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prasidėjo

True translation filed vvith the post- 
inaster at Chicago, III., on.'I^hvembcr 

1917, as rtijuired by The act
October 6, 1917,

VOKIEČIŲ SUOKALBIS 
NEPAVYKĘS.

Austro-vokiečiŲ pulkai su 
laikyti

WASHINGTON, lap. 2.— 
Iš Amerikos ambasados Rio 
Janeiro gauta užtikrinančių 
žinių apie k. Luxburgo suo-

True trahsiatiąn f»ed wjth the posu Vienas toks susirinkimas 
master at Chicago, UL, on November 
3, 1917, as rčinih’rd by thė het bf 
October 6,'19f7.

PRANCŪZAI SUNAIKI
NO 10 VOKIEČIŲ 

ORLAIVIŲ.

Vokiečių sukilimas Brazilijoj

V Tinę translątipn filed with the post- tfUStrų-VOkieČiu armijoms.
master at Chicago, UI., on November .. ,, . ,v
3. 1917. as icųnired by Ihe act of| Spėjimai Sllllg gautais 1S 
October 6, 1917.

SPRENDŽIAMASIS MU
ŠIS PRASIDĖJO.

ibalų šaltinių pranešimaissche Wacht spaustuvė, sude-
1 T • i 1 • • •

PARYŽIUS, lapkr. 2. — 
Karės ofisas praneša, kad 
vakar francujųorlaivinin- 

kalbį sugermanizuoti pieti- kai ir artilerija nušovė ar 
nes Brazilijos provincijas, privertė nusileisti dešimtį 
Po patriotiškam mitingui. vokiečių orlaivių. 
Honanopolis sp. 28 d. sunai-' ----- ---------
kintas vokiečių kliubas. Vo
kiečių šaudymo kliubas su
deginta. Panedėlio naktį bu
vo ir daugiau demonstracijų 
prieš vokiečius.

Utarninko naktį Pelotas’e 
sudeginta laikraščio Deut-

j Pranešime sakoma:
’ Lapkričio pirmą du priešo 
• orlaiviai tapo nušauti oriai -

kaip praneša New York 
Call, įvyko pereitos seredos 
vakarą erdviame Madison 
Square Gardene. Prieš pra
dedant prakalbas svetainė 
buvo kupina — dvidešimts 
tūkstančių žmonių! Tūksta
nčiams kitų, kur buvo už
tvenkę gatves, policija užda
rė duris ir paliepė skirsty- 
ities.
■ Prasidėjus prakalboms su- 
, sir inkusie j i ilgais triukšmin
gais delnų plojimais pertra
ukdavo kalbėtojus, kada tik

vininkais, 3-čias gi speciale jje suminėjo socialistu kan

Šnipai Darbo Organizacijose
Burnso detektyvų agentūra siūlo savo 

patarnavimą kapitalistams.

Austro-vokiečių pulkai su
laikyti. — Talkininkai pa
siuntė 30,000 kareivių. — 
Prisibijo Venecijos puoli
mo.

mena, kad italų armijos vei
kiausia pasitrauks iš Tąglia- 
mento pozicijų prie Adige įl

ipęs, šešiasdešimts mylių i

ginta taipgi vokiečių Šaudy
mo kliubas.

. — :Spre- 
nuo kurio 

priklausyti Italijos Ii-!
ndžiamasai muši

11

įas, jau prasidėjo pai
> liamento upę. Generol
norna ar pranešė, k;

at
tr<
1 ~ <

r o
4 i*

ryta, italų armija susijungs 
su franeužais ir anglais ir 
privers vokiečių-austrų ar
miją stoti atviran lauko mu- 
šin. Tuo budu kariškas vei-» 
kimas visą sekamą žiemą pa-, 
sidarvs neišvengiamu.

Triie translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., on November 
3, 1917, as iT(|iiired by the act of 
October (>, 1917.
“RUSIJA KARIAUJA” — 

KERENSKIS.

PETROGRADAS, lapk. 2 
— Dėlei pasiekiančių Petro-

11 f i iau

filed witli Ihe post-

EčIŲ ŠUKIU 
BRAZILIJOJ.

no

Igradą žinių, kad užrubežilo- 
se platinasi nuomonė, jot^ 

i Rusija beveik nebekąriauja, 
įpremieras Kerenskis šiandie

kanuolė. Tuo tarpu septy
ni kiti vokiečių orlaiviai bu
vo priversti nusileisti paga- 
dytame stovyje.

Musų eskadra numetė da
ug bombų ant Mulheim gele
žinkelio stoties, Behlestadto 
aviacijos lauko, Ruffach bei 
Weperheimthal amunicijos 
sandėlių ir ant Thionville 
stoties.

Atsiteisimui už Dunkirko 
bombardavimą, septyniolika 
musų orlaivių užpuolė Of- 
fenbergą, Badeno kunigaik
štystėje, ir numetė 2,500 ki
logramų (5,500 svarų) eks- 
p 1 i o d u o j a n č i ų J m e d ž i ag ų. ”

didato vardą. Kalbėtojų ta
rpe, be paties Hillquitd, ra
dosi kaidaise buvę uolus de
mokratų ir republikonų rė
mėjai, k. a. Dudley Field Ma
lone, Amos Pinchot ir kiti.

Kuomet gi pasirodė pats 
socialistų kandidatas, aplo
dismentams nebuvo galo. 0- 
vacijos tęsėsi per keliatą mi-

Jeigu imti doman tą faktą, 
kad prakalbos buvo rengia- 
jmos ne socialistų (jas rengė 
susivieniję Non-Partisan 
.League, Collegiate League, 
Irish Progressive League ir 
Prof essi on a 1 League)—a g i- 
tacijai už socialistų kandida-

Vakar Naujienos išspausdino 
Burnso detektivų agentūros lai
šką, kur ta šnipų kompanija 
siūlosi kapitalo atstovams su sa
vo patarnavimu — už tam tik
rą pinigų sumą suteikti jiems 
pilną raportą apie tai, kas bus 
veikiama Amerikos Darbo Fe
deracijos konvencijoj. Kaip mi
nėjome, prie to savo pasisiūly
mo Burnso šnipų agentūra pri
dėjo dar “trumpą dalykų padė
jimo aprašymą”, kurs turėtų 
nors aplamai supažindinti “kli- 
jentus” su darbininkų organi
zacijų veiklumu.

Paduodame čia tą “aprašy
mą ” paėmę iš Ne\v York Call, 
kurs jį paskelbė spalių 31 d. lai
doje. Baso Burnso šnipų agen
tūra šitaip:

“Lapkričio mėnesio pradžioj 
Amerikos Darbo Federacija lai
kys savo metinę konvenciją Bu-

konvencijoj, bet šiais, metui 
mes laimingesni, nes turmnie 
du delegatu.

