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Siunčia italams pagalbos
Sprendamasis mušis arti
Vokiečiai suėmė 120 tuks. italu

True translation filed wilh the post- 
inaster at Chicago, Iii., on November 
1,. 1917, as reųuired. bv the act of 
October 6, 1917.
REIKALAUJA SUŠAUKT 
NEPAPRASTĄ KONGRE

SO SESIJĄ.

Laiškams markės
3 centai.

LAIŠKAMS MARKĖS
3 CENTAI.

True (ranslalion filed \vith the post- 
niasler at Chicago, III., on November 
1, 1917, as reųuirrd b\ Ihe act Of 
October G, 1917.
ANGLIJOS KARĖS SKO

LOS AUGA.

Rusai kraustosi iš Helsingforso
Kad paskelbus Austrijai 

karę.
Ir kiti karės mokesčiai.

Italija mobilizuoja nauja armija
True translation filed wUh the.post-. 
master at Chicago, Ill.; on November 
I, 1917, as reąuired' by the act 
October 6, 191/.

SIUNČIA ITALAMS 
PAGELBOS.

of

Sprendžiamasai mušis arti. 
— Vokiečiai suėmė 12,000 
italų. — Berlinas skelbia 
naują pergalę. — Italija 
mobilizuoja naują armiją.

“Tagliamento kloniuose, 
Italijoj, mes turėjome pasek
mingų susirėmimų. Italų 
belaisvių skaičius jau pasie
kė virš 120,000. Užgriebtų 
kanuolių skaičius taipgi sie
kia virš 1000.”

PARYŽIUS, spalių 31.
Prancūzų ir anglų armijos 

skubiai vyksta italų frontan, 

kad sulaikius austrų-vokie- 
čių veržimąsi. Francijos 

užsienio reikalų ministėris, 
Julės Cambon. paskelbė pa
informavęs Italijos valdžią, 
būtent, kad pagelba jau ke
lyj ir kad bėgiu kelių dienų 

Italijos kloniuose turės ištik
ti vienas didžiausių šioje ka
rėje musių.

Italija mobilizuoja naują | 
armiją.

ROMA, spalių 31. — Italų 
karės ofisas pašaukė prie gi
nklų visus rezervistus—pra
dedant nuo 1874 iki 1899 me
tų.

NEW YORK,.spalių 31.— 
Neuyorkiškė American De- 
fense Society šiandie priėmė 
rezoliuciją, kur reikalauja
ma, kad prez. Wilsonas su
šauktų nepaprastą Suv. Val
stijų kongreso sesiją tikslu- 
paskelbt Austro-Vengrijai 
karę. Rezoliucija tuoj pa
siųsta į Washingtoną. Jos 
kopijos gi — visų valstijų 
gubernatoriams, reikalavi
mu, kad valstijų legislato- 
r i a i irgi teiktųsi

šoną. Tos pačios rezoliuci
jos kopijų, beje, pasiųsta ir 
kongresmanams.

Sprendžiamasai mušis

LONDON, spalių 31. — 
Pirmas susirėmimas tarpe i- 
talų ir vokiečių armijų ant 
Tagliamento jau prasidėjo.

Austrų-vokiečių centras, 
besiveržiantis į vakarus nuo 
Udines, jau pasiekė San Da
niele, trylika mylių į šiaur
vakarius nuo Udine. Vokie
čių ir italų spėkos šiąnakt 
ten pradėjo pirmą svarbiųjų 
mūšių, kurie, kaip laukiama, 
savo svarba lygtasis Mamos 
muštai.

Žinių apie susirėmimą ties 
San Daniele atsiuntė Romos

Bando apsupti italus.

šiaurinė austro-vokiečiu 
armija veržiasi linkui Am- 
pezzo, kurs randami ant aug- 
štesniojo Tagliamento. Čia, 
laukiama, priešas bandys 
perbristi upę,kad užpuolus 
italus iš užpakalio.

Berlinas skelbia naują 
pergalę.

BERLIN, spalių 31. — O- 
licialis vokiečiu karės ofiso 
pranešimas skelbia, kad iki 
šiol austim-vokiečių kariuo
menė suėmė viso virš šimt^į

DEMOKRATU PARTIJOS 
ŠULAS REMIA HILL- 

QUITĄ.

GELEŽINKELIŲ DARBI
NINKAI RENGIASI REI

KALAUTI ALGŲ PA
KĖLIMO.

A mos Pinehot smerkia senų
jų partijų bosus ir agituoja 
už socialistų kandidatą.

Tas gal būt dar šiandie bus 
nuspręsta.

Gelež inkelių da rbin i n k a i 
ir vėl rengiasi pareikalauti 
algų pakėlimo. Prie to juos 
verčia nesvietiškas maisto 
kainų kilimas.

Dar sykį 1 atkreipiame 
žmonių domą į tai, kad nuo 
pėtnyčios, lapkričio .2 dienos, 
laišku siuntimas bus bran
gesnis. Ant visų paprasti! 
laiškų, ant kurių lig šiol rei
kėdavo lipinti markė už 2 ce
ntu, nuo pėtnyčios reikės jau 
lipinti markė už 3 centus.

Atvirukės, kurios ligi šiol 
eidavo už 1 centą, nuo pėt
nyčios bus 2 centai.

Laiškams betgi, siunčia
miems tame pačiame mieste, 
pakaks markės už 2 centu, 
;kaip ligšiol kad buvo.

Be to, nuo šio lapkričio 1 
dienos antdedama karės mo
kesčiai ant visokių kitų dai
ktų, nuo 5 iki 10 nuošimčių. 
Kaipo karės mokesti, 10 nuo
šimtį pajamų, turės mokėti

Nuo pradžios karės iki šiol 
jau išleista 26,460,000,000. 
—Dviejų miliardų dar r ei-

LONDON, spalių 31. — A- 
nglijos iždo ministėris, And
rei Bonar Law, pasiūlė at
stovų butui naują išlaidų sa-

miliardų dol. karės reika
lams.

Manoma, kad tos sumos už
teks iki pabaigai šių metų. Ji 
taigi padidins bendrąją išlai
dų suma už šiuos metus iki 
devynių miliardų ir penkių 
šimtų milionu (9,500,000,- 
000) dolerių arba, skaitant 
nuo pradžios dabartinės ka
rės, dvidešimt astuonių mili
ardų keturis šimtų pen
kiasdešimts milionu (28,450, 
000,000) dolerių.

Iždo ministėris, boto, už- 
reiškė, kad nuo liepos 22 d.

teatrai, vakarai n: šiaip yi-jjki rugsėjo 22 d. s
jsokios pasilinksminimo vie
tos.

NEW YORK, spalių 30.— 
Dar vienas demokratų parti
jos rėmėjas stojo socialistų 
pusėn. Tai Amos Pinehot. 
Šiomis dienomis jis pasiuntė 
d. Hilląuito adresu ilgą laiš
ką, kuriame išrodinėjama, 
kodėl jis, demokratas, nie
kuomet nebuvęs ir nemanąs Ridentai ir galbūt dar šian-.saį yra toks: I 1 • •» 1 . • • i ' *

lio darbininkų unijų skyrių 
prezidentų, šiandie atva- 
jžiuoja generalini unijų pre- I • 1 1 • • 11 ii v •

būti socialistu, vis dėlto nu-’die bus galutinai nuspręsta 
taręs balsuoti už socialistų algų pakėlimo klausimas, 
kandidatą į New Yorko mie
sto majorus. O tai

ir demokratų balsuotojai ne
gali laukt nieko gera. Tatai 
jis pats esą patyręs. Kuomet 
keturi metai atgal agitavęs 
už republikoną Mitchelį, da
bartinį miesto majorą ir fu- 
sionistų kandidatą į tą pačią 
vietą, tai jis manęs, jogei po
nas Mitchel runija su geria
usia intencija į majorus ir

Panaikino mirties bausme armijoj
Maištas vokiečiu armijoje

True translation filed Avitb the post-p I p I I o 
master at Chicago, 111., on November • 
1, 1917, as reqnircd by the act 
October ti, 1917.

> RUSAI KRAUSTOSI Iš 
HELSINGFORSO.

praneša, kad 
f'vokiečių kariuomenė Bever- 
jloose, Belgijoj, pakėlė maiš
tą. Kareiviai, sakoma, atši- 

Isakę eiti frontan. Kaikuric 
>1 . ... v esą sugadinę savo šautuvusEvakuacija bus užbaigta u:<I, J. . , . .... i kiti gi pavartoje juos prieš

‘ [oficierius, tuo budu kehatas 
iš jų tapo sužeista.

Sukilėliai betgi suvaldyta 
ir išgabenta gyvulių vago
nuose.

KOPENHAGEN, spalių 
31. — Helsingforso evakua- 
vimas turėsiąs užsibaigti a- 
pie už poros savaičių. Apie 
tai čia šiandie gauta prane-

DIDELI POTV
RIKOJ.

PANAIKINO MIRTIES 
BAUSMĘ ARMIJOJ.

žuvo apie tūkstantis 
žmonių.

True translation filed with the post- 
niasler at Chicago, III., on November 
1, 1917, as reųuired by Ihe act of 
October 6, 1917.

NAUJAS ITALIJOS 
KABINETAS.

džios išlaidos buvę tris de
šimta du milionu ir septynios 
dešimts tūkstančiu dol. kas
diena. c

Tnu- translation filed \vilh the post-
mastei’ at Chicago, III., on November. 
1, 1917, as reuuircd by the act of

Vittorio Orlando premjeras.
KANCLERIO REZIGNA- 
VLMAS PATVIRTINTA.

LONDON, spalių 31.
Reuterio žinių agentūra pi

Natal’o, pietinei ?

PETROGRADAS, sp. 31.-
— Premiero Kerenskio įsa
kymu šiandie tapo panaikin- neša i 
ta mirties bausmė rusų ar-(rikoj, kad bėgiu pastarųjų 
linijoj. ' ?. . . keturių mėnesių siautę lie-

Padėjimas fronte taipjau tų s. pridarė ten didelių nuo- 
ir šalies viduje esą žymiai stolių — žmonių gyvastimis 

1------- Vokiečių besi-1ir turtu. Katastrofa ištiku-
veržimas į šiaurę, manoma, |si pereitą subatą ir nedėk 
galutinai užsibaigė. Nauji (dieni, kuomet išsiliejęs Ume- 

,mūšiai Rusijoj, tur būt, atsi- ’gnį upės vanduo užtvenkė 
'kartos tik apie sekamą pa- tirštai apgyventą paupio di-
vasari.c

ROMA, spalių 31. — Tik- 
iką tapo paskelbta prof. Or
lando kabineto sąstatas. Ji-

4 /J 'JJ . ---------- V/

ficialiai pranešama, kad ka
ncleris Michaelis rezignavo 
ir kad jo vieton tapo pakvie
sta Bavarijos premjeras,

Įvesta nauji mokesčiai.
Finansų ministėris išleido

Darbininkai rengiasi parei- ionįju min. 
dėlto, j kalanti pakelti algas 25—50 ticijos — ,r 

šios dienos bendras j Medą, iždo_nuos.
susirinkimas atstovaus apie 
300,000 darbininkų.

True translation filed \vith Ihe post- 
master at Chicago, III., on November 
1, 1917, as re<|nire<l by the act of 
October 6, 1917.

Užsienio reikalu ministe-
ris — baronas Sonnino, ko-

— Colosimo, jus-
Saechi, finansų —Jtlingas jau veda tarybas su 

■ Francesco Ni-
tti, karės — gen. Alfieri, lai
vyno — vice-adm. Debolno, 'skelbtuosius Amsterdamo ir 
amunicijos — gen. Alfredo-Kopenhagcno pranešimus a- 
Dollolio, pensijų ir militarėslpie minėtąsias atmainas Vo- 

i ipagelbos— Dissolad, apšvie- kietijos kabinete.
(tos — Barenini, viešųjų dar- ------------- -------------

Tatai patvirtina vakar pa-

striktą.v
Sulig žinių iš Johannes- 

’burgo, žuvusiųjų skaičius 
i siekias tūkstančio žmonių. 
Materialiai nuostoliai taip-

dinius mokesčius nuo pavel-p?11 dideli, 
dėtų turtų. Manoma, ka< 
tatai turės įnešti į valstybė: 
iždą apie penkiasdešimts mi 

(lionų rubliu kas metais. € 4

I I ARKTIšKĄ JURĄ 
____

Laivo įgula, tur būt, žuvo.

