Chroniškų Ligų

OFISO VALANDOS:
9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet■ ‘iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet

■ -Ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedelio- 
! tm'is vakarais ofisas uždarytas.
;' . Telephone Yards 687

M**

MONARCH BRAVARNĖ
IR WI sSTER NLA V E. CJ H C A C. O

ATSILANKYKITE ypališkai I 
norilc geros vietos Alei karkiamos. 
951 \V. 191h SL Chica

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
les, stenografijos, typewriting, pirk- 
lybes teisiu, Suv. Valst. istorijos, a- 
belnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia^

7)

Or. J. J. VIZGIRDAS
LIETUVIŠKAS DAKTARAS 
MEDIKAS

(i’.'dau Moterų,

RAKANDAI

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

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

r*M

Už BILE PAS1ULYMA luriu par
duoti greitai 6 kambarių vėliausios 
stailčs rakandus. Taipgi puikų $450 
pianų su 10 metų gvarantija už $125 
ir $200 phonographų su rekordais ir 
Jewel point už $60.
1520 N. Wc^bwn Ave. 1-nias auxtutuc

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

Vartoti vos 90 (Ucnų.
,3019 Jackson Blvd., arti Kcdzie m ve., 

Chicago, Ill.

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

.N AM AI-žEMe

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:80. 
3106 So. Halstcd St., Chicago, 111.

IR CHIRURGAS
Vjrų ir Vaikų Ligai
VALANDOS: 

ir nuo 4—C v
ur.e Victor 790, Bill. Si 
lencc Telephone St. Clal
<:: J69 Sidney St., St. L<

k*
C-

I?? -

i

l

i

gat. Pradžia lygiai įj vai. po pietį]. 
Pirmi debatai įvyks spalių 28 d., 
tema: “Delko viskas brangsta?” Vi
sus kviečiame ateiti į debatus ir vie-

NUSTOK MOKĖJĘS RANDĄ 
14% už įdėtus $500, lai randaunin- 

kai moka už jųsų namų; raudos $36 
—2908 S. 38 place; 3 augštų medinis 
4-5-5 kambarių ant concrete. Atsi
neškite depozitą, apžiūrėkite namą; 
las il^ai nesi tęs. Kaina $3200. Gleich, 
savininkas, viduriniame f late. Be 
mainininkavimo. Išvažiuoju į savo 
ūkę. (farmą).

Rengimo Komitetas.

Milwaukee, Wis.—S.L.A. Apdrau- 
dos ir Sveikatos savaitėj 177 kuopa 
rengia paskaitas ir prakalbas John 
Bonk svetainėje, 719 First ave., cor. 
Burnham St., šitaip: 23 spalių, utar- 
ninke, Paskaita—Darbininkų padėji
mas Amerikoje. 25 spalių, ketverge,

spalių, pūtnyčioj, paskaita—Namų ir

šiokiais vaka-

įteikite visi.. 
Organizatorius.

Rockford, Ill.—Politiškųjų kalinių

spalių 22, 7:30 v. vakare, Socialistų 
svetainėje, 31 <{ E. State St. Delega
tai nuo draugijų teiksis atvykti pa
skirtu laiku. Yra svarbių reikalų.

—-Rast.A. Meldazis.

Roseland, HL—L.D.L.D. 79 kuopos

v. v. “Aušros” Mokykloj, 10900 Mi
chigan ave.—Draugai, ateikite visi, 
yra svarbių reikalų, būtent, bus rin
kimas L.D.L.D. centro valdybos, 
taipjau referendumas del narių me
tinės mokėsiies. —A. Grebelis, Rat.

S.L.A. 36 kp. paskaitos įvyks Mil
dos svetainėj, ant viršutinių lubų, 
spaliu 23, 24 ir 25 d. Bus ir šiaip pa- 
marginimų. Paskaitų pradžia 7.30

REIKALINGAS geras duonkepys. 
Turi būti patyręs savo darbe. Gera 
mokestis.

MAROZAS BROLIAI 
4617 So. Paulina St.,, Chicago, III.

REIKALINGA senų popierių sor- 
tuotojų. Mokestis nuo astuonių iki 
dešimt dolerių į savaitę.
WESTERN PAPER STOCK CO., 

1156 Indiana Avenue, Chicago

•REIKALINGAS -t—pasiuntimui vai
kas. FERD KLAAS SHIRT CO., 
237 So. Market St, Chicago.

REIKALINGA moteris turinti ge
rų patyrimų prie sorlavimo skudu- 
rių. Užmokestis gera.

6130 So. Racine Chicago.

REIKALINGA tvirtas vyras dirbti 
į likierių sankrovų ir išvežioti alų. 
(leistina prityrusio. Gera mokestis

1222 S. Halstcd St., Chicago.

REIKALINGA: janilorius del tri
jų flatų namo mainais už keturių 
kambarių flatų, garu šildomas, kar
štas vanduo, elektros šviesa ir mau
dynė. Atsišaukite greitai į sankro- 

bet kiekvienas \vų, pirmas aukŠtr 
3215 T'lournov SI

v

IŠSIMAINO geras namas ant saliu- 
no ar bile biznio. Atsišaukite po 6

PASKOLOS-MORGEčIAI

ANT NEJUDINAMOS NUOSAVYBES 
PO 51/u IR 6%.