“Vienas musų atstovų turės 
savo žinioj visa, kas atsitiks 
svarbesnio konvencijoj ir kas 
tik turės kokios nors svarbos pęr- 
ležies ir plieno fabrikantams* 
kasyklų savininkams ir, apla
mai, kiekvienam pramoninin
kui, kurs samdo tiek išsilavinu
sius, tiek paprastus mechaninio 
darbo darbininkus.

“Musų klijentai, kur pereitais 
metais gavo šito musų atstovo 
pranešimus, žino, kaip tie jo ra
portai buvo rūpestingai paduo
dami ir pilni iki smulkmenų. 
Visa, kas tik svarbesnio buvo 
veikiama privačiuose komisijų 
mitinguose, buvo pranešama, ir

led wilh the post
ui.. on November 

ed bv Ihe a<*t of

vairiu.c
se mes

Pirmesnėse konvencijo- 
teturėdavonie lik vieną

sustiprinti savo jiegas prieš tuos 
antpuolamuosius žygius, kurie 
buvo įvairių tos organizacijos 
šakų pienuojami.

žydų organizacijų pavojus
“Antrasis musų atstovas turės 

savo akį atkreipęs ypatingai j

rew

ioj
ati

5 italų 
po atsaky 
Pranešimas

1

i 10 vol

pozicijas. Jiems 
ta tuo pačiu.

5 iš italų gene- 
atieros skelbia,

iktzia luzgrieu 
liūs ir siunčia kariuomenę. 
Vokiečių darbininkai pa
šalinti.

IIERTLINEAS LIEKA 
KANCLERIU.

AMSTERDAM, lapkričio
2. — Kaizeris Vilhelmas pa-

i> u is in t a ik Eb, Argen
tina, lapkr. 2. — Sulig čia 
gautų privatinių žinių pieti
nėj Brazilijoj prasidėjo sma-ngusi prie kontr-ofensivo

V isos žinios, ateinančios iš .rkus vokiečiu sukilimas.i *

I, Rusija buvo nuvarginta de- 
iv.. I Jei ilgo i’iegu įtempimo, bet gelezBike-l. . . * - * . . . . .i juokinga yra sakyti: kad ša

lis sustojusi kariauti.
Premieras priminė laikus,

kada Rusija viena turėjo ve- 'galios paliuosavo Dr. Micha- 
sti karę, negaudama tokios Į elisą nuo pildymo kanclerio 
pagelbos, kokią gavo Franci-i pareigą ir paskyrė jo vieton 
ja iš Anglijos ir dabar gan 

Ina iš Amerikos. Jis pasakė
jogei jis jaučia reikalingu- skelbia, jogei grafas Hertli-

•kitą — grafą Hertlingą.
i Pranešimas iš Berlino

tinai iš nesocialistų (mat so
cialistų rinkimų kampanijos 
komitetas pirm to buvo išlei
dęs atsišaukimu i partijos 
narius, prašant jų neiti i Ma
dison Square Gardeną, kad 
davus progos neprigulmin-

Ibą), tai bus aišku, kokios

ŠAUKS NEPAPR-
KONGRESO

Kori teikt pagclhos 
Italijai.

WASHINGTON, lapkri
čio 2. — Prezidentas Wilso- 
nas tu r būt, sušauks nepap- 

! rastą kongreso sesiją apie 
15 d. šio mėn. tikslu suteikti

svarbu

rių unijų, ku- 
vis nerpmes-rios nariai 

ui.
“.Jis mokės sužinoti ypatingai

kares fronto, rodo, kad toji 
smarki abipusė kanonada y- 
iti (ai įžanga į naują didelį 
mūšį, kuris yra skelbiamas 
kaipo “Italijos Marna.” Vi
ps kanuolės, kur buvo išgel

bėta besitraukiant nuo Ison- 
zo. dabar tapo išstatyta ant 
rytinio Tagliamento upės šo
no.

Karalius Emmanuelis 
karės fronte.

Italijos karalius Victor 
Emmanuelis ir premjeras

ralio štabo kvatieron, kad 
buvus liudininkais Jtos di
džios dviejų armijų imtynės.

Gen. Cadorna dabar turi 
parinktines pozicijas. Ištra
ukęs savo armijas iš dauge
lio spąstų rytuose nuo Tag-

liatą kelių, ginančių nuo to
limesnių spąstų.

Didžiausias pavojus jo pu
lkams, kuomet jie persikėlė 
per upę, dabar gręsia iš šia
urės ir šiaurvakariu — Di- 
lomites ir Trentino. Vokie
čių armijos iš ten dar nesi
veržia. Bv valandą tečiaus 
tos gali užsimoti, kad užklu-

isibijo Venecijos 
puolimo.

New Yorko socialistu kan
didatas.

Yra todėl ko susirūpinti dalijai Suv. Valstijų pagel-

pramonėse, šilku isdirbystcjc ir 
visoj eilėj kitų saku, su kurio
mis jis turi ryšių kaipo organi
zatorius. Iš to aišku, kad tas 
žmogus galės pranešti apie daug 
dalykų, apie kuriuos samdyto-

Sakoma, kad visas geležiu- 
kelių judėjimas ir kitokie 
susinešimai tarp pietinės

įjos reikalaudama turinti tam (raliui Ludwigui telegramą, 
teisę. kad jis jau sutikęs būti kan-

-------T---------- --------- (cleriu.
|True trnnslalion filed wilh the post ' VoSSlSChe Zeitung prane- 

lų tapo pertrauktas ir suki- <3iicago, Jll.. <m November'v , ,
1 1 . . , . 3. 1917, as reguired bv Ihe act of SU, Kad gratas Hertling, 00

urnas persimeta į kitas Bra- October 6, 1917.
zilijos dalis. (SMERKIA DARBININKŲ

Kariškoji valdžia užgrie-'lR KAREIVIŲ ATSTOVŲ 
bė visus geležinkelius ir grie' 
biasi aštriausių priemonių 
užgniaužti sukilimą. Vaikšto

kapitalistinių partijų bo
sams.

TARYBOS TAIKOS 
SĄLYGAS.

PETROGRADAS, lapk. 2 
— Buvęs užsienio reikalųškosios valdžios žinyboj.

Autoritetingai skelbiama,' ministeris, P. Miliukov, va- 
kad visį vokiečiai tapę pa-j karykščiame laikinojo parla- 
šalinti iš valdžios vietų. jmento posėdyje aštriai kriti-

Sukiliinas yra kilęs tiesio-jkavo Darbininkų ir Kareivių 
giniai delei geležinkelių dar-[Atstovų Tarybos pasiulytą- 
bininkų streiko, kuris jau ’sias taikos sąlygas, kur, kaip 
keletą savaičių traukiasi ir'žinia, reikalaujama išsižadė- 
kuris, manoma, buvo šukei-!ti netik aneksijų ir kontri- 
tas vokiečių agentų. [bucijos, bet taipjau stojama

Prieš kelis mėnesius buvo |už visuotiną nusiginklavimą 
nujaučiama, kad ginkluoti' ir tolygius ultra-radikalius 
vokiečiai po kolonizavimo ■ reikalavimus.
priedanga apsigyvena pieti---------------------------
nej Brazilijoj. Kiek įų ten Due translation filed \vith the post- 

. v. master ai Chicago, 111., on November
apsigyveno, tikrai nežinoma, 3, 1917, as reųuired by the act of 
bet sakoma, kad daugiau ne- ()c,ober 191 '■
gu 300 000 (NESUTIKIMAI TARPE

______ ; ŠVEDIJOS IR FINLAN-
fe. ...M rue translation filed \vith the post- 
master at (’hieago, UI., on Noveinbcr 
3, 1917, as re(|tiire<l b\ the act of 
October 6, 1917.