Kėsinosi an l'irotopopovo
»vėtra pagavo plaukianti is

Žinomasai reakcionierius i Solomon į Nome laivą, Whi - 
ir buvęs vidurinių reikalui te Bear, ir hunešė į Arktiš- 
ministeris (carui viešpatau-ką jurą. Laivas vežė už vie-AREŠTAVO SOCIALISTU .bu — Bari žemdirbvstės_ Iruc translation filed \villi the post*- ‘vnnomA * L.... . ’. , \L „ ... nmstm’at Cliieago, 01, on November p protopopov> U. doL })rekių. KadanKANDIDATĄ.

Kartu areštuota ir trylika 
kitu.

|Miliam’, vaizbos — Giufelli, 
[krasos — Bura, transportą- 
cijos — Bianchi.

apsivylęs. “Mitchelis! yra 
turčių majoras” — sako da
bar Amos Pinehot. Jis dar
gi begėdingiausiu budu kė
sinasi ant piliečių- teisių, 
stengdamasis užgniaužti žo-

Delei tų ir kitų priežasčių 
jis, Amos Pichot, taigi nuta
ręs remti socialistų kandida-

UŽSAKĖ 15 TŪKSTANČIU 
BATŲ.

VVASHINGTON, spalių 31
Tarpininkaujant šalies

- Vakar tapo apkaltinta try
lika vietos socialistų, jų ta
rpe ir kandidatas i miesto 
majorus, Tomas Hammer- 
schmidt, už kėsinimąsi pa
kenkt konskripcijos įstaty

mui.

True translation filed \vi(h the posl- 
inaster at Chicago, III., on November 
1, 1917. as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

1, 1917
Oclober 6, 1917.

ANGLAI NETEKO 82,377.
VYRŲ.

Už spalių mėnesį.
LONDON, spalių 31. — 

Sulig gauto pranešimo, ang-
HERTLING NESUTINKA llų nuostoliai už lapkričio mė-

BŪT KANCLERIU.

TELEGRAFISTAI LAI
MĖJO PAKĖLIMĄ ALGŲ.

Rock Island geležinkelio 
telegrafistai arbitracijos ke
liu laimėjo pakėlimą algos 
$17,000 į mėnesį, kurie bus 
išdalinti lygiai visiems. Be-

LONDON, spalių 31.—Ex- 
change Telegraph praneša iš 
Amsterdamo, jogei grafas 
Hertling atsisakąs užimti 
jam siūlomą kanclerio vietą, 
pamatuodamas tai negalėji
mu užtikrinti sau reichstago 
didžiuma.

nesį siekia 82,377 vyrų. Nuo
stoliai dalinasi sekamai: Už
mušta ar mirė nuo žaizdų — 
1,415 oficierių ir 14,485 ka
reivių. Sužeista ar dingo be 
žinios — 4,133 oficieriai ir 
61,814 kareiviu.

Ii •
po perkeltas iš Petro ir Po-igi laivas nepasiėmęs pakan- 
vilo tvirtovės ligonbutin —(karnai anglių ir kadangi Ar- 
dėlei blogo sveikatos stovio, (ktiškoje juroje siaučia nepa- 
Tuoj po jo perkėlimo būrys įprastai dideli šalčiai, tai yra 
kareivių bandė pasikėsinti įmanoma, kad laivo įgula, vi- 
ant Protopopovo. Įsiveržętso tris žmonės, turėjo žūti, 
ligonbutin kareiviai parei- Iš Nome tapo išsiųsta ke- 
kalavo prirodymų iš ligon- Ii gelbėjimo laivai jieškoti 
bučio valdybos, būtent, kad fWhite Bear’o.
jo sveikatos stovis ištiesų y----------------------------------- -

riausybei betgi pavyko per
maldauti kareivius, jie tai
gi paliko Protopopovą ramy
bėje.

600,900 CENTŲ KAS 
DIENĄ.

MADRID, spalių 31. — Is
panija vis dar neturi minis
terių kabineto. Buvęs sena
to pirmininkas Joanin San- 
chez Toca, kur buvo pakvies
tas sudaryti naują kabinetą,

True translation filed vvilh the posl- 
master at Chicago, UI., on November 
1. 1U17, as reouircd by Ihe aet of 
October 6, 1917.

MAIŠTAS VOKIEČIŲ 
ARMIJOJ.

dvidešimt ( 120,000) tukstan- gynimo tarybai Belgijos vai-i rbo dieną,viršlaikio apmo- 
’ 1 ’ ’ į. Kartu į per-'džia padarė kontraktą, sulig kejimą už nedėldienių darbą, 

pateko ir Į kuriuo turės būt padaryta 26 darbo dienas mėnesyj, vie-
čių belaisvių
galėtųjų rankas 
virs tūkstantis kanuolių.

Pranešime sakoma:
penkiolika tūkstančių porų ton 30 ir 7 dienų pailsį į me- 
guminių batų belgų armijai, tus.

DEN\ ER, Colo., spalių^31 atsisakė. Vadinas, jam nepa- 
ietine pinigų liejykla nu- vyko sudarvti ministerių ka

tare atliet po 600,000 centų .bilietą.
1 a « « .......

ti reikalavimai, iššaukti nau- kirs užimt ministerių pirmi-
jų karės mokesčių, taksų. ninko vietą, nežinia.

K ar ei via i šaudo j oficierius 
ir atsisako eiti frontam

AMSTERftAM, spalių 31.
— Laikraštis Les N o u-

ŠIANDIE
Atsibus didelės prakal
bos Cohimbia svetainėj, 
1700 W. 18th Si. — ant 
Tovvn of Lake. Rengia 
Lietuviu Soc. Rinkiniu 
Kampanijos Komitetas. 
Klabės K. GŪGIS ir P. 
GRIGAITIS. Pradžia 
7:30 va), vakare.
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Užsisakomoji kaina:
Ifclcaioje, nešiotojams kasdien prl- 
Hatant i namus, moka:

Savaitei .................... 12 centų
■Inesiui ....................  50 centų

fffato dalyse, kur nešiotojai nepa- 
įlekia, dienraštis siunčiamas pačtu, 
1*1 j am s išanksto užsimokėjus: Me- 

f G.00; pusei metų $3.50.
Kitur, ne ChicagoJ, metams $5.00; pu
lti metu $3.00; trims mėnesiams
įlJi. Kanadoje motoms $7.00. VI- 
Hir kitur užsieniuose $8.00 metams.

Brangesnes 
stampos.

Nejaugi jiems yra vis- savimo vietą.
Tie žmonės, kurie nori, 

kad socialistai laimėtų rinki- 
, jie mėgsta mus, privalo patarnauti ši- 

daug kalbėt. Politikos re i- tame dalyke. Balsų saugo- 
kalams jie kolektuoja iš žmo- Jojas turi gaut išanksto tam 
nių pinigus ir net užlaiko tikrą paliudijimą iš partijos, 
savo “diplomatus” arba siu- Todėl socialistų kuopų nariai 
ntinėja juos į Europą. Bet ir simpatizatoriai, kurie su- 
kada ateina reikalas page- tinka padirbt partijos labui, 
rint politikos dalykus čia- turi tuojaus apie tai pranešt 
pat, kur gyveno tūkstančiai organizacijai. Kreipties rei- 
musų žmonių, tai klerikalai kia į Lietuvių Socialistų 
su savo “politika” lenda į už- ; Kampanijos Butą, 731 W. 18 
pečkį.

Žinoma, jų padėjimas keb
lus. Remt kapitalistų parti- vimo dienoje bus atvykt į 
jas jiems baugu, nes darbo paskirtą jam vietą 4 vai. po 
žmonės tuo pasipiktintų. O pietų arba anksčiaus ir išbūt 
lužtart gerą žodį už socialis- tenai , iki pasibaigs balsų, 
tus irgi negalima, nes kleri- skaitymas, 
kalai yra papratę juodini so
cialistų vardą.

Bet vis dėlto keisti yra tie 
(“žmonių užtarėjai”, kurie

kričio 6 d.?

-th st. (2 augštas).
Watcher’io pareiga balsa-

Watcherių rei
kia labai daug; taigi kas ti
ktai galite, apsiimkite!

Tai tokia “teisybė”

Pelnyčio je įeina 
naujas įstatymas apie kariš- (svarbiame žmonėms reikale 
kus mokesčius ant laiškų. * nedrįsta parodyt savo nuo- 
Pagal tą įstatymą ant uždą- mone.

Apžvalga
KAM 
MELUOT?

rytų laiškų, siunčiamų iš Chi
J Įgulta miost Kad nepavogtų

lo miesto i Chicagą, turės 
būt lipinama trijų centų 
(vietoje dviejų) stampos; 
ant atviručiu, einančių iš

balsų.
rašo:

kės lipint dviejų centų (vie
loje vieno) štampą. Ant lai
škų ir ant atviručių, kurie 
neišeina iš miesto ribų, stam

vertės, kaip pirma.
A t k re i piame ska i ty toj ų

durną i sną naują įsuuymą, 
kad jie prisitaikytų prie jo, 
nes už prilipinimą ant laiš
ko stampos mažesnės vertės, 
kaip įstatymas reikalauja,

t kričio balsavimo, Chicagos 
i socialistams reikia neuž- 
i miršt vieno labai svarbaus 
Idalyko: apsaugojimo balsų 
nuo vagysčių. Jeigu sociali
stų kandidatai ir gaus dau
giu us balsų už savo oponen
tus, tai tas dar nereikš, kad 
'jie bus išrinkti — jeigu senų
jų partijų agentai turės pro
gos daryt suktybes, skaitant

Mes parašėme, kad Kercns- 
kis faktiškai valdo Rusiją ir 
gali panorėti apsivainikuoti. 
“Naujienos” iš to išveda, kad 
mes stovime už monarchijų. 
Klausiame, kodėl nepasakyti, 
kad smala yra geriamas vy
nas. Juk viską galima, jei to 
norima.

t’(‘l

Moters neturi 
balso.

šiuose teisėjų rinkimuose

Amerikoje balsų vogimas 
tyra labai įsigyvenusi prakti- 

■ ka. Jos laikosi visų kapitali
stiškų partijų politikieriai. 
Nėra tų rinkimų, kad dėl to 
nekiltų visokių skandalų. Ap 
gavingi balsų skaitytojai da
žnai ir i teismą pakliūva, 
kaip atsitiko nesenai New

“Vienybė L.“ čionai meluoja, 
nes lame jos straipsnyje, iš ku
rio mes padarėme išvedimų, kad 
ji stoja už monarchiją, buvo ne 
liktai kalbama apie Kerenskio 
valdžia ir jo norus, bet ir ve kas

Šitai pavyzdėlis teisybės, ku
rios gauna darbo žmonės, kada 
jų interesai susiduria su savo 
samdytojų interesais.

Trįs šimtai aštuoniosdešimts 
darbininkų gelžies nituotojų, 
dirbančių Westem Steel kom
panijos fabrike, IIegewich, su
sitarė reikalauti daugiau mokc- 
sties. Taigi jie išrinko tūlą Dan 
Janis ir dar penkis kitus darbi
ninkus delegatais, kad jie nuei
tų ofisan ir pristatytų “bosams“ 
reikalą. Delegatai tatai pada
re ir sugrįžo dirbti.

Savaitei praslinkus šaukiu 
“bosas“ Janišą į savo ofisą algos 
atsiimti. Kad Janiš atėjo ofi
san, du policistu tuojau jį sua
reštavo, nugabeno į South Chi
cagos policijos nuovadą ir ati
davė teisman, kaltindami jį su
lig skirsniu 2012 (už ištvirki
mą).