PETRZILEK BROS. AND CO., 
17 WEST 47tb STR., CHICAGO.

MOKYKLOS
DYKAI! DYKAI!
Dabar yra jūsų proga mo

kytis barzdaskutystės 
amato dykai

Nepraleiskite šįo pakvietimo. Atsi
lankykite pas mus tuojau. Išsikirpkii 
šitų, kad atsimintumėt musų adresą.

BURKEBARBER SCHOOL
612 AV. Madison St., Chicago, Ill.

GERESKI UŽPELNĄ 
Lengvesnį ir šiaiesnį darbą gali gauti 
tik tuomet, JaiRU esi tinkamai išsilavinęs. ’ 

LEVESK1O PRIRENGIAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA per laiškus, nauju budu. 
pagelbsti išsilavinti Icngviaf ir u>. mažą 
užmokesnį. Mokina Ančių kalbos iki augfc- 
čiausiai, Aritmetikos, Knygvedystes, Laiš
kų rašymo, Lietuv. kalb. Gramatikos ir tt. 
Tokiu pat budu gali užbaigti GRAMMAR 
SCHOOL, HIGH SCHOOL ir PREKYBOS KUR 
SUS. De l lankančių Public Schools duodama 
Pagclbinis kursas. Viskas aiškinama lietu
viškai. Galintiems atsilankyti duodama lek
cijas atėjus. Prisiuntus 2c. mark, persiunti
mui gauni pilną APRAŠYMĄ reikalaujamo 
dalyko arba kurso,
GJ.lemkls, 3311 W.61 Pl.Chicago

a TirEPHONE YARDS 2721
| DR. J. JONIKAITIS t 
f Medikas ir Chirurgas -
9 3315 S. Halstcd St., Chicago

t

DR. A. L EPSTElh
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas moterišką, vyrišką, Ir valke! v. 
Ofisas ir Gyvenimas:

3600 S. Hoisted St., kampas 36 
Telephone Drover 4974.

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

Dr. A. A
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS' 

Specialistas MotcriskŲ, V.vriik#, V»ikl 
ir visų chroniškų ligų.

VALANDOS: 19—11 ryto, 4-
vakare. Nedėldieniais 10

5 po pietų, T 
-1 yo pietų. 
, ari i 34 S 

CHICAGO, ILL.

SPE CI ALal ST A S
Vyrų, moterų ir vaikų 
chronišku ir nerviškų

Dr. 0. LEEDLE
Praktikuoja 25 melai 

Cbicagojc.
Ofiso valandos: nuo 9 ryto 

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

Jei nebus auksas, lai $50 nagrodoji 
gausite nuo šio laiko.

Taipgi priren- 
^Sp^kam Akinius.

Kas turit silpnas akis ar trumpą re 
gėjimų, arba galvos skaudėjimą, ne 
laukite ilgai, bet ateikite pas mane 
Aš duosiu jums rodą ir pririnksi® 
akinius. Už savo darbų gvaranluo
ju arba sugražinu pinigus.

G. MILLER, nkių apecialislai, 
PETER A. MILLER, optician 

Tel. Canal 5838
2128 WoRt 22-ra otvė. Chkaro

Northern Illinois Gole- 
giją Pritaikymo Akinių 

Gerumų Stiklų Gvarantuojn 
Valandos nuo 5 iki 9 vakare.

Dr. K. NURKAITIS Oph. D.
1617 N. Robey St., Chicago. 
Kamp. Milwaukee ir North av. 

Tel. Humboldt 1613.

r

-IJ-Į ----- ------------------------------------ --------- —........ --■..■II— ' ■ ..... ....

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

Tel. Drover 7179.

T

Dr. Ramser

P r iro r 
IX- 

786-88 
lubos.

a visiems tinkamus akinius, •<»«■»>• 
nuoji ii patarimus duoda d?k*L

Milwaukee ave., arti Chic*t<
VALANDOS: Nuo 9 išryto iki rak*- 

mie nuo 9 išryto iki 2 pe 
Tel. Haymarket 2434.

l'el Armitage 984

H. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

X-SP1NDULIAI

Valandos: 
x ak a re.

Geriausia Krautuve
del pirkimo ir taisymo visokių daik> 
tų, kaip tai: laikrodžių, žiedų, Icvor-

mane, tai aš visk:) gvaranluoju -

DR. M. hERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gej ni lietux i;u.»s žinomas per 10 nu 
tų JriBiM )>h1\)<•(•' yydytojiis, chirurgą* 
ir ..ir-.

Gi'uo aitriau h chroniškas liga.“, v- 
yų, moterų ir r alkų, primai nauįa'JfiK# 
juctod:.^ N-Ray ir kitokius elektra’ pri«
ta i

Jfl25 . Ittfl
St. netoli ) i-k

<R H
N s h » )0 1 ? , ■ ' - j, > 

J'ck’phone Canal 3110
11', O <3

LII.U VlsKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi tkuudoiuas arba silpnas ak»«, 

[lankykite

Nuo 9 ryto iki y xakarti
9 ryto iki J po

ft*