SKOLINA PINIGUS 
RUSIJAI.

to, priėmęs sekamus reichat- 
go didžiumos reikalavimus.

1. Kai Prūsijos rinkimų 
reformos bus pravesta.

2. Kad politiškoji cenzūra 
ir apgulimo stovis bus atša
ukta arba žymiai sušvelnin
ta.

3. Kad užsienio reikalų 
politka bus vedama tuo pa
matų, kaip tatai išdėstyta 
Vokietijos atsakyme į popie
žiaus Benedikto taikos pa
siūlymą.

NEW YORKO KAIPTALI- 
STAI NUSIMINĘ.

Milžiniškas susirinkimas
Madison Sąuare Gardene.
— Kalba Malone, Pinchot, 
M’Curdy ir Hillųuitas.

Truc translation filed \vith the post- 
mastei' at Chicago. III., on November 
3, 1917. as reųuired by the ael of 
October (>, 1917.

JŪREIVIŲ MAIŠTAS 
KIELE.

Nužudė tris oficierius.

LONDON, lapkričio 2. — 
Londono Daily Express skel 
bia aplaikęs iš Amsterdamo 
patikėtinų žinių, būtent, kad 
pereitą -rugsėjo mėnesį Kie
le kilo antras vokiečių jūrei
vių maištas, kuriame tapo 
užmušta trįs oficieriai ir tū
las skaičius jūreivių. Suki
limas turėjo vietos ant dvie
jų kairiškų laivų—Kronpri- 
nzo ir Schlesvvig-Holstein’o, 
kuomet jūreiviai griežtai at
sisakė eiti submarinų tarny
bon.

Sukilusieji Kronprinzo jū
reiviai dargi nutvojo nuo 
denio savo admirolą Schmi-

bos.
Yra manoma, kad valdžia 

nevilkinant pasiųstų 
kariuomenę Italijos frontai), 
jeigu ji galėtų. Suv. Valsti
jos mat nėra paskelbusios w.W.) lyderių nė kiek nesukti 
karę Austrijai. Valdžia to- kė jų veikimo nė jų briovima»i 
dėl bijosi begu ji turinti tei- į Amerikos Darbo Federacijos 
sės siųsti ten kariuomenę be dirvą, 
kongreso nurodymų.

Apie Pasaulio Pramoniečius.

“Mums regis, kad jus supra
ntate, jog įvykusios nesenai kra
tos ir areštai industrialistų (I.

Industrialistų (*I.W.W.) va-
Oficialis Washingtonas da-, <l()vai’ kuric taP° val(,zj<w arvs

- 1 i zl /a< ietį L 1*11 ii> aLK’.tuoti, niekados ištikrųjų akty
viai nedalyvavo organizacijoj. 
Jie buvo tik įrankis augščiau 
už juos stovinčiųjų (men high- 
er up). Pasaulio Pramoniečių 
Unijos atstovai, kurie ištikrųjų 
daro noskaudų samdytojams, o 
taipjau ir darbui aplamai, tai 
loki žmones, kur dirba pačiose 
darbo įstaigose tikslu sukursty
ti darbininkuose nepasitenkini
mą ir įtikinti juos, kad I.W.\V. 
yra daug geresnė organizacija 
ne kaip Amerikos Darbo Fede
racija.

Bijo industrinės unijos.

“Dabar manoma sujungti dai- 
ktan Teamsterių uniją su 
Chauffeurių unija. Tai ypa
tingai didesniuose miestuose.

“Manoma, kad kada taip tos 
dvi unijos susilies, jos galės rei
kalauti ko tik norės; o jeigu or
ganizacija progresuos ir toliau 
tail). kaip kad ligŠiol, tai ištik-

bar apgailestauja, kad kon
gresas neperleido senato- 
riausLewis bilių, paduotą 
prieš uždarant sesiją. Jisai 
autorizavo prezidentą kaipo 
vyriausįjį komanduotoją, 
daryti visa tai, ko reikalaus 
skubus reikalas. Italijos 
reikalas taigi yra vienas tų 
.atsitikimų, delei kurio bijosi 
Lewis biliaus rėmėjai, 
iš biliaus rėmėjai.

Tuo tarpu prezidentas sa
ko negali siųst kariuomenę, 
kol susirinks kongresas ir 
suteiks tam reikiamos ga
lios. Prezidentas jgalbut 
veiks pasitikėdamas, kad ko- 

dtą ir jo pagelbininką, lieu-1 ngresas patvirtins tai regu- 
te ai It^iu . t jliarėje sesijoje, gruodžio mė-
vo denio sekė ginkluotas su- nesyj, arba jis sušauks kon- 
sirėmimas tarpe oficierių ir gresą apie vidurį šio mėne- 
jureivių. Pasekmėje — trįsisi() 
oficieriai ir tūlas skaičius ju 
reivių tapo užmušta.

Panašių, scenų dėjosi ir 
ant Schleswig-Holsteino.

Admirolą Schmidt pasise
kė išgelbėti.

NEW YORK, lapkr. 1. — 
Kapitalistinių partijų bosai 
susirūpinę. Ir ne juokais. 
Socialistų kandidatas, d. 
Morris Hillquit, kasdien pri 
traukia sau naujus tūkstan
čius New York o gyventojų. 
Jo pasekėjų skaičius auga. 
I socialistų surengtas pra
kalbas visuomet atvyksta

DUOS.
PETROGRADAS, lapk. 2 

— Švedijos grasinimas pasi
grobti Aland salas, gulinčias 
i prie įėjimo į Botnijos įlanką 
I iššaukė rimtą sujudimą Fin- 
’landijoj. Finlandijos laik- 

Jraščiai užreiškė, kad salos, 
ja autorizavo greitą pas-(kurios yra svarbiausiu ša-(du syk daugiau žmonių, nei

do minis

ytinė Italija, kariu jkolą Rusijai sumoje $31,700,;lies apsigynimo punktu, nie- gali sutilpt svetainėje. Tą
ją ir Padua, galbūt.000 iš jau autorizuotų $325,- kada nebus užleistos Švedi- tai erzina ir baugina kapita- 
lota įsiveržusioms .000,000. lietinių partijų šulus.