Štai ką patsai Janiš apie tai 
pasakoja:

“Aš nežinau, už ką mane a- 
reštavo. Jie liepė man pasira
šyti ant popieros ir aš, verčia
mas, pasirašiau. Bet aš nieka
dos niekam bloga nesu padaręs. 
Niekados nebuvau teisme. Jie 
vadina mane agitatorium ir sa
ko, kad aš sulaikąs kitus darbi
ninkus nuo darbo. Aš niekados 
neatkalbinėjau kitų nedirbti. 
Policistai ir dirbtuves viršinin
kas kalbėjos su teisėju. Teisė
jas išvadino mane “aidoblistu” 
(I. W. W.), bet aš visai nesu 
“aidoblistas“, nesu nei socialis
tas. Ten, kur dirbau, mes netu
rėjom jokios unijos. Aš esu 
serbas. Aš visados pritariau ka
na, bet už savo sunkų darbą mes 
norime truputi daugiau algos.“

Po&rflZzos Į

Gyva bėda

Kad aš ir ne kuniginis, bet 
vieno kunigo man vis dėlto gai
la. Tai roselandiškio kunigo 

Lapelio. Taip jis, žmogelis, nu
skriaustas, kad ir “bedievis” tu-

Parapijonų baigia nebetekti. 
Kiek jų dar liko, ir tie patįs jo 
neklauso. Yra būrelis senų da
vatkų, bet — kas iš senų da
vatkų? Tik liežuviams nešioti.

žodžiu, apleistas visų. Bažny- 
tužū tuščia. Biznis—rotten.

žo galvužę, kaip čia geriau pa
mpi jonų akyse pasistačius, kaip 
juos ant Dievo kelio atvedus, 
kai]) biznužį pataisius. Ir nie
ko ncišlaužia. Visi pienai išei
na tokie mizerni, tokie juokin
gai mizemi. kaip patsai jų au
torius.

Naujausias jo biznužio pie
nas — kunigas Lapelis dideliais 
plekatais jį paskelbė—toksai: 
surengti sorkes. O tose sorkėse 
jis eisiąs imtynių su pradines 
mokyklų vaikais. Tik reikia 
daug publikos, kuri ateitų į sor- 
kes ir mokėtų po dešimtuką.

Ir padarysiu biznužį! — Ini-

JONAS FRANKO. " Vertė K. IMKONAS '•

Į ŠVIESĄ |
(Kalinio pasakojimas). I

“Bet jei Rusijoje1, visa tvar
ka priklauso nuo vieno žmo
gaus, lai tas aiškiai paliudija, 
kad Rusijai dar reikalinga 
monarchija, kad Rusija dar 
nepriaugusi prie augštesnio 
laipsnio.“

Chicagos moters neturės bal- Yorke, kur visa krūva kler- 
so. Tai yra skriauda joms, kų tapo apkaltinta už mėgi- 
ir prie to didelis nenuosek-'nimą sufalsifikuot balsavi- 
lumas. Jeigu moters gali »ių rezultatus ir išgelbėt ma- 
balsuot, kada renkama mie- .voro Mitchel’io kandidatūrą, 
sto viršininkai, tai joms tu-i Senųjų partijų agentai var 
retų būt duota balsas ir teis- toja falsifikacijas rinkimų 
mo viršininkų rinkimuose. kovoje tarpe tų partijų; ga-

Bet socialistams gali pa-

Nuo blogų teisėjų moters Įima tad įsivaizdinti sau, ko 
kenčia ne mažiaus, kaip vy- reikia iš jų laukti socialis- 
rai. Kada, sakysime, teisė- (tams. 1912 m., kada drg. 
jas išleidžia “indžonkšeną’j.Cunnea ėjo pirmu kartu ant 
ir uždraudžia streikinin- valstijos prokuroro, tai dau- 
kams pikietuot, tai jisai pa- gelio nuomone, jisai nepate- 
kenkia visiems dalyvaujan- ko į tą ofisą, tiktai ačiū bal- 
tiems streike, ir vyrams ir SU vogimui.
moterims; pakenkia ir visai
darbininkų klesai, nes strei- kenkt netiktai sužinios bal
ki ) pralaimėjimas bent ku- su skaitytojų suktybės, o ir 
rioje vietoje sustiprina kapi- paprastas jų apsileidimas, 
talistus apskritai ir apsunki-1Mat, kad išrankiojus balsus 
na darbininkams kovą už ge- iš visų kortelių (ballotų) ir 
resni būvį. į teisingai juos suskaičius, tai

Moters turi gaut lygias pi. į reikia daug darbo, žmonės, 
vyrais vi-1 pastatytieji prie to darbo, 

Nuo to 'dažnai, nenorėdami ilgai gai- 
ir motėm 3uoti, atlieka jį paviršutiniš- 

' . kai ir praleidžia daug balsų 
nesuskaitytų, ypatingai kuo
met jiems priseina turėt rei
kalas su “splitintais” (ne už 
visą tikietą paduotų) balsais. 
Jeigu kiekvienoje balsavimo 

klerikalai i vietoje tampa tuo budu “pra-

ietines teises su 
uose dalykuose.

gerove.

‘ Žmonių 
užtarėjai ’'

kiai pasakė, kad “Rusijai reika
linga monarchija“, o dabar ji to

“Naujienoms” “minčių iškrai
pymą” ! Turėkite, vyručiai, gė
dos. Jeigu jus norėjote ne tą 
parašyt, ką parašėte, tai reiš
kia- šnekate, patįs nesižinoda- 
mi ką. Ne “Naujienos” yra kai- 
tosK kad jus nemokate išreikšt 
savo minčių lietuvių kalboje.

Teisėjas nusprendžia, kad Ja
nis užmokėtų pabaudos 150 do
lerių ir dar teismo lėšas, ir pa
smerkia jį sunkiems darbams 
“pataisos namuose.“ terminui, 
kol jis savo piniginę pabaudą a- 
Udiirbs — po 50 centų dienoj.

Janišo draugai pasirūpino 
gaidį advokatą, kad panaikinus 
šitą teisėjo nusprendimą ir kad 
byla butų išnaujo nagrinėjama. 
Bet priešingosios pusės advoka
tai tvirtino ta plieno kompanija 
dirbanti valdžiai darbus, kati ka
rės laiku agituoti neleistinas da

Bet aš bijau, kad ir tomis sor- 
kėmis jis biznužio nepadarys. 
Del paprasto dalyko: parapijo
nų nėra, davatkos ant dešimtu
kų šykštokos, o socialistai ir “be 
dieviai“, nors kunigas Lapelis ir 
j jų dešimtukus apeliuoja, var
giai interesuosis kunigo su vai
kais imtynėmis, čalis Čaplinas 
juk da kvailesnių fonių padaro.

Pabraiža.

Pinigas tėvas,
Pinigas—draugas.
Hnigas dievas.

Kas pinigo turi 
Visi gerbia, myli.
Pinigas kalba,

PALEIDO 
BURNELĘ.

Keletas dienų atgal mes per 
“Naujienas“ kreipėmės į kleri
kalus, ragindami juos sustabdy
ti tuos šlykščius pliauškimus, 
kuriais žinomasai “metodologi
jos daktaras“ demoralizuoja 
žmones savo vadinamosiose 
‘ ‘konfcrenei j ose.’ ’

Klerikalų partija tečiaus, ma
toma, neketina paklausyt to mu
sų para ginimo. Ažuot uždarius 
burną tam keikūnui, ji leidžia 
jam savo pliauškimus kartoti 
da ir spaudoje. Taip, Chicagos 
klerikalų organe tasai iš proto 
išsikrausčiusis žmogelis rašo:

“... Bedieviai Prancūzijoj per 
revoliuciją nepadoriausiai el
gėsi su moterimis ir mergai
tėmis... jie paleistuvavo pa
galinus su nužudytųjų kū
nais... jie skriodė žudydami 
kaikuriuos katalikus ir iš per- 
skriostos krutinės išplėšę ėdė 
žmogaus širdis... jie darė ir 
kitas baisenybes, kurių nei iš
reikšti negalima...”

o
Ii’ ant tiek yra netekęs pado

rumo tasai žmogus, kad jisai, 
parašęs tas šlykštynes, nesidro
vi dar reikalauti, kad socialistai

Kodėl musų
Chicagoje ir kituose mies- žiopsota” bent po vieną—du 
tuose tyli ir nepataria žmo- balsu, tai rezultate nepritek- 
nėms balsuot ateinančiuose liūs pasiekia tūkstančių. O 
rinkimuose už tokius kandi- kaip tatai yra svarbu, gali- 
datus, kurie geriau patarna- ma suprast, atsimenant, kad 
utų visuomenės labui, negu Ineretai kandidato laimėji- 
tie ponai, kurie sėdėjo iki mas priklauso nuo keleto ši- 
šiol valdininkų ir teisėjų vie- mtų balsų.
tose? Taigi socialistų uždavinys

Tautininkai bent išdalies 'yra pasirūpint, kad balsų su-1
prirodytų”, kad taip nebuvę, 
kaip jisai pliauškia!

Ar ilgai žmonės pakęs tuos 
apiakusius fanatikus ir mulkin- 
tohis? *

atliko savo pareigą, priim- skaitymas 6 d. lapkričio bū
dami rezoliucijas, kad Chica- tų teisingas. Vienintelė tam 
gos ir apielinkių balsuotojai priemonė yra pastatyt rnki- 
paduotų savo balsus už K. mų dienoje balsu sauerotoius 
Gugį. O klerikalai visai ty- (watcbers) j kiekviena b*d-

jos viršininkas sakė, kad Janiš 
esąs agitatorius, kad jis kurstąs 
darbininkus ir tie jo klausą. Tei
sėjas vėl pasakė, kad jis nagri
nėjęs bylą ir kad tame nagrinė
jime jokios klaidos nepadaryta.

Dalykas labai aiškus ir pa
prastas. Plieno kompanija yra 
skundėja, o darbininkas —sku
ndžiamas. Jis reikalavo duo
nos ir gavo akmenį. Jis gavo 
nešti kryžių už papildytą savo 
piktadarybę—kam prašė sau ir 
kitiems darbininkams daugiau 
algos.

Žmogaus gyvastis pigi, o tur
tas—šventas daiktas. Per pas
kutiniuosius šešis mėnesius kai
nos maistui pakilo 62%, o algos 
pakilo vos 19%!

Demokratai su republikonais 
susivienijo dabar, kad išrinkus 
kapitalui tarnaujančius teisėjus. . 
Dėlto kad republikonų ir demo
kratų partijos yra kapitalistų 
partijos ir jos nori turėti savo 
interesų gynėjus teismuose.

Vienintelis atsakymas tiems 
ponams, kokį gali duot liaudis, 
darbo žmonės, tai balsuojant 
rinkimais už savo interesų gy
nėjus, už socialistų kandidatus.

Kas pinigų tur 
Šilkuots, deimantuotas. 
O be pinigų — 
Alkanas, škurliuotas. 
Kas pinigų tur— 
Su mergom bučiuojas, 
O be pinigų— 
Patvoriais voliojas. 
Kas pinigų tur— 
“Autais“ važinėja, 
O be pinigų-- 
Pėkščias kėblinėja. 
Kas pinigų tur— 
Alų, vynų maukia. 
O be pinigų— 
Srutų pasikliaukia. 
Kas pinigų tur—•

O kas j ųnetur— 
Nieks pažint nenori. 
Kas tur pinigų— 
Danguj vietos bus, 
O kas jų netur—

Klaidų pataisymas

Redakcijos Atsakymai
________________________ /
Ad. Glodeniui, Cleveld. — Se

nos žinios dienraščiui netinka. 
Apie tokius atsitikimus reikia 
urnai parašyti, arba iškarpą iš 
vietos laikraščių atsiųstii.

Joe Usapiet.—Del ne nuo mu
sų priklausomų priežasčių tam
stos atsišaukimo negalime iš
spausdinti.