WILMINGTON, Del., lap. 
2. — Vakar čia sudegė dide- 
'lė automobilių taisymo dir- 

Jis betgi tuoj btuvė, priklausanti Cahill 
į Brothers firmai. Nuostolių

Dalyvavusieji sukilime ju-i pridaryta už 260 tūkstančių 
reiviai buvo areštuoti. (dolerių.

ro ji turi pamato manyti, ka 
su visokiais jos n 
samdVlpjams teks 

Amerikos Darbo 
ir beveik visos su 
įvairios darbininku t
jos susitinka su galinga 
ia. kuri stoja kovon ir

kai lyties. 
Federaciji 
ja surišk 
organizac

(Seka ant

IMPERFECT IN ORIGINAL
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SV. JURGIO l’ARAP. SVET
32-ras Place ir Auburn Avė.

Lietuviškos Teatrališkos švento Martino Draugijos

Nedėlioj, Lapkričio=Nov. 4, 1917

ŠNIPAI DARBO ORGANI
ZACIJOSE.

(Tąsa nuo 1 pusi.).

stangų nušluoti nuo žemės pa
viršiaus Amerikos Darbo Fede- 
ndją.

“Šita opozicija, vadinamoji 
industriniu unijiziiiu, Europoje 
stipriai išsiplėtojo, o dabar pri
tampa faktorium šios šalies da- 
Tbiiiinkų judėjime.

"•Ji nepriklauso nuo LWJW. 
Ji susideda iš pirmesnių I.W.W. 
narių ir socialistų. Yra mano
ma, kad jeigu karė nebūtų bu
vus paskelbta, tai šiuo laiku ji 
jau butų įtapus svarbiu veik
smu.

“Kai kurie, industrinio uniji- 
jniio krypsnio, neištikimi Ame
rikos Darbo Federacijai delega
tai, darbininkų rateliuose žino
mi kaipo “raudonieji,” tikisi pa
sižaboti konvenciją ir įgyti kon
trolę ant darbininkų balsų. Kad 
apie jų pasisekimą ir galima ma
žiau ar daugiau abejoti, vis dėl
to gali atsitikti ir taip, kad jie 
paims viršų. O tai juk reikštų 
didelę revoliuciją darbininkų 
organizacijose.

frompers Ir didysis biznis.
Taip vadinamoji ‘Liaudies ir 

Aarbininkų Taryba' tai tik nau
ja tos organizacijos šaka ir ji 
daro pastangų pasistverti už A- 
merikos Darbo Federacijos.

“Kad nugalėjus kiekvieną in
dustrinio unijizmo šalininkų 
veikimą, Samuelis Gompersas 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas, ir jo pildomoji ta
ryba, kurie — reikia atiduot 
jiems tiesą — pasirodė, jog jie 
yra lojaliai (ištikimi) savo ša-

Specialiai 
Pabaigęs 

Northern Illinois Cole- 
giją Pritaikymo Akinių 
Gerumą Stiklų Gvarantuoju 

Valandos nuo 5 iki 9 vakare. 
Dr. K. KURMIUS Oph. D.

1617 N. Robey St., Chicago. 
Kamp. Miiwaukee ir North av. 

Tol. Ilumboldt 4613.

liai, sutvėrė pačioj Am. Darbo 
Fedįeracijoj dar savą organiza
ciją, kurios tikslas yra kovoti 
su radikaliais elementais ir nu- 
galėti juos.

“Delegatai, simpatizuojantis 
industriniam unijizmui, mano, 
kad konvencijoj apreikš didelį 
savo nepasitenkinimą daugiau 
kaip 150 unijų susirišusių su 
United Bebre w Trades ir pana
šiomis organizacijomis.

“Jie pienuoja pavartoti tokią 
organizaciją kaip Brotherhood 
of Metai Workers, kuri yra savo 
rųšies industrinė organizacija 
ir kuri veikia priešingai Inter
national Association of Machi- 
nists, priklausančiai prie Ame
rikos Darbo Federacijos.

“Ta naujai įkurta organizaci
ja, turi, matyt, neišsemiamus pi
nigų šaltinius, ir tai taip, kad jau 
vaklžios agentai ima atkreipti 
domos į tai; o tas jos didelis au
gimas būtinai turi surūpinti vi
sus tuos, kuriems arti prie šir
dies guli šios šalies fabrikantų 
interesų labas.

“Niekas negali užginčyti tai, 
kad radikalės grupes darbininkų 
organizacijose yra stiprios ir 
laba sparčiai auga.

“Prezidentas Gompersas ir jo 
pildomoji taryba valde Ameri
kos Darbo Federaciją per pas
kutiniuosius 10 metų be jokio 
kieno-nors pasipriešinimo, - iš
skiriant tik konvenciją Norfol- 
ke, kur prieš Gompersą stojo 
opozicijon Victoras Bergeris. 
Šiuo laiku betgi jie turės susi
tikti su svarbiu pasipriešinimu, 
ir kokios bus to pasekmės, ne
galima išanksto permatyti.

“Vienas aišku, o tai tas, kad 
Bu f falo dabar bus dideles ko
vos laukas.

“Reikia neužmiršti, kad svar
biausieji dalykai ne visados at
liekami konvencijos salėj.

“Opiausieji klausimai rišami 
ir sprendžiami patyloms, slap
tuose įvairių šalininkybių posė
džiuose. Tai tikrieji visų dar
bininkų konvencijų židiniai, ir 
iš tų tai slaptųjų mitingų mes 
apsiimam pristatyti smulkiau
sius raportus, kas tik ten bus 
daroma.”

Prof. E. Teichmann.

Gyvybe ir Mirtis.
Gyvybes pradžios ir pabaigos tardinys.

Vertė J. Laukis.
6.

Pradžia 7:30 vai. vakare Inžanga 25 ir 50c asmeniui
Stato scenoje

“Likimas Bausmes” ir “Tarnas Įpainiojo”

Pabraižos

Bolševikiškas editorialas.

Vieną gražią dieną atėjo bol- 
, ševikiško laikraščio administra-

2-ras Svarbus Perstatymas
LIET. SOCIALISTU LYGOS PIRMOJI

ĮJAUNUOM. KUOPA
Stato Scenoje

[‘Ant Dugno’
F ...... -.... -- -- ---- ---

PAVEIKSLAI KETURIOSE VEIKMĖSE 
Parašė MAKSIM GORKI J Vertė K. VAIRAS

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

1126 West 18-ta Gatvė
Pradžia lygiai 5:30 vai. po pietų Inžanga 35c ir augs.

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

mingu perstatymą, parašytų vieno iš įžymiausių rusų rašytojų — 
Maksim Gorkio, geram K. Vairo vertime, šis veikalas labai vaiz
džiai piešia nupuolusių Rusijos žmonių dvasių ir betikslį jų gyve
nimų. Nurodo įvairius jų užsiėjnimus, užuojautų kits kito, troški
mą prie ko tai... Norų kilti augštyn, bet stoka energijos vėl nu
gramzdina bedugnėn.

Turime pažymėti, kad šiame perstatyme dalyvauja gabiausios 
Cnicągps lošėjų spėkos ir manom, kad jos suteiks publikai tai, ko 
C tikisi. Užtat malonėkite pasinaudoti šia proga—pamatyti daug 

a pasakantį veikalų.
Po T/OŠimo—šokiai

(Tąsa).

Dar įtikinamesne kalba kalba 
mums embriologijos (mokslas 
apie gemalus) buitįs. Visokio 
atskiro organizmo išsivystymas 
yra laipsnišku perėjimu nuo 
prastesnio linkui sudėtinesnio. 
Prisižiūrėjus arčiaus visokių gy
vūnų vystymuisi metasi akysna 
visa panašybių eilė. Taip, pa
vyzdžiui, visi organizmai tam 
tikru laiku pergyvena vienaku- 
tinės esybės stadiją. Ar šita bui
tis nenurodo į tai, kad ištikro or
ganinė gyvybe savo pradžioje 
pasirodė ant žemės vienakutinės 
esybės lytyje, Ačiū šitam mums 
darosi ypatingai svarbiais užsi
likę ikišiol vienaktrtiniai pras
čiausio tipo gyviai (Protozova), 
kadangi jie greičiausia yra tik
riausiu pirmaprades žemiškos 
gyvybės atsispindimu. J juos 
mes galime žiūrėti kaipo į arti
miausius, tiesioginius giminie
čius tų esybių, kurios yra viso 
dabartinio organinio pasaulio 
kamienu. Paskui prisižiūrėjus 
tolesniam gyvybinio organizmo 
vystymuisi randama visa eilė ap
sireiškimų, stebinančių tėmyto- 
ją savo netikėtinumu ir paaiške- 
jančių tik evoliucijinės teorijos 
žvilgsniu. Viršutiniame jaučio 
žande mes nerasime, pryšakinių 
dantų, tuo tarpu pas jaučio už
mazgą tam tikru jo vystyriiųsL 
laiku pryšakiniai dantįs yra 
šutiniame ir apatiniame žande. 
Apatiniai pryšakiniai dantįs vy
stosi ir tolinus, viršutiniai gi — 
ne. Paimsime antrą pavyzdį. 
Yra žuvįs, kurios paprastai guli 
ant jurų dugno ir ten tykoja sa
vo grobimo. Jos guli ne ant pil
vo, lik ant šono; nuo to jų kū
nas visai yra susiplojęs iš šonų 
— kalbama čia apie taip vadina
mas žuvis Plcuroneetidae. Šitos 
žuvįs visuomet guli ant vieno šo
no, kuris žymiai skiriasi nuo ki
to žuvies šono. Jis yra maž
daug šviesesnis ir iš to šono žu
vis neturi akių. Abi jos akįs yra 
ant viršutinio žuvies šono, viena 
šalę kitos. Jei žiurėjus į šitų žil
vių gyvenimo būdą, tai tokį akių 
sutaikymą negalima nepavadin
ti tikslingu. Ištikro, joms pap
rastai be judėjimo gulint ant ju
rų dugno ir laukiant savo gro
bimo šita esanti ant viršaus jų 
akis gali neapsakomai daug pa
dėti, kuomet apatinė akis joms 
butų be jokios naudos. Bet ve 
kas pas šitas žuvis akyva. Jau
nas, lik ką iš kiaušinio išsiritę 
vienšonės visai nepanašios į sa
vo vyresnes giminaites. Jos su- 
lyg savo sąstatu nėra plokščios 
ir, aplamai, pas jas nėra jokios 
nesąmatos; jos linksniai plau
kioja vandenyj, nei nemanyda- 
mos be judėjimo gulėti ant ju
rų dugno. Tiktai paskui, pa
siūgėję, jos pradeda vesti tokį 
gyvenimą, kokį vedė ir veda jų 
gimdytojai. Ir tąsyk tik ‘atsi
maino jų išviršinė išvaizda, jos

pryšakiniai dantįs taipgi viršu
tiniame žande buvo, ji sako, kad1 
vienšonės žuvies pirmtakunų 
kūnas buvo visai sąmatingas ir 
kad šitie pirmtakunai negyveno 
taip kaip vienšonės (kambali). 
Pas jauną jaučio ir vienšonės 
žuvies kartą ateina šitų pirmta
kunų priminimas: pas negimusį 
dar veršį yra viršutinių prieki
nių dantų už mazgos; o vienšonė 
žuvis išpradžių plaukioja van
denyj, taip kaip visos žuvįs, ne- 
siskirdama nuo jų visa savo kū
no išvaizda.

Dar labinus dometina šita bui
tis. Pienžindžiai, paukščiai ir 
šliaužtai visą savo amžį kvėpuo
ja plaučiais. Dauguma žem
valdžių jaunystėje gyvena van
denyj ir tik. paskui pereina ant 
sausumos, žemvandžių vikšrai 
ir žuvįs kvėpuoja ne plaučiais, 
tik pažiaunėmis. Suaugę gi 
žemvandžiai kvėpuoja plaučiais. 
Ir štai, vaidinkite sau, kad šliau- 

.žiai, paukščiai ir pienžindžiai 
savo užmezgimame vystymesi 
pergyvena tą stadiją, kuomet 
pas juos pasidaro pažiaunės, 
nors šitie gyvūnai niekuomet 
savo gyvenime pažiaunėmis ne
kvėpuoja. Ką gi reikštų pasida- 
rymas pas šituos gyvūnus orga
nų, kurių jiems niekuomet ne
prisieina vartoti? Spirte spiriasi 
mintis, kad ir čia turime reika
lą su likučiais, priklausančiais 
senai praėjusiems laikams. Visi 
stuburiniai gyvūnai (tame skait- 
liuje ir žmogus) paeina nuo gy
vūnų gyvenusių vandenyj ir kvė
pavusių pažiaunėmis. Musų 
pirmtakunai (kaip ir kitų stubu
rinių gyvūnų pirmtakunai) bu
vo esybėmis panašiomis į žuvis; 
ir paskutiniu šitos musų parei
gos priminimu yra pažiauninis 
aparatas, pasidarąs tarp kitų ir 
pas žmogaus užmazgą.

Galėtume išskaityti visą eilę 
panašių buičių, įgaunančių 
mums tam tikrą reikšmę tik tą
syk, kuomet mes žiūrime į jas 
evoliucijos teorijos žvilgsniu. 
Čia mes negalime visų buičių 
privesti, kadangi kis mus nuves
tų pertoli. rodei mes pasiten
kinsime nurodymu vietos žmo
gaus, užimamos organinių esy
bių srityje. Žmogus taipgi išsi
vystė iš pirmapradžių lyčių. 
Mes tik ką supažindinome skai
tytoją su viena buitimi, paro
dančia musų minties teisingu
mą. čia mes turime omenėje 
pažiaunių atsiradimą pas žmo
gaus užmazgą tam tikrame jos 
išsivystymo laipsnyje. Beto gi 
galima dar privesti daugybę bui
čių, parodančių, kad betarpiniai 
žmogaus pranokėjai stovėjo la
bai arti prie kitų gyvūnų. Ypa
tingai ne abejotina yra tas, kad 
žmogus paeina nuo beždžionėms 
panašių esybių, (ii ir dabar dar 
galima susekti giminingi pana
šumai tarp žmogaus ir kaikurių 
atmainų beždžionių, vadinamų 
žmogapanašiomis beždžionėmis:

torius pas to laikraščio redakto
rių ir klausia rodos:

- Pasakyk man, vardan Le
nino ir Zinovjevo, ar gerai yra 
išverstas šis apgarsinimas?