“Naujienų” N 25 žinutėj iš! F. Žilinskui^-Eilių nesuvar- 
Rockford, III., apie moksleivio tosime.
K. černausko išleistuvių vaka
rėlį įsiskverbė kelios klaidos au
kautojų sąraše. Ten pasakyta, 
kad B. čekavičius aukavo $5.00, 
turėjo būti B. Mickevičius au
kavo $5.00; antra, pasakytas: M, 
Buskaite aukavo 90c, turėjo bū
ti M. Račkaitė; ir V. Stankūnas, 
turėjo būti M. Stankūnas. B.P.D.

A. Jakštui.—Eilių “Dvidešim
tas amžius“ negalėsime suvarto
ti. Taisyt neapsiimam.

A. Pazorskiui.—Tamstos raš
to neįskaitome. Lavinkitės kiek 
nors geriau rašyt. Be to, rašy
kite ant paprastos laiškams ra
šyti vartojamos popieros, o ne 
ant “dury”.

(Tąsa)

Žiliai ką, rebe Mauša, — sa
kau aš, — atiduok man tas po- 
pieras. Aš išeisiu, jei tau ne
reikalingas.

—Ką? — suriko Mauša, — tu 
norėtum išeiti? O kur tu. kvai
ly, eisi?

—Aš norėčiau pastoti pas ko
kį meisterį amato išmokti.

Mauša visa gerkle nusijuokė.
- Eik, eik, kopūsto galva, ma

nai, kad tave kas-nors paims? 
Už mokslą reikia mokėti, o prie 
to gi reikia mokėti skaityti ir 
rašyti ir tai ne žydiškai, bet goiš- 
kai‘).

Aš nutirpau. Ant galo, po il
go tylėjimo ištariau:

-lai nors parodyk man tas 
popieras, aš nors pažiūrėsiu į 
jas.

— Tfu! šūkterėjo Mauša,
- priskubino prie manęs, kai]) 

dagis prie kailinių! Na, eikš, 
parodysiu tau tavo luitus! Dar 
tavo laime, kad aš iki šiol jų 
nesudeginau!

Tas paskutinis žodis kai]) pei
liu man vėre į širdį. O kas gi 
jeigu Mauša ištik rujų sudegin
tų mano popieras? Juk bučiau 
aš vienui-vienas pasaulyj, kaip 
nu įraukiąs mio.jnędzJo lapas. 
Ne aš pats nežinočiau savo pa
ėjimo, ne manęs niekas nežino
tų. Negalėčiau pasijudinti iš 
vielos, bučiau ant amžių prikau
stytas prie Maušos sėdynės, bu
čiau ant amžių nelaisviu. Šiur
pulis perėjo per mane prie tos 
minties ir koks-tai silpnas spin
dulys mirgtelejo man akyse. 
Su dideliu vargu aš pergalėjau 
save ir ramiai nuėjau paskui 
Mauša i kamara. C *. 4.

Kamara buvo medine, karčia- 
inos užpakalyj.• o įėjimas i ją 
buvo iš priemenes. Jųje. buvo 
lik vienas mažas langelis, kry
žiavai užkaltas geležiniais stul
peliais. Mauša sudėdavo ten 
visokius daiktus, kuriuos ūki
ninkai jam duodavo užstavos, 
ir viską, kas turėjo vertę. Ten 
buvo daug kailinių, kailių kepu
rių, batų; skrynioje buvo karo
lių, kalbėdavo dagi, kad pas jį 
ten ant dugno buvo senų duka
tų ir talerų. Kelis sykius vagįs 
bandė įsigauti ton kamaron, bet 
jokiu budu negalėjo įsilaužti, 
nes ji buvo tvirtai pastatyta, ir 
šunis Mauša laike budrius. 
Kamaros durįs buvo siauros ii’ 
žemos, Mauša turėjo susilenk
ti, kad įeiti. Paskui jį įlindau 
ir aš.

—-O ko tu čia? — užpuolė jis 
ant manęs.

—Kaip ko? juk tu pats lie
pini man eiti!

—Bet ne čia gi! Palauk prie
menėje!

—Vistiek, — sakau, pa
lauksiu ir čia. Juk nieko pas 
tave nesuėsiu:

Mauša išvertė akis ir taip pa
žiurėjo, tarsi pirma sykį gyve
nimo pamatė mane. Nežinau, 
kas jam manyje nepatiko, bet 
jis nusispjovė ir nusigrįžo. Pa
skui jis užlipo ant skrynios ir 
pasiekė lentinę, prikaltą pačioj 
palubėj ir nuėmė nuo ten ryšulį 
pageltusių popierų.

—štai tavo popieros! — su
murmėjo jis, rodydamas man 
jas ištolo.

Duok, nors pasižiūrėsiu į 
jas, — sakau ir tiesiu ranką.

—Na, ką gi tu, kvaily, jose 
pamatysi? — atsakė man Mau
ša, — ir kam tau tas? Gyvenk 
pas mane, jeigu tau gerai čia, 
ir nejieškok sau nelaimes!

Ir vėl padėjo ant lentinos^ po
pieras. — Eikime iš čia, —t sa
ko, — dabar gali būti ramus. 
O tam, ką tau žmonės apie ma
ne sako, — žinau, kad pas žmo-

**) Goi — ne žydas.

nes ilgi liežuviai, tu netikėk. 
Tas viskas melai!

Kas melai? - klausiu.
Ė, su tavim kalbėti, tai 

vistiek, ką žirniais į sieną Iiars- 
tyti, — burbtelėjo Mauša ir be
veik išstūmė, mane iŠ kamaros, 
o paskui uždaręs ją vidurine ir 
išlaukini* spinomis. nuėjo Į knr- 
čiama.

IV

Joska ant valandėlės nutylu. 
Žurkauskas atidžiai klausęs jo 
pasakojimo, nusišypsojo ir pra
tarė:

—Na, tu sakiai, kad bus kvai
la istorija, o pasakoji taip, tarsi 
iš knygos skaitai.

—L, — atsįakč Joska, tas, 
kas buvo iki šiol, lai dar nebu
vo kvaila istorija. O dabar ve 
prasidės kvailumas. O kad ly
giai pasakoju, tam nesistebėki
te. Kaime aš išsimokinau pa
sakas sekti. Atmintis pas ma
ne gera, ir jeigu syki užgirstu 
kokią pasaką, tai paskui pasek
siu ją geriau ir įdomiau, negu 
tas, nuo kurio aš ją girdėjau. 
Pereita žiemą visi žmonės kai- 
me tai]) pamylėjo mane, kad ne 
vienos vakaruškos neapseidavo 
be manęs.

E, kaip matau, tu visur tin
ki, — pasakė Žurkauskas.

- Oi. nežinau delko, bet man 
rodosi, kad ypač tame mano ne
laimė, ' atsake Joska, atsidus
damas. Kada jaučiu, kad 
galiu padaryti, kad galiu ką-nors 
išmokti, lai tai]) mane viduje ir 
degino, taip spaudžia ir kanki
na, kad nė ant valandėles nenu
rimstu, kol to ne])adarysiu, ne 
pasieksiu, neišmoksiu. Taigi 
tas, tiktai tas, o ne kitas, ir pri
vedė mane prie kalėjimo.

— Na, na, pasakok!
Bet šį sykį Joska negalėjo pa

baigti savo pasakojimo, kadan
gi kai]) lik toje minutėje atsida
rė durįs į musų kamei-ą ir Jos- 
ką pašaukė prie tyrinėjimų.

Tai nepaprastas berniokas, 
sumurmėjo Žurkauskas ir 

užsimąstęs pradėjo vaikščioti po 
kamera.

—O man rodosi, kad jis daug 
meluoja, — sakau aš. ■—■■ Išsi
mokino kaime pasakas sekti, tai 
ir mums pasaką seka.

-Tu manai?
— Na kas gi, ar to negali būti?
—Tai]), gali būti, bet jo vei

das kalba jo naudai. Pagalios 
mes dar turėsime laiko daugiau 
jį pažinti.

Ant tyrinėjimų Joska buvo 
neilgai, mažiau pusvalandžio. 
Jis sugrįžo dar linksmesniu, ra
mesniu, negu pirmiau buvo.

—Na, ką gi» — klausiu jo, - 
nesuėdė tavęs teisėjas?

- f:, ką, teisėjas geras žmo
gus, — pasakė Joska. — Prisi
pažinsiu, išpradžių aš jo labai 
bijojau. Kaime man sakė, kad 
čia tyrinėjant muša, karšta g< - 
ležim svilina padus.

—Ha, ha, ha! — prasijuokiau 
aš. — Dabar tai aš žinau, ko tu 
naktimis taip meteis, šankiai, 
dejavai. Tau turbut sapnavos, 
kad tau padus kepa!

—Oi, oi, nesijuokite. Man 
baisu prisiminti apie tuos sap
nus, kiek aš juose prisikenčiau. 
O viskas veltui. Teisėjas toks 
geras, kalbėjos su manim žmo
niškai, nešukavo, nepyko ant 
manęs, nemušė manęs kai]) 
žandaras.

—O ar tave žandaras mušė? 
■— paklausė Žurkauskas.

— Oi, aš maniau, kad ir gyvas
tį iš majnęs išmuš! Tik pažiū
rėkit į mano pečius!

Ir Joska nusivilko marški
nius. Mes šuktelėjom. Vaiki
no pečiai perdėm buvo mėlyni 
ir padengti juostomis sukrekč- 
jasio kraujo.

(Bus daugiau).
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Del Patarnavimo Depozitoriams 
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yra depozi torių, 
paprastųjų ban-

Korespondencijos
ROCKFORD, ILL. Piliečiai, Subruskit! ! Kazimieras Gugise

taupomasis sky-

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

Del parankumo tokių depozitorių šio Banko 
rius bus laikomas atdaras Panedėlio vakarais iki 8 vai.

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

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

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

Pranešam visam Chicagos Jaunimui, kad mes duodame Puikius 
Šokius kiekvieną Nedėlios Vakarą Mildos Svetainėj, 3142 So. Hal
sted St. Pradžia 7 vai. vak. <

Kviečiame Visą Jaunuomenę atsilankyti. RENGĖJAI.

AKINIŲ

reikalingas akinių.

akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.
JOHN J. SMETANA

AKIŲ SPECIALISTAS
TP.MYKIT MANO UŽKASA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekus 2-ras augštas
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo t ryto iki 12 dieną.

Tel. Canal 5335

H?

REIKALAUJI
kenti galvos skaudėjimą,
nuolatos Tau ašaros krinta ii aklų, 
Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga 1 krūvą, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių.

Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
JeigU turi U£UCKllXiq
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart •>! 

reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa-

^DAKTARAS LIEBRECHT
Specialistas, Įsteigta 27 Metai

Aštrių ir Chroniškų Vyrų Ligų
Ofiso Valandos:—9 ryto iki 8 vai. vakaro. Utarninkais ir Ketvergais 
nuo 9 ryto iki 5 vai. po pietų. Nedėliomis šuo 9 ryto iki 1 dieną.

MID-CITY BANK BUILDING
Antras augštas, Kambarys 211-212

803 West Madison st., Kampas Halsted St. Chicago. 
Inėjimas iš Madison gatvės.

aktaras WISSIG
Seno Kraj'ausSpecialistas iš

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

Tel. Canal 3263.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Ramų Ir Stoginio Poploroo 

CARR BROS. WRECKING CO. 
3003-3039 S. Halsted SU, Chicago, III.

Draugijos ir Organizmų Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur 

M. Lewis, sulietuvino Dr. A. J. Karalius. 
Išleido J. Ilgaudas.

1.

3.

5.

8.

10.

Thales iki Linneus.
Linneus iki Lamarck.
Darwin’s “Gamtiškas Parinkimas.” 
Wesmann’o Paveldėjimo teorija. 
De Vries’o “Atmaina”.
Kropotkino “Savitarpinė pagelba”.
Atsakymas Haeckeliui,
Spencer’io “Socijalis Organizmas”.
Spencer’io Individualizmas.
Civilizacija—Ward ir Dietzgen.

Kaina 50c.

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted St., Chicago, III

M

da-
de-bar, regis, reikėtų visiems 

mokratiniams elementams 
patingai socialistams, bendro
mis jiegomis ir su įtempimu vei
kti, kad atsiekus pageidaujamų 
rezultatų. Bet tarp mus to ne
matyt. Ypatingai tie musų “ra 
dikalai” nesukalbami žmonės. 
Vieton į naudingų bendrų darbų 
jų doma daugiausia atkreipta į 
niekinimų “privatinių” socialis- 
tiškų laikraščių, kad tuo juos 
diskreditavus ir jų įtekmę visuo
menėje nupuldžius.

Kaip jau žinoma, dėl nesirc- 
gistravimo birželio 5 dienų, 
Rockfordo 110 jaunų vyrų lapo 
teismo pasmerkti vieniems me
lams sunkių darbų kalėjime. 
Taip pasmerktųjų yra šešiolika 
lietuvių, visi kiti beveik vieni 
švedai, ’lai švedų socialistai į- 
steigė veiklų komitetų, kurs rū
pinasi nelaimingųjų padėjimu ir 
teikimu jų šeimynoms pagalbos. 
LSS. /oloji kuopa taipjau ėmė 
organizuot kalinių šelpimo ko
mitetų, kuriu galiaus prisidėjo ir 
kitos progresyviosios draugijos. 
Bet darbas to komiteto neina, 
kaip privalėtų. Spalių 8 dienų 
kalinių šelpimo komitetas lai
kė savo posėdį, kur be kita ko, 
buvo įnešta, kad kaliniams rei
kia užsakyti dienraštis Naujie
nos. Skaitymo kaliniai labai 
reikalauja, lat, regis, kas butų

Nepraleiskite progos alsi- 
lankyti į RINKIMŲ MASS- 
SUSIRINKIMĄ, rengiamą

16-tos wardos
Socialistų Partijos

PeTNYčIOS VAKARE 
Lapkričio 2 d., 1917.

1815 W. DiVision St.

KALBĖS
Aldermanas Johnson, aid. 
Wm. Rodriguez, Dr. Kopp- 
nagel, Harold Mulks, Louis 
Rheingold.

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuosc 
taip ir civiliškuose (eismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas:

3121 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisą*:
127 N. Dearborn St.
I 8911-18 Unlty Bldg.
Tcl, Central 4411

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

Gydau Motery, Vyrų ir Vaikų LIcm
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 12 ir nuo 4—G vaku.ro 
Telephone Victor 790, Rili. Sidney 874 

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

Dr, A. R, Biumenlhai į_ JI

sdien socialistu dienraštį. Bet 
“radikalui” Raudzevičiui tas la
bai nepaliko. Jis šoko kiek drū
tas niekinti Naujienas, kad jos 
esančios ir šiokios ir tokios, ir 
kad užsakyti jas kaliniams vi
sai neverta. Po karštu betgi gi
nčų nutarta užsakyti kaliniams 
šešis Naujienų egzempliorius.

redaktorių ir ant Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Tarybos, d. 
J. Skibirdis.

Kad Skibirdis nebuvo išrink
tas Čia delegatu, tai jam priža
dama, kad jis busiųs išrinktas 
Rusijos išeivių susirinkime. Bet 
nelaime: susirinkime nieks Ski- 
birdžio nenominuoja. Tada su
sirinkimo pirmininkas padeda 
jo vardų tarp nominuotojų. Ski
birdis, matydamas, kad jo nieks 
nenominavo, atsisako kandida
tuoti, bet vėliau pribėgęs prie 
pirmininko protestuoja, kam jis 
ne pirmas buvęs padėtas ant no
minacijų 'blankus. Tada jam 
pataria važiuoti nuo Imos kuo
pos, ir Skibirdis nusiramina.

Pasitaręs su pora kuopos ko
miteto narių, Skibirdis pasiga
mina sau mandatų ir važiuoja 
rusų biurokratų konfercncijon 
kaipo atstovas nuo LSS. Imos 
kuopos, o kuopa nieko apie tai 
nežino.

Pagalios spalių 8 dienų įvyk
sta kuopos susirinkimas. Ski
birdis praneša jame, kad jis da
lyvavęs nuo kuopos konsulų 
konferencijoj. Išgirdę tai, dau-

Apsvarstykit 
Gerai.

Ar galima 
kitur deiinan- 
11» >•«•< h r. pi

i a 11 pirkti?
Ar galima 

Elgino laikro- 
vmmhm kėlius pigiau 
Hillll 8auti?

«J- Ai kilus ;ih
.... ksoriiis galėtų

j jus darbu ge- 
... iiau užganė

din Ii?
I Paklauskite
FlĮįĮI*' lietuvių, kurie
I tOl žino. Šimtai

laikrodėlių 
parduota. Visi užganėdinti. Teisin
gas patarnavimas.

K. Nurkaitis
1617 N. Robey St., Chicago.

Prie Milvvaukee ir Norlli Avės.

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

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

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
čiame dykai.

Georgi & Vitak Music Co.
1540 W. 47tb St., Chicago, III

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

Tcl. Drover 7179.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra tul
žias, kada pranyksta 
regėjimas.

Mes vartojam page
rinta Ophthalmomat- 
er. Ypatinga doma 
atkreipiama i vaikui. 
Valandos: nuo • ryta 
iki 9 vakaro: nedėta, 
nuo 10 iki 11 diong.

4649 So. Ashland A ve n u a, 
Kampas 47 St.

Telephone Yards 4317

D r. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

iki vaka 
2 po pieta

Prirenka visiems tinkamus 
nuoji ii patarimus 

788-88 Milwauker 
lubos. VALANDOS: 
rui. Nedėliomis 

Tel.

Dr. H. R. KRASNOW
Chirurgija ir Veneriškoe Ligos
Priėmimo valandos: 8 iki 10 dienų s 
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare; nedėldienials 

nuo 10 ryto iki 1 valandai dienų. 
Rezidencijos Telef. Garfield 640.

1346 So. Halsted St.
Pilone Canal 538

Tol. Armitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENe

Sugabiai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip įvairio
se moterų ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.
1436 N. Ashland Avė., Chicago

on.w. TUSZKIEWIC?

DR. M. HERZMAN j
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams ftf.nomas per 16 m< 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ;• 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas liga*, vy 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausiai į 
metodas X-Kay ir kitokius elektros prU- 
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W 18ta ’< 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų. H J 
6 8 vakarais. Telephone Canal 8110 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street ;)

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai

Geriausia Krautuve
dėl pirkimo ir taisymo visokių daik
tų, kaip tai: laikrodžių, žiedų, levor* 
vėlių ir kitokių. Kas Ką pirksit pas 
ihanc, tai aš viską gvarantuoju — 
kad auksą pirksite, auksą ir gausit. 
Jei nebus auksas, tai $50 uagrodoi 
gausite nuo šio laiko.

Taipgi priren- 
Akinius.

Kas turit silpnas akis ar trumpą re- 
Jojimą, arba galvos skaudėjimą, ne
aukite ilgai, bet ateikite pas mane.

Aš duosiu jums rodą ir pririnksi# 
akinius. Už savo darbą gvarantuo- 
ju arba sugrąžinu pinigus.

G. MILLEK, akių specialistai 
PETER A. MILLER, optkian 

Tcl. Canal 5838
2128 Went 22-ra gatvė, Chicage

| DR A. 1. EPŠTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

; 3101 So. Halsted Street i
Kampas 31-mos gatvės

I OFISO TEL. Boulcvard 4974 
.Gyvenimo Tel. Canal 5188v ......    . —.—J

Šelpimo Komiteto susirinkime 
buvo pareikalauta iš komisijos 
blankų, kurių jai buvo pavesta 
parūpinti, kadi išsiuntinėjus ki
tų miestų progresyvioms drau
gijoms {įrašymu paramos kali
niams. čia vėl Raudževičius at
sistoja ir sako: Aš žinau, kad jus 
simpatizuoja! Naujienoms, tai 
aš tyčia pasiunčiau joms spaus
dinti, bet ve, Naujienos reika
lauja trijų ir puses dolerių už 
atspausdinimų šimto blankų, ir 
dar iškalno reikalauja užmokėt. 
Be to, girdi, pati Naujienų re
dakcija ignoruoja musų darbų. 
— Kitas “radikalas” vėl pašokęs 
sako, kad reikią išnešti rezoliu
cija {iries Naujiena#... Rimtes
nieji draugai betgi pastebi, kad 
čia susirinkom ne rezoliucijoms^ pie 30 narių visai susilaiko nuo

tokiu savo organizatoriaus pasi
elgimu. Kįla trukšmas. Dau
gelis narių smerkia jį už sava
vali ngų pasielgimų ir įneša vi
sai jo raporto nepriimti. Bet 
čia įvyksta dar įdomesnis daly
kas. Skibirdį šoka ginti kitas 
nepermaldaujamas “kairių-kai- 
riausias” “internacionalistas”- 
antrasai Kovos redaktorius Sta
lioraitis. Stalioraitis teisina vi
sokiais budais Skibirdižio žygius. 
Esu, tokiais atsitikimais organi
zatorius turįs pilnos teisės be 
kuopos žinios ir pritarimo va
žiuoti ir jų atstovauti!

Galiaus, 12 balsų prieš 9 kuo
pa užgiriu Skibirdlžio dalyvavi
mų konsulų konferencijoj, o a-

HA5TER! i5Y5TEH

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.

Specialis skyrius mergindms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jų- 

sų mierą—bilc stailės arba dy
džio, iš bile madų knygos.

Mastcr Designing School
J. F. Kasnicka, I’erdetinis 

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

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJA* 
turi .kaudamas nrba silpnas aku 

galvos skaudėjimo, atsilankykite pa*
1155 Milvvaukee Avė

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakar, 
nuo <» vvto iki J po ptat

rašinėti prieš laikraščius, bet 
kalinių šelpimo reikalus svars
tyti.

Šitokie užsivarinėjimai tai ir 
trukdo visų musų darbų ir suta
rimų. —Reporteris.

PHILADELPHIA, PA.

Tie musu “kairių-kairieji

Kaip jau žinia, Rusijos pa
siuntinys Wasbingtonc, Bach- 
metjevas, šaukė rusų konsulų 
suvažiavimų, į kurį buvo, be to, 
kviesta dar įvairių organizacijų 
atstovai, popai, biznieriai etc.

ladelphijos komitetas politi
niams emigrantams Rusijon 
siųsti, kuriu įeina ir LSS. 1-os 
kuopos atstovybė.

Taigi komitetas, gavęs tokį 
pakvietimų, išrinko iš savęs tris 
delegatus konsulų suvažiavi
mai!, bet LSS. Imos kuopos at
stovas j delegatus nepakliuvo, 
nors jis ir labai norėjo būt de
legatu. Kas-gi buvo tas Imos 
kuopos atstovas, kur taip troš
ko važiuoti į tų biurokratų su
važiavimų? Gal koks “dešiny
sis”, “oportunistas”? Anaiptol. 
Tai buvo “kairių^kairiausias” 
“socialistas-intemacionailstas”, 
garsusis autorius sfpausdinamų- 
jų Kovoj paskvilių su Džian- 
Bambomis ir Orakulais ant lie
tuvių socialistų laikraščių ir jų

balsavimo. Skibirdis raportuo
ja. Raporte, jis didžiuojasi ga
vęs progos pataisyti Bachmetje- 
vo klaidų, būtent, Bachmetjevas 
pasakęs, kad lenkai esu stipriai 
susiorganizavę, o jis Skibirdis, 
nurodęs, kad lietuviai labiau su
siorganizavę negu lenkai.—

Tai yra tikrai pastebėtinas ap
sireiškimas, fir nesusekami tie 
keliai, kuriais musų kraštuti
niai (visai į kraštų išėję!) “kai- 
rių-kairieji” vaikščioja.