• - Koks? (Išmėtinėdamas) 
Kam tu prie tokio mizerno da
lyko minavoji pašėnavotus mu
sų vadovų vardus?.. Kur-gi tas 
apgarsinimas? •

—• štai, klausyk: “Valdžia pir
miausiai! Nežiūrint kaip didelis 
yra valdžios sujudimas, ren
giant vyrus... (keldamas balsą) 
rengiant vyrus, maistą ir amu
niciją dtelei vedimo kares...”

Skamba neblogai!...
— Bet palauk, šičia dar skam

besnis punktas (Administrato
rius ,krutinę išpūtęs, skaito iš
kilmingu balsu): “'Kiekvienas 
Amerikonas (“Amerikonas”, ži
noma, didele raide!), kuris no
ri pagelbėti laimėti šią karę, tu
ri turėti mintyj, kad privatiš- 
kas... Girdi? Privatiškas!! telefo
no patarnavimas turi duoti kelią 
(plačiai dalydamas gestą ran
ka)... kelią valdžiai, jeigu nuo- 
tikiai reikalautų telefono armi
jai (!), jūreiviai (!) arba kitų 
šakų, reprezentuojančių val
džią (!).”

Fain! Skamba puikiai. O 
kam tas apgarsinimas?

, Nugi, musų laikraščiui!
Redaktoriaus veidas apsiblau

sė. Ar žinai, brolau... čia iš
eina lyg... nei šis, nei tas... Aš, 
matai, dabar kaip tik rašau di
delį editorialą apie apgarsini
mus ir duodu vėjo visokiems o- 
portunistams, social-pa trio tams 
ir privatiškiems biznieriams. 
Kaipgi čia dabar bus?.. Ant juo
ko pasistatysime!

— Et, nuspjauk! Ar mažai 
jau tu esi save ant... tariant, aš 
norėjau pasakyt... Ar verta čia 
ko paisyt! Įdėsime, ir viskas; o 
tu duok tiems oportunistams, 
kad kailis braškėtų. Tegul lik 
kas mus užkabina — matysi, 
kaip ims plaukti užuojautos re
zoliucijos iš kuopų ir rajonų.

- - Tas tiesa. Juk mes esame
Bolševikai. Priva tiško biznio 
nedarome. O apgarsinime dar 
kaip tyčia pasakyta, kad (dek
lamuodamas ir gestu pamėg
džiodamas administratorių “Pri
vatiškas turi duot kelią Val
džiai!..” See! T

— Taigi matai. (Pasilenkda
mas prie redaktoriaus ausies): 
Aš įdėsiu tą apgarsinimą Į sep
tintą puslapį, o tavo editorialas 
juK bus ketvirtam... Tai, mū
siškiai (merkia, šypsodamasis) 
skaitytojai nepamatys... Cha, 
cha, cha!.. (Išeina kvatodamas.)

Bolševikiškas redaktorius ir
gi kvatoja. Ir rašo:

“Oportunistai... agituoja už 
karę per apgarsinimus... Ar mes 
nesakome?.. Ar mes nerašė- V
me?.. Ar mes...

**—Bolšoi Iks.
f MII ■■-■■■■I. I|. . .................................. ..................................... ....................

Šiuo kviečiame visus be skirtumo atsilankyti ir 
pamatyti musų gražius perstatymus ir balių, kur ga
lėsite gražiai ir smagiai laiką praleisti.

Muzika bus pirmos klesos, kur grieš Įvairiausius 
šokius, kaip lietuviškus taip ir angliškus. Už tai šo
kių mėgėjams bus proga prisišokti iki valiai.

Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

Didelis Muzikališkas •

Vakaras
Naudai nukentėjusių nuo karės lietuvių ir sušelpimui serg. draugo 

RENGIAMAS SU PROGRAMŲ

DRAUGUOS “LIETUVOS ŪKININKAS”

NEDĖLIOJ, LAPKRIČIO-NOV. 4, 1917..
M. MELDAŽIO SVET., 2242 W. 23rd Place, Chicago
Pradžia 6:30 valandą vakare Inžanga 25 ,35 ir 50c

PROGRAMAS
1. Kalba ................................................. Advokatas F. P. Bradchulis
2. Duetas: “Eisiu mamai pasakyti”—Petrausko, atliks ....

............. p-lės S. Staniuliutė ir A. žemaičiutė 
P. Gura ir J. Balčiūnas 
.............. M. Juozavitas3. Dialogas, ...............................................

4. Piano Solo .;........................................
5. Duetas: “Valužė”’—Petrausko, išpildys

..................................  p lės S. Staniuliutė ir A. žemaičiutė
6. Kalba iliustruota paveikslais ..................................  Dr. S. Biežis
Programas bus įvairus. Bus kalbėtojai, Birutes solistės, dialogas 
ir deklamacijos. Meldžiame visus atsilankyti kuoskaitlingiausiai, 
kadangi tokią vakarų mažai yra rengiama, o atsilankiusieji busite 
pilnai užganėdinti ir sušelpsite lietuvius nukentėjusius nuo karės.

Kviečia visus KOMITETAS.

Sub., Lapkričio 10,1917
PILSEN AUDITORIUM SVET.

S, 1655-59 Blue* Island Avė. A 
Pradžia 7:30 v. vak. Ar 

Inžanga 25c. Ar

ŠOKIAU
Rengia

!

*

Didelis Balius
Parengtas

Lietuviškos Vėliavos Amerikos Draugystės 
NEDĖLIOJĘ, LAPKRIČIO (NOV.) 4 D., 1917 M.

COLUMBIA SVETAINĖJE
Kampas 48-tos ir So. Paulina Gatvių

Prasidės 4:30 po pietų. Inžanga 25c porai.
MUZIKA L E. MAKARO

3 6tas Didelis

BALIUS
Parengtas

BALTOS ROŽĖS KLIUBO
SUKATOJE,

Lapkričio-Nov. 3, ’17
J. J. ELIAS SVETAINĖJE, 4600 So. Wood Str.
Pradžia 7:30 vai. vak.. Muzika nario I. E. Makar 

Tikietas 25c ypatai.

susiplojo iš šonų, viena gi akių 
pamažu pereina į kitą šoną ir, 
galų-gale, atsistoja greta su kita 
akia.