J. V. Stalioraitis, pavyzdžiiu, 
kiek jis primate, kiek rašalo ir 
popieriaus sueikvojo beniekiu- 
danias kitus draugus, socialis
tus, kurie organizuoja Lietuvių 
Darbininkų Tarybų, ar kurie tik 
tai Tarybai pritaria. Jie ir “o- 
portunistai” ir “social-patrio- 
tai”, ir dievai žino kas, o tik jis, 
ir kas su juo, esu “tikri inter
nacionalistai”.

Nagi, kaip jus pavadinsite da
bar tų Skibirdlžio žygį į buržu
azijos atstovų, biurokratų kon
ferencijų? Kaip pavadinsite 
Stalioraičio žygį, kurs pilnai 
Skibirdžio pasielgimų teisina ir 
baltina?

Tie draugai, kur taip mėgsta 
vadinties save “kairiaisiais” 
“internacionalistais” ir mokin
ti kitus, pasirodo, patįs savęs 
nesusigaudo. —S. R. Jautrus.

DYKAI!
Dabar yra jūsų proga mo

kytis barzdaskutystės 
amato dykai

25 mokiniams dykai
f

Nepraleiskite Šio pakvietimo. Atsi
lankykite pas mus tuojau. Išsikirpkit 
šitą, kad atsimintumėt musų adresą.

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago, III. ------------------  ....... ...... .......

DYKAI!

PIRK SAU visas Plumbavojimui reik
menis tiesiai už *‘who)eBnle” kainas 
Mea parduosime visiems.

Levinthal Plumbing Supply Co..
1637 W. Division St., Chicago, 

Corner Marsh tieki Avė. 
Kalbama lietuviškai

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS”.

Vyrišky DrapaniįBargena* 
'Nauji neatimti, daryti ant užsa 

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir orei 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 ik: 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.0« 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va 
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halsted St. Chicago, FB.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

, Vodevilians Permaina: 
Panedčlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir 32-ra GATV1

JOSEPH C. VVOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimą. 902-904 National Life Bldg., 
29 So. La Šalie St., Chicago, III.

Tel Central 6890-6391. Atdara: 
Utarninko, ketverge ir subatos vaka
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu: 
1666 M1LVVAUKEE AVĖ., Chicago, BĮ.

Tel Humboldt 97.

EXPERTAS
,lusų akys ^'ik^Luti gydymo, arba akinių. Mes 

galėsime jums pasakyti, 
kaipo gydytojas ir chirur- 
gas.

20 Metų Patyrimo Gydyme AKIŲ LIGŲ
Daug keblumų yra priežasčia akių ligų. Akių įtempimas atsi- 

įlePJ.a l nerYH sistemą ir vargina įvairius kūno organus ir yra prie
žasčia nerviškumo — dyspepsijos—galvos skaudėjimo—nevirškini
mo — melancholijos — širdies — kepenų ir inkstų keblumų ir tt. 

Keletas apsireiškimų akių įtempimo.
Ar jums skauda galva? Ar ji svaigsta? Ar bėga iš akių vanduo? 

Ar kaista arba niežti? Ar silpsta jūsų regėjimas? Ar jos yra jaus
lios arba užsidegančios? Ar jus matote dėmes prieš akis? Ar krei
vos jūsų akys? Ar auga kas ant jūsų akių arba vokų? 
sta jums nosis?

Ar jus turite katarą — Ai*jus pagalinate greitai šaltį? 
ba jusų ausyse arba jums apkursta ausys?

Pasitarkite su manim, jeigu jus kankina viršminėti 
mai.

Nebrangios kainos.

Dr. F. O. CARTER
120 SO. STATE STREET.

___ _rei-
Ar užkim-

Ar skam- 

apsireįški-

2-ras augštas. CHICAGO. ILL 
Linos durys iki “THE FAIR” Dcpt. sankrovos.

Valandos: nuo 9 iki 7 vai. vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12.

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

3149 S. Morgan St. kertė 32 it.
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

Telephone Humboldt 1278.

M. SAHUD M. D.
Senas Rusas Gydytojas Ir Chirargaa.

Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.
OFISAS: 1579 Milvaukee Avė.

Kampas North Avo , Kambarys 600. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto 

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

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St., Chicago 
BALANDOS: Nuo 8 iki 11 iš

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 2359 sS jL.«mvitt St
Valandos 8—10 ryte; 4—8 vak. 

Tel. Canal 3877.

Telcphone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialiau* Moteriškų, Vyriškų, Vaikų 
ir visų chroniškų ligų.

VALANDOS: 10—11 ryto, 4—5 po pietį}, 1—1 
vakare. Nedčldieniaia 10—1 po platų.

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

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONIKAITiS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicage

■ —II-III

■■■■■■■r
Tel. Annitage 984

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas Ii Chirurgas 

X-SPINDULTAI 
21i; N. Western avė.

Valandos: 9—12 ryte; 2—* 
vakare.

i

vaku.ro


jCHICAOOS ZINIOSl

Liet. Socialistų 
RINKIMŲ KAMPANIJOS

BUTAS
731 W. 18th St., 2 augštas

TELEF. CANAL 4730

Liet. Socialistą Cook Coiinty 
apskričio Rinkimų Kampanijos 
butas atdaras dienomis, vaka- 
rnrs iki ll vai. ir nedeldieniais. 
Uiccsas: 731 W. 18th St., 2-ras 

«Mgštas, J. H. Rashinskio name.
Su visais agitacijos reikalais 

dabartiniuose rinkimuose į aug
ėlesnįjį teismą teisėjų kreipki
tės į viršminetą vietą. Laiškais 
kreipkitės į centralinio komite
to sekretorių, adresu:
A. Dvylis, 1810 S. Halsted St.

Socialistą Tikietas.

Kandidatai į Teisėjus, kurių 
<v«kiniai įvyks lapkr. 6 d.: 
TOK SUPERIOR COURT

Seymour Siedina n 
Otto Christensen 
Carl Strover 
Leopold Saldei 
.John M. VVork 
Christian Meier 
Šuninei Block 
Kasimi r G ūgis 
Saniuet H. Holland 
Svvan Johnson 
Daniel A. Uretz 1

FOR CIRCUIT COURT
To fili vncnncy

Williąm A. Cunnea •»
To fili vncnncy 

Louis J. Delson

BRIDGEPORT

Drąsus plėšiku žygis: 
pašovė policistą.

Keturi ginkluoti plėšikai va
kar dieną, tuoj prieš pietus pa
darė drąsų užpuolimą ties 35 
gatve ir Bucine avė. ant Central 
Manufacturing District Banko 
pasiuntinio James Conklin, ne-! 
šusio pinigus išmokėjimui algų 
Sefton Manufacturing Corp., —- 
1301 W. 35th St., darbininkam, 
(latve tuo laiku ėjo daug žino-1 
nių, bet niekas plėšikų nedrįso 
sulaikyti. Buvo ten ir policistas 
James Malone ir tuoj puolė ant 
plėšikų ir vieną jų buvo jau su
gavęs. Bet jį peršoyė kiti plė
šikai. sumušė, o į akis priberti

2-ras Svarbus Perstatymas
UET, SOCIALISTU

į <.

‘JAUNUOM.
I 

Stato Scenoje
------------- ------------- ...................... ......... ............... .........

|4 Ant Dugno’
PAVEIKSLAI KETURIOSE VEIKMĖSE

Parašė MAKSIM GOD K U / Vertė K. VAIRAS

Neri., Lapkričio-Nov. 4,1917
C S. P. S. SVET,

1126 West 18-ta Gatvė
Pradžia lygtai 5 vai. po pietų. Inžanga 35c ir augs.

Tikietai parduodama “Naujienų” Ofise.
GERBIAMILUt: Malonėkite skaitlingai atsilankyti į šį iškil

mingą perstatymą, parašytą vieno iš įžymiausių rusų rašytojų — 
Maksim Gen'kio, geram K. Vaire) vertime, šis veikalas labai vaiz
džiai piešia nupuolusią Rusijos žmonių elvasią ir betikslį jų gyve
nimą. Nurodo įvairius jų užsiėmimus, užuojautą kits kito, troški
mą prie* ko tai... Norą kilti augštyn, bet stoka energijos vėl nu
gramzdinu bedugnėn.

Turime |iaž\mėli, kad šiame |)erslaj\nic etalyvauja gabiausios 
Chicagos lošėjų-spėkos ir manom, kad jos suteiks publikai tai, ko 
ji tikisi. Užtat malonėkite pasinaudoti šia proga—pamatyti daug 
ka pasukantį veikalą.

Po Lošimo—šokiai
Kviečia L. S. J. L. Drm. Skr. KOMITETAS.

raudonųjų pipirų ir paliuosavę 
savo draugą pabėgo.

• Plėšikai pelnė $7.050.

J. Laukis 
areštuotas

Vakar, apie 1 vai. dienos, savo 
namuose tapo areštuotas tede
ra les valdžios paliepimu gerai 
chicagiečiain pažįstamas Juozas 
Laukis, buvęs “Darbininkų Ba
lso” redaktorius. Jis areštuotas 
sąrysyj su apkaltinimu kitų Pa
saulio Pramones Darbininku v 
narių. Iš jo, kaip ir iš kitų, rei- 

įkalaujama $10,000 parankos, 
kuri dar neužstatyta.

Drtektivas, kuris jį areštavo, 
pasisakė buvęs tos unijos sekre
torium,' bėt dabar tarnauja sla
ptojoj policijoj.

Juozas Laukis pastaruoju lai
ku mokytojavo “Aušros” moky
klose ant Bridgeporto ir Rosc- 
landc.

NORTH SIDE

Perpjovė gerklę

Humboldt parke VValter Le- 
wis, 1116 Nr Lawndale avė. per
pjovė ge rklę Henry Klezendors, 
1731 N. AVhipple St. Pastarasis 
kaltino Lewisą turint meiliškų 
ryšių su jo pačia. Sužeistasis 
galbūt mirs.

Užtroško nuo gazo.
Miss Bose Walsh, 72 m. už

troško nuo gazo jos pusbrolio 
namuose 627 N. Trumbull avė., 
kur ji tik dieną prieš tai atsi
kraustė gyventi. Gasinis šildo
masis pečius buvo užgesęs.

“NAUJIENŲ“ APYLINKĖ
Jauni plėšikai

Du jauni plėšikai tik vieną 
naktį padarė 5 apiplėšimus Ma- 
xwell ir W. 13th St policijos di- 
strik tuose. Jie nesuimti.

Už vagystę
Policija areštavo S. Jacobson, 

1125 S. Homan avė., Sol. Hop- 
kins, 1218 VV. 12 St. ir Max 
Ginsburg, se nų daiktų pardavė
ją. Juos kaltina išvogime auto
mobilių reikmenų sankrovos 
Goldfarm and Keningsberg, 
1522 W. 12th S., kur jie pavo
gę už $1,000 alumino.

PIRMOJI
KUOPA

BRIGHTON PARK
Nepavykęs 
užpuolimas

Pastaruoju laiku šieų apielin- 
kėj privisę) labai daug plėšikų, 
ypač lietuvių bažnyčios apielin- 
kėj. Nuolat išgirsti, tai vienur, 
tai kitur norėjo per langą įly
sti, tai kitur kišenius apkrausto.

Pereitą pčtnyčią ir man pasi
seko matyti kraustant kišenius. 
Einant mums trims vyrams iš 
choro repeticijų apie 11 vai. na
ktį, ant Sacramento avė., tarj) 
43 ir 44 gatvių plėšikas buvo 
užpuolęs ant merginos ir atėmė 
apie $11 pinigų. Mes buvome 
visai arti, todėl plėšikas negalė
jo pabėgti mes jį pagavome.

Sugavę plėšiką, mes norėjo
me pašaukti policiją, bet saliu- 
nininkas prie 44 ir Sacramento 
gatvių atsisako duoti telefoną ir 
net užsirakino duris. Tada nu
ėjome pas apiplėštos merginos 
pusbrolį, iš ten pašaukėm poli
ciją, kuri ir pasiėmė plėšiką sa
vo globom Plėšikas buvo apie 
24 m. amžiaus.

Merginos veidas buvo ap
draskytas, net apatiniai rūbai 
buvo suplėšyti. Viršutiniai rū
bai buvo supurvinti. Ji sako, 
kad plėšikas ją sekęs nuo Ar
cher ir Sacramento a v. ir ties 43 
gatve bandęs ją apiplėšti. Mer
gina yra vienos šios apielinkes 
viešosios mokyklos mokytoja.

Merginos, kaip ir visi, sergė
kitės vieni vaikščioti naktimis.

—Agotos Simus.

Klerikalų 
prakalbos.

Spalių 28 d. Garfiek?o svetai
nėje, 5144 Wentworth avė įvy
ko prakalbos, surengtos S. L. R, 
K. A. 39 kp. Pirmas kalbėjo kun. 
Pakalnis. Kalbėjo trumpai iš 
Lietuvos istorijos, o antru atve
ju apie karę ir jos baisenybes. 
Paskui ragino skaityti laikraš
čius, tik, sako, girtis, nes čia, A- 
merikoj, esą visokių.

Antras kalbėjo Poška. šis 
pasisakė esąs labai augšto mok
slo vyras ir ką jis sakysiąs, tai 
busianti gryna teisybė. Pradėjo 
nuo sapno; girdi, jis sapnavęs, 
kad socialistai vagįs, šeimynų 
ardytojai, laisvos meilės skelbė
jai ir dar visokių “dailių” žode
lių sudėjo. Rodos ir tas džen- 
Lelmanas, ką su nosia žemę a- 
ria, ir tas turėtų parausti iš gė
dos, bet musų, atsiprašant, kal
bėtojas melavo ir neraudo. Pas
kui, sako, Amerikoj tų lietuvių 
socialistų esą apie du tūkstančiu, 
jų gi laikraščiai — Kardas, Ke
leivis, Laisvė ir Naujienos. Gir
di, jeigu mes tų laikraščių ne
išnaikinsime, tai mums, kata
likams, gręsia susmukimo pavo
jus.

Pabaigus Poškai poškinti, pir
mininkas Sutkus paaiškino, kad 
galimą prisirašyti prie minėtos 
kp., o socialistai “eikite lauk, 
Jųsų niekas nekvietė”. Žmonės 
išeina lauk, o prie kp. nė vieno 
neprisirašė.

Dabar, rodos, kuopa turėtų į- 
sidčmėt tai, kad tokie nepraust- 
burniai, kaip Poška, tik trugdo 
kuopos augimą, nes ikišiol kuo
met lik kuopa parengdavo pra
kalbas, gaudavo po keliolika 
naujų narių, o .šį sykį nė vieno.

—Novobrancas.

ROSELAND
Atsakymas
Varnauskiui

“Naujienų” nr. 268 p. Povilas 
Varnauskis rašo viešame laiške 
LSS. 137 kp. draugams:

“LSS. 137 kp. laikytame susi
rinkime, antrašu 10900 Michi- 
gan avė., liepos 8 d. man pada
vus aplikaciją, kad aš noriu į- 
stoti į kalbamą kuopą, tapau 
skaudžiai įžeistas. Užėjus kal
bai apie priėmimą manęs į kuo
pą, tuoj imta nurodinėti, kad aš 
priklausęs prie vyčių organiza
cijos. Buvo pakeltas net klausi-

NAtUifiNOS, chicago, III.

mus pereliskusne)ti ar galima
mane priimti.”

Kalbamą p. P. Varnausko už
metimą svarstė 137 kp. savo mė
nesiniame susirinkime rugsęjo 
9 d. ir išsiaiškino, kad priimant 
p. P. Varnauską į kuopą nebuvo 
paduota apsvarstymui jokio už
metimo, kad P. Varnauskas pri
guli prie vyčių organizacijos ir 
apie tai nebuvo jokių diskusijų. 
Tik kadangi p. P. Vamauskis 
prigulėjo (o gal dar ir tebepri- 
guli) prie S—lo kliubo, pana
šaus kaip ir vyčių, ir buvo užsi
prenumeravęs “Draugą”, tai vie 
nas iš draugų ypatiškai susirin
kime paklausė ar neprigulįs jis 
ir prie vyčių. Tuo dalykas ir 
užsibaigė. —P. F. Grybas, 

LSS. 137 kp. sekr.
t-------

Pienas galbūt ir 
atpigs

Pienas galbūt kiek ir atpigs - 
iki 12c už kvortą. Pakėlimas 
pieno iki 13c už kvortą labai 
sunkiai atsiliepė į visą biznį, to
dėl dabar pienininkai ir kalbasi 
aipe nupiginimą pieno. ’ Tuo 
mažu nupiginimu — 1c ant kvo 
-rtos, jie tikisi atgauti senąjį bi
znį. Bet pienininkai nori, kad 
ir farmeriai irgi pigiau parda
vinėtų pieną. Kelios didžiosios 
firmos pranešė farmeriams, kad 
jos daugiau nemokėsiančios už 
pieną, kaip $3 už 100 svarų Far
meriai visgi nenori nusileisti ir 
ketina geriau parduoti gyvu
lius, negu pardavinėti pieną ta 
kaina. Jie nori dar pakelti pie
no kainą — iki $3.71, vieton da
bar gaunamų $3.42. Bet eina 
gandas, kad ir tūli tų farmerių 
yra pasirengę nusileisti.

rėčiaus nieko tikro dar neži
noma.

Bahų dabotojų 
domai!

Lietuvių Socialistų Rinkimų 
Kampanijos ccntralinis komite
tas kviečia visus draugus, kurie 
apsiėmė daboti balsus laike bal
savimo, o lygiai ir;tuos, kurie 
dar neapsiėmė, bet kuriems lai
kas pavelyja, be skirtumo, par
tijos narys ar ne, pilietis ar nepi- 
lietis, susirinkti subatoj, lapkri
čio 3 dįeną 8 vai. vakare. Liet. 
Sbc. Rink. Kampanijos bute, 731 
W. 18th str. ant antrų lubų. Te
nai paduosite savo teisingus ad
resus ir gausite reikalingas apie 
balsų dabojimą informacijas. 
Malonėkite draugai kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti ir tuęmi duo
ti paskutinį, reikąlingiąusį pa
baigimui rinkimų patarnavimą.

—A. Dvylis, sekr.

Išmetė vaiką 
ir pati iššoko.

Mrs. Susic Basgol, 27 m., 
605 E. Ilsi St., kilus gaisrui jos 
namuose, išmetė per langą savo 
6 melų sūnų ir paskui ji pati iš
šoko. Vaiką sugriebė ant rankų 
minia ir jis išliko sveikas. Bet 
jos žmonių rankos negalėjo nu
laikyti ir ji krisdama į sąlygąt- 
vj nusilaužė nugarkaulį. Ji gal
būt mirs.

Ugniagesiai vagimis.

Penki miesto ugniagesiai, taip 
gi ir 7 pašaliečiai areštuoti. Jiem 
primetama vagystės, sprogdini
mas seifų, įsilaužimai ir tt. Ne- 
kiiriouse atvejuose jie pelnę net 
$15,000. Nežiūrint aiškių priro
dymų, ugniagiasiai ginasi ir prie 
jokios kaltės neprisipažįsta, 
nors Hoync su detektivais ka
mantinėja juos ištisas naktis.z

Buvo milionierius — 
mirė skurdžium.

John H. Daswon pasikorė 
Brandley viešbutyj, 536 Bush 
St. Jis buvo milionierius, bet vi
sus pinigus pražudė spekuliaci
jose. Prie jo rasta 13c—pasku
tiniai likučiai jo turto.

Išvogė cigaretus.

Gresham poliicja areštavo 3 
jaunus vyrus ir atėmė iš jų 40- 
000 cigarčtų. Jie išplėšę Penn- 

sylvania geležinkelio vagoną ties 
103 gatve, Morgan Park ir išvo
gę cigaretus. rEik pusė eiga retų 
atgauta.

Joseph Mannix, 42 m. rastas 
be sąmonės, sumuštas užpaka
lyj Conway budinko, kurio forc- 
manu jis buvo. Jis turėjęs su 
savim darbininkų algas ir mena
ma jį apiplėšė.

VALDŽIOS NUSTATYTOS
KAINOS CHICAGOJ

šiandie
Cukrus, burokų arba nendd- 

rių, 1 svaras ......... 7%—8%c
Miltai (Maišas)

\\ bačkos maišas .... $2.80—3.18 
% bačkos maišas......... 1.45—4.60
5 svarų bačkos maišas .. 33—37c

Rugių Miltai Maišas
Bohemian style, % bač. 1.37—1.50 
5 svarai ............... 32c—35c 
Balti, % bačkos ......... 1.37—1.50
5 svarai .................. . . . 32c—35c
Juodi, % bačkos ...... 1.26—4.41. 
5 svarai ........................ 30c—34c

Corn Meal svaras
Balti ar geltoni ......... 5%—6%c

Bulvės. (Pekas)
N I Wis., Minn. ir Dak... 39—43c 

Pienas / (Kcnas)
Condensed, geriausis .. 18—21c 
Vidutiniškas ............. 1656—18*£c
Prastesnis ........................ 16—18c
Evaporated, nesald............13—15c

Sviestas, Smetonos svaras
Iš bačkučių .........  44y2-~50c
Plytose ... ................ 45^6—51c

Buiterine ■ svaras
Plytose -........................... 32—35c
Šmotuose ........................ 31—34c
Vidutiniškas .................... 30—33c

Kiaušiniai. tuzinas
švieži, extra .................... 45—50c
švieži No. 1 .................. .  44—49c
Refrigeratorių, extra .. 40—44Vijc 
Refrigeratorių No 1 .. 39%—44c 
Šitokiomis kainomis groserninkai 

turėtu pardavinėti viršminėtus daik
tus. Jei kuris jų neparduoda ta kai
na, nepirkite, bet jieškokite tokių, 
kurie parduos jums šiomis kaino
mis.

PRAKALBOS! PRAKALBOS! 
VISA EILĖ JŲ!

Lietuviai socialistai rengia 
prakalbas visose miesto 

dalyse.

Lietuvių Socialistų Rinkimų 
Kampanijos Komitetas rengia 
prakalbas visose Chicagos daly
je. Jie pasikvietė geriausius 
kalbėtojus ir yra pasirengę išju
dinti visus Cook pavieto lietu
vius. Vienos tų prakalbų bus 
jūsų apiclinkėje. Tėmykite die
nas ir vietą.

Prakalbos įvyks sekamomis 
dienomis:

Į
Ketverge, lapkr. 1 d. -t- To\vn 

of Lake, Columbia svet., 1700 
W. 48th st. Kalbės K. Gugis ir 
P. Grigaitis.

Pėtnyčioj, lapkr. 2 d., —20th 
st. ir Peoria, Walsh mokykloj. 
Kalbės K. Gugis, Cunnea ir k.

Subatoj, lapkr. 3 d. — Ken- 
sington, F. Shedsrill svet., 341 
Kensington avė. Kalbės K. Gu
gis ir D. Satkus.

Subatoj, lapkr„ 3 d. — Har- 
vey, III., Joseph Dudek svet., 
15639 Halsted st. Kalbės P. Du- 
bickas ir A. Vasiliauskas.

Subatoj, lapkr. 3 d. — Engle- 
wood, J. Butkevičiaus svet., 
8132 Vincennes avė. Kalbės K. 
Gugis.

Subatoj, lapkr. 3 d., — West 
Pullman, Tumei’ Hali, 12001 
S. Halsted si. Kalbės Jurgelionis

Nedėlioj, lapkr. 4 d., 2 v. po 
piet — Melrosc Park, Frank and 
James svet. Kalbės K. Gugis ir 
P. Dubickas.

Panedėlyj, lapkr. 5 d. — Bri- 
dgęport, Mildos svet. Kalbės T. 
Dundulis ir Kl. Jurgelionis.

Panedėlyj, lapljr. 5 d., — So. 
Chicago, Frank Aršanskio^vet., 
8756 Houston avė. Kalbės K. 
Gugis ir A. Vasiliauskas.