Kaip mes išaiškinsime šituos 
apsireiškimus? Evoliucijos teo
rija išaiškina jas labai prastai, 
nei kiek nekraipydama buičių. 
Ji sako, k*ad jautis paiena nuo

antai, gibbonas, čimpanzč, gori
la ir orangutas. Paskutiniu lai
ku pavyko net parodyti, kad 
žmogus ir žmogui panašios bež
džiones yra artimoje kraujo gi
minystėje. Taigi žmogaus sąs
tatu nei kiek neprieštarauja evo
liucijos teorijai ir, dargi pilnai 
patikrina ją.

Tek Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis pagal sutarimą.

4712 So. Ashland Avė.

Užlaikome
Puikiausią 

Laikrodžių
Kraiituvę

Didžiausią ant Bridge- 
porto. Katrie norite 
nusipirkti gražų laik
rodėlį, deimanto žie
delį, devizkėlį, šliubinių žiedų arba 
britvų, gramofonų ir kilų visokių 
dalykų. .

Taipgi taisau laikrodžius, revol
verius ir gramofonus.

K. MICHALAUSKIS,

Tel. Drover 6369

P. CONRAD
Fotografisas. 

Mes traukiame 
paveikslus dieno 
inis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopui 
kiausias dova
nas. Darbą at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Halsted 
St., šalę Mildos 
teatro.

SKAITYK IR PLATINK
t a *TiTrv A cm
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vedamoje Rankoje, 
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WILS0N PA.
A hidra ūdos ir Sveikatos savaitė. 

SI.A. 100 kuopos ApdraudOs 
Sveikatos savaitės prakalbos 

civiliu *>/: 97 ir 98 dieilO-

Sankrova atdara U- 
tarninko ir Subafo*

ro
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ių parj Įlw u

u a4,,;
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«. Jrai* . TU * B
1900 BLUE ISLAND AVĖ., kampan 19 gatvės.

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Liimber C».

J. PESHEL 
iekr. Turk Mnff, C».

OTTO KUBIN 
prez. Atlas 

[Brewing Csi

VVALENTY SZYMANSK1

KaSPAh 
prezidentas 
\M OETTING
Oetting Broi. Ice Co

įce-prezidentas

PERS IRšlt

H.’ E. OTTE 
vice-prez. Nat. City Bank.

GEO C. Wll.CE
_3 viee-prez. T. Wilc® Co.

JOZEF SIKYTA 
kasierius.

PER V IKSU A $6,000,000.
kalbama lietuviskai

iNors nedaug lietuvių cm ran- 
dusi, vos tik 12 šeimynų ir apie 
30 pavienių, bet jų susipratimas

visus darbininkiškus laikraš-

gerinimui savo būvio.

sčių savo vieliniame miestelyje 
nebuvo jokių išvažiavimų. Bei

ucagos atvykęs r. l’a- 
apie organizacijų na-

didžiausią Amerikos lietuvių or
ganizaciją Susivienijimą.

Dro J. Jonikaicio, taipjau chica- 
giečio, paskaita apie namų ir

Del Patarnavimo Depozitoriams 
Bankas Atdaras Panedčlio Vak.

Šio ,Banko viršininkai realizuoja, kad daug 
kuriems sunku atlikti savo Lankos reikalus laike

yra depozitorių, 
paprastųjų ban-

taupomasis sky-Del parankamo lokių depozitorių šio Banko 
rius bus laikomas atdaras Panedėlio vakarais iki 8 vai.

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

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

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

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viską Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-809 W. 35th St., kampas S. Halsted SI.

Vienintelė grynai Lietu d&ka Batika po priežiūra Valdžios ir Bati
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus į šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvprantuojama, kad jūsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban-

Atdara t tarninkais, Ketvertais ir Subalomis iki 9 valandai vakare 
Panedėliais, Seredomis ir Pėdnyčiomis iki 4 valandai po pietų.

VYRIAUSYBĖ:
KBOTKAS, Vice-Pirm. VINCAS BIGEL1S. Asisl. Kas.

DIREKTORIAI:
PRANAS GRIBAUSKAS 

JULIUS C. BRENZA.

ginui darbininkišku d r-jų išva-

kymosi pradengdavo ir kitus. 
Gal tas Avilsomečius ir pastūmė
jo prie, susipratimo, nes tie. iš
važiavimai neužsibaigdhvo vien

bų ir šiaip visokių pamargini- 
mų, kurie sužadina žmogaus 
jausmus ir mintis išbudina. *

išvažiavimai ir prisiėjo mums 
grįžti į savo surukusius name
lius. iečiaus sugrįžę nutarėm 
nebesėdėti susidėjus rankas, bet 
stoti j susipratusiųjų darbininkų

prieš musų išnaudotojus, 
musų pasiryžimas neliko be

Pirmiausia su I vėrėm LSS.
uja 153 kuopą iš l t narių. Da
bar gi jau turime 18 narių, ku
rių trape randasi ir dvi moters.

Rugsėjo 30 d. viršminėla kuo-

na-

Kalbėjo LSS. III rajono org. d. 
Vii tekūnas iš McKces Rock, Pa. 
Kalbėjo apie darbininkų išnau
dojimą ir jų skurdų gyvenimą; 
taipgi kvietė rašyties prie socia
listų sąjungos. Jo kalba visiems

trumpoj kalboj aiškino apie S.

Buvo ir dcklcmacijy. Delcle-

vilicne, T. Bučienė ir J. Pažai'

siimt paskaitą buvo dar trumpas 
progra mėlis, kur M. Vilkinto, 8 
melu mergaitė, deklamavo ei-

navo “Ateik, malti.še". Vietos 
Lietuvių Orkestrą sugriežė kele
tą gabalėlių.

l)ro Jonikaicio paskaita buvo 
labai naudinga ir pamokama, 
gaila tik, kad žiųonių nedaugiau- 
sia atsilankė. Po paskaitos bu
vo duodama eilė. įvairių klausi
mų. Įdomu tečiaus, kad klau
simus davinėjo daugiausia vy
rai; nors ir moterų buvo a įėju
sių, bet jos kažin-kodel labai 
nedrąsios. Paskaitai pasibaigus 
buvo sugrieštaį Lietuvių Himnas.

Savaitės užbaigimui, spalių 28

karėlis. Buvo įvairių žaidimų, 
paskui vakarienė. Laiką visi 
smagiai ir maloniai praleido.

padavė savo vardus ir adresus, 
žadėdami rašyties Į Susivięniji- 
nia.

Ačiu visiems kalbėtojams, ir 
ypačiai Drui Jonikaiciui, už pa
tarnavimą musų 100 kuopai ir 
viso Susivienijihio labui.

CHICAGO HE1GHTS, 11,1

Iš vietos jaunimo judėjimo.

laisva draugijėlė - Liet. Dra
matiškas Batelis gyvuoja gana

še jau keletą scenos veikalėliu,

Paskelbdami Rakandų Savaitę
IMU patarnavimo dldJinia piAinu’smdb "jo mu'.n shms'puikhyš'VAk"
dehus sulaupymus iwnui..