Visur prakalbos prasidės 7:30 
vai. vakare (apart nedėldienių).

Visi lietuviai ir lietuvaites at
eikite užgirsti nors vienų šių 
prakalbų. JUms tas yra svar
bu, net būtina, nes šie rinkiniai 
yra labai svarbus darbininkams. 
Ateikite patįs ir atsiveskite vi
sus savo draugus, ypač pilie
čius.

Pranešimai
LSS. Kuopoms.—Pasiėmėme atlikti 

svarbu (lai bų. Ir jau nemažai veikė
me. liet kad tas darbas nenueitų 
vėlini, turime, dar daugiau veikti, 
dar daugiau pasišvęsti. Kiekvienas 
narvs turčių paimti platinimui įvai
riu lapelių. Reikia juos išplatinti ir 
tai reikia padaryti urnai. Tų lapelių 
galima gauti kas vakarų Liet. Soc. 
Rinkimu Kampanijos Komiteto bu
te, 731 W. 18th St., —Komitetas.

Draugijų ir jaunimo doinai. —Lie
tuvių Kriaučių Kliubas Sav. Paš. re
ngia maskaradinį balių sausio 6 d. 
Gerb. draugijų prašome tų dienų ne
rengti savo vakarų. O jaunimas pri- 
sirengkite kaukes, kad laimėjus pir
ma dovaną; dovanų bus išdalinta už 
$150. —Komitetas.

Dramatiško Ratelio suHirinkimas į- 
vyks nedėlioj, lapkričio 4 <1. ,p. Mel- 
dažio svetainėje, 2242 W. 23rd pi. — 
Susirinkimas prasidės 10 vai. ryto. 
Visi nariai malonės atsilankyti lai
ku. Randasi daug neatidėtinų rei
kalų. —Valdyba.

Rockford, III..—LDLI). 29 kp. Susi
rinkimas įvyks lapkričio 5 d. 7:30 
vai. vak. Soc. svetainėje, 319 E. State 
str.—Draugai ir draugės, kurie pri
klausote prie LDLD., malonėkite at
eiti ir savo draugus atsiveskite., šiuo 
kartu visi svarbesni reikalai turės 
būti atlikti. Visi draugai ateikite lai
ku. Bus duodamos knygos (Jono Bi
liūno BiografiHa) tiems, kurie užsi
mokėjo už 1917 m.

LDLI). 29 kp. ižd. A. J^Valentas.

Springfield, III.—Dideles prakal
bas rengia LSS. 29 kp. Kalbės vietos 
gabesnieji kalbėtojai apie Šių die
nų svarbiausius darbininkų reika
lus. Taipgi bus deklemacijų ir kito
kių pamargininmų. Prakalbos bus 
Ridgeley, 4 d. lapkričio 1917 m.. Jo
no Kasparo svetainėje, North 17-tos 
gatv. Pradžia 2:30 vai. po piet.—Lie
tuviai ir lietuvaitės, ateikite visi pa
siklausyti. Užkvicčia visus Rengėjai

LMPSA. 29 k p. įsteigė mokyklų 
prie 1617 N. Bhbey St. Bus mokina
ma lictuvių/kalbos ir aritmetikos. 
Mokinimas prasidės lapkr. 4 d., 2:30 
v. po pietųl Kviečiame visas nares, 
kaip ir pašabetes lankyties mokyk
lon. Tik nephįgulinčios turės mokė
ti 10c už lekcijų. —Komitetas.

Cicero, 111.,—LSJL. 2 kp. mėnesi
nis susirinkimas įvyks ketverge, lap
kričio 1 d., 8 v. v., Tanniliuųo ir Gu- 
dgalio svet., kertė 15 gat. ir 49th 
avė. Visi nariai malonėkite susirin
kti, nes yra daug labai svarbių rei
kalų aptarti. —Sekretorius.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo draugo Franciš- 

kaus Diglio iš Kauno g. Raseinių pa
vieto, iš Kvedainos miestelio. Mel
džiu atsišaukti jo paties arba kas jį 
žinote malonėkite pranešti. Turiu 
labai svarbų reikalą. Busiu dėkingas.

J. Gaudiešius,
1717 N. Hermitage A ve., Chicago III.
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Pajieškau Petro šilaikio, savo pus
brolio, pirma gyveno Tellurade Co- 
lo., Tuomkoy Mine. Meldžiu atsišaiv 
kti. Aš esnu kariuomenėj, norėčiau 
aprašyti jam savo pomirtinę apdrau- 
da ant kelių tūkstančių vertės. Jeigu 
neatsišauksi mielas, tai aprašysiu 
svetimam. Taipgi visiems pažįsta
miems pranešu savo adresų:

S. G. šilaikis, 
Hcadųuarters 135th M. G. B. N 

Camp Sheridan, Montgomery, Ala.

Pajieškau savo brolio, Domininko 
Giliaus. Du metai algai gyveno 
Bend, III., Krankliu Co. Box 192, o 
dabar nežinau kur. Jis pats tegul 
atsišaukja, arba kas žinote jo adre
sų praneškite man.

Jurgis Gi] i s, 
2812 Pcnn Avė., Pittsburgh, Pa.

JIEšKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario prie blaivų 

ir švarių žmonių su valgiu arba be. 
Apie 18-tos ir Halsted gatvių apielili
kę. Nepaisau mokesčio by tik prie 
geru žmonių. Atsišaukite adresu:

P. L. K.
3214 S. Emerald Avė., Chicago

JIEšKO DARBO

PAJIEŠKAU darbo į bučernę. At
sišaukite laišku i D. S., 
832 W. 33 place. Chicago. 111.

2jrasta-^
KAS pametčt moterišką °pocket 

book”, K of P. svetainėje, laike LMD 
Aido baliaus, 28 d. spalių, atsišauki
te adresu. M*. Bacevičius, 
10511 Edbrokc avė., Roseland, III.

reikia Darbininkų"

REIKALINGA MOTERŲ TVAR

KYTI SENAS POPIERAS. BRAN

GIAUSIA MOKESTIS. ATSIŠAUKI

TE IN

GI’MBLNSKY BROS. CO.,

2261 SO. UNION AVĖ., CHICAGO

REIKALAUJU bušelmano, siuvė
jo, virš 32 metu, kalb:inčio angliš
kai. Pažymėkite laiške metus ir ka
da galite atvažiuoti.

BELO IT DYE WORKS, 
Beloit, Wis.

/ _______
REIKALINGAS bučeris. Gera mo

kestis.
ILLINOIS MARKET CO., 

3132 S. Halsted St, Chicago. III,

REIKALINGA —patyrusių moterų 
prie tvarkymo skudurų. Pastovus 
darbas.
1820 W. 11 th St., Chicago

REIKALINGI 2 duonkepiai; pir- 
marankis ir antrarankis prie kepi
mo juodos ir baltos duonos. Geras 
darbas ir gera mokestis geriems ir 
pastoviems darbininkams. Atsišauki
te tuojaus.
1027 — 8th St., Waukegan, HL 

Tel. Waukegan 1306 M.

etvergas, Lapkričio 1, 1917

REIKIA DARBININKU <

III .ĮKALINO X 111 < • I • ; 11 '. t! i .’/» imtu 
dėl lengvo dirbtuvės darbo. Patyi i 
inas nereikalinga. Pastovus darbas 
Gera mokestis.

PRODUCERS MICA COMPANY 
225 E. 22nd st. antras augštas.

REIKALINGA vyrų ir motoru par
davėjų prižiūrėtojų ir pardavėjų au 
kštos rųšies išleistų prekių. <»«Fas 
komisas ir daug kooperacijos. Vyra 
gali uždirbti nuo $50 iki $200 į sa
vaitę. Kambarys 321. 137 S. I«a Šalie 
Street. Chicago.

RIŠI KALINGA leiberių. Gera mo 
l.EOPOLD and COHEN IKON CO 
31 and Homan Avė. Chicago

REIKALINGAS bučeris. Potyres 
bučernės darbe. Kalbantis lietuvis 
kai ir angliškai.
3781 Archer Avė., Chicago.

PARDAVIMUI
NE TAS PRALOBS, KURS BDO 

KARĖS
ALE TAS, KURS PASILIKS B1ZNYJ, 
PADARYS DAUGIAU PINIGU, KAIP 
VISUOMET, RANDAS KEIJOS GE
ROS VIETOS DEL SAIJUNŲ.

MONARCH BRAVARNft 
21 IR WESTERN AVĖ. CHICAGO 

AGENTAS GEO. L. UKSO

PARDUODU labai geroje vUtoje 
bučernę ir grosernę. Biznis iAmrb- 
tas per ilgų laika to paties žnw«aus- 
Pardavimo priežastis — savininkas 
nusipirko farmų, tai nori tuo} par
duoti. biznį ir išvažiuoti i savo for
mų. Taipgi parsiduoda 2 lotai, Brig- 
hton Park, prie liet, bažnyčios. At
sišaukite šiuo adresu: A. Blynas, 
2316 So. Hovne avė., Chicago, IH

PARDAVIMUI sankrova, saldai
nių. cigarų, tabako, smulkmenų ir 
mokyklos reikmenų. Turi būt par
duota šių savaitę. Atsišaukite vaka
rais tarp 6 ir 9 vai. vakaro.
810 W. 20th str., (Chicago. 1112

PARDAVIMUI pečius —šildomasis 
—Heater—nebrangiai. Tik vienų žie
mų vartotas. Galima matyti vaka
rais po 6 vai. 3čias aukštas iš už
pakalio.
3247 So. Emerald Avė. Chicago.

PARDUODU greitai kriaučių šapų.
4 kambariai pagyvenimui. Geras 
kriaučius gali padaryti gerą pragy
venimu.
3355 So. Morgan SI., Chicago.

PARSIDUODA MOKYKLA
Jeigu nori turėti puikų ir pelnin

gų biznį, tai pirk mokyklų anghj kal
bos ir kity.ąi<J<slų. Mokykla geriau
siai išdirbta. Mokinių visados pilna 
Ineigų nuo $300.00 iki $500.00 i mė
nesį. Puiki proga kompetentiškam 
žmogui. Kreipkitės asmeniškai ar
ba laišku:

B. F. Waszkiewicz, 
2146 W. 19th St., Chicago, Iii

ATSILANKYKITE ypatiSkai kas 
norite geros vietos dėl karčiamos. 
951 W. lOth St. Chicago

RAKANDAI
EXTRA

Jauna pora priversta pasukant sa
vo puikius, beveik naujus, rakandu* 
už retai pigią kainą, $160.00 aakly- 
čios setas, tikros skuros, už $20. Va
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 patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gat., 
Chicago. UI-

UŽ BILE PASIULYMA turiu par
duoti greitai 6 kambarių vėliausios 
stailes rakandus. Taipgi puikų $450 
pianą su 10 metų gvarantija už $125 
ir $200 phonographą su rekordais ir 
Jcwel point už $60.
1520 N. AVeslorn Avė. 1-nias auaiiua

JAUNA PORA turi parduoti tuo
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, cabinet, phomi 
graph, upright pianą ir tt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai, ui 
grynus pinigus.

. 2910 North A Ve., 1-mas flatas. Prie* 
I Humboldt Park. Chicago.

MOKYKLOS
MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 

RUBUS
Išmokinam piešimo, kirpimo formų, 
siūti naminius daiktus arba aprėda- 
ius. Diplomas kiekvienam, kurs išsi
mokins. Valandos dieną arba vaka
rais dėl j ąsų parankamo. Už $10 iš- 
mokinam jus siut visokius drabužius

DRESS MAKING COLLEGES, 
2336 W. Madison gat., W ėst era ava.

SARA PATEK, MOKYTOJA. 
1850 Wells irai.

X TEL. Canal 2118 X
i Dr. A. L. YUŠKA Į
T GYDYTOJAS ir CHIRURGAS TX 1749 So. St., Chicaffo, HL S
B Kampas 18-tos gatv. W

IMPERFECT IN ORIGINAL