PARDAVIMAI P \ N E D Ė L V .L l1 I'A R M N K E, SE REIK) J E 
IR KETVERGE

’į v ‘f (Z

ŠIS SEKLYČIOS SETAS $49.50.
Dideli masyvi reniai, apmušti tikra sku 49.50Seklyčios Setai-

ra, nudirbta ąžuolu, arba mahogany, po .... 
$10 cash, $1 savaitėje

Išticsiains stalas padarytas iš tikro 
ąžuolo,v iršlis 12 colių, ištie 
siama iki 6 pėdų, po 4.90

Lengvi Išmokėjimai.

įh1

šis puikus lovos prirengi neis, •11 • V * 1 1 • »

sus malra- 4 "7
prirciigimas • f O

Valgomojo kamba
rio krėslai tVm ir 
Mary piešinio. Tik
ros skuros O -f A 
sėdvnė ■ v

Sten art Coinbination 
anglim ir gazu kūre
namas pečius, paran
kiausias 2-in I pečius. 
Anglimis ir gazu kūre
namas pečius

Balti kraštai $5 exlra 
Lengvi Išmokėjimai

Puikus ąžuolu šildyto- 
įas, didelės mieros ug
niai katilas, kūrenasi 
bite kokiu kuru, nike
liu papuoštas C 
specialiai pn OaVO 

Lengvi Išmokėjimai

Prince Beaver Didelis

Ijimo, didelis kepimui 
J pečius, gvarantuolas 

iš visu atžvilgių, didft- 
!:kll'nlyl’a 32.50

šisai tikro ąžuolo 
krėslas, aug.štu už
pakaliu, suveržtos 
pakojos, nužibinto

69c

Tikro ąžuolo komo
da, gerai padirbta,

ąžuolo, 
po ...

8.85

\ algomojo kambario stalas, - 
Tikro ąžuolo kiaurai, tvirb

ištiesiamas iki 6 pė- 8A QA 
dų, pigiai po .... w

ŽINOTINA
Visii'ms, kam yra reikalas siudin- 

ties naujas drapanas ar išvalyti se
nas, kaip vyrams taip ir moterims, 
užeikite pas mane, kaipo daug metų 

tame amate, o pilnai 
ir

praktikavusi 
busite užganėdinti kaip darbu taip 
i idutinėmis kainomis.

Publikos buvo nedaug, tiktai 
vien iš vielinio miestelio, iš ki
tur mažai kas buvo, bet visi už
silaikė ramiai ir socialistų pra
kalbomis liko užganėdinti. Au
kų surinkta $7.30, kurių $2.00 
eis padlengimui lėšų, o likusius 
$5.30 paskyrom Amerikos po
litiškiems kankiniams.

šiaip vakaru.

tasai
Mat

rengta

fi

S. ALEKNO
911 W. 33rd Street
Prieš šv. Jurgio Bažnyčią

A. 287 kuopa, ir 27 d. 
balių.

Randasi ir T.M.D. 29
l'aigi lokiam mažam mieste

lyj ir tarp lokio mažo skaičiaus

Batelis tai krislas akyj, 
draugija laisva, ir jon priklauso 
daugiausia jaunimas. O kuni
gėliui rupi jaunimas pasikinkyti 
į savo vežimą, būtent, patraukti 
ji prie vyčių. Sako, kad jisai 
merginoms ir kendžių duodąs, 
kad tik jos eitų prie vyčių, bet 
didelio pasisekimo nclur.

PIRMA Nl-CiV PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popierof 

CARR BROS. WRECKING C0- 
3003-3039 S. Halsted St., i

sunkus, bet prakilnus darbas. 
Reikia daug energijos ir daug 
triūso, priseina kovoti kaipo 
laivui su jurų bangomis, nes 

kaip kitur, taip ir čia pasitaiko 
susidurti ir su 
niu žmonėmis,
seina nukentėti daug nesmagu
mų, o ypač socialistams, ku-

kuopos vakaras. Statė scenoj 
du veikalėliu, “Karės metu" ir 
"Užkerėtas Jackus". Sulošta la
bai silpnai. Lošėjai, ką išmokę,

rius. Buvo dar ir dainų, bet ne- 4. 7
kaip išėjo; o paskui šokiai.
Publikos buvo labai maža. Mat

i
Chicaįc,IIt )

k i tokiu nuomo-C

nuo kurių pri

Jūsų akys gali reikalauti 
gydymo, arba akinių. Mes 
galėsime jums pasakyti, 
kaipo gydytojas ir chirur
gas.

AKIU
EXPERTAS

20 Metų Patyrimo (lydyme AKIŲ LIGŲ
keblumų yra priežasčia akių ligų.

nervų sistemą ir vargina įvairius kūno organus ir 
įerviškumo

Akių įtempimas atsi- 
>rie- 

dyspepsijoš—galvos skaudėjimo—neviršldni- 
- širdies — kepenų ir inkstų kėblumų ir tt. 

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

įkys? Ar auga kas aut justi akių arba vokų';
? Ar krci- 
Ar Aižkini-

' JO* 
ILSŲ 
įšilai

Ar skam-turite katarą — Ar jus pagalinate greitai šaltį?
ausyse arba jums apkursta ausys?
kitę su manim, jeigu jus kankina viršminčli

ios kainos.

.CARTER
STATE STREET. 2-ras augštas. CHICAGO, ILL 
Linos durys iki “THE FAIB” Dept. sankrovos.

los: nuo 9 iki 7 vai. vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12.

apsireiški-
bran

savo priešais esant.
—llgvetiškis.

mas, buvo išvažiavę i Boselanda 
i LMI). “Aido" Choro vakaru. ‘ €■ 
Pasirodo lokiu bildu, kad vyriai 
didelės žmonių simpatijos ne
turi. A. F. S.

Lietuvių Darbininkų Bučernių 
ir Grosernių Susiv. Am.

Susirinkimas Įvyks
Nedčlioj, Lapkričio 4 dieną, 2 valandą po pietų.

J. MIKALAJŪNO SVETAINĖJE 
2334 So. Leavitt St.

Malonėkite, Draugai, atvykti i susirinkimą, nes

Kviečia VALDYBA.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

121 h St. Tel. Kcdzie 8902 
Paulina. Tel. VVestern 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Avė. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

Z5«RŲSS1AN
TURKIAM 
i»ATH ' 20$

A. KAR I ANO APT1EKA
Receptai išpildomi su didžiausia atida ir be klaidą. Visada vartojami tik švieži vaistai.
Musu aptiekoje yra išdirbami sekami vaistai:
A. K. vaistai nuo nuospaudų (eorns). Nugydo nuospaudas į kelias dienas. Kaina 25c.
A. K. milteliai nuo galvos skaudėjimo. Prašalina galvos skaudėjimą j 20 minučių. Kaina 25c.
Trejos Dovinerios (3x9), susidedančios iš parinktų kartumynų. Vartojant šią trejankų reikia neužmiršt, 

kad tai yra vaistas ir nevartoti perdaug. Kartumynai stimuliuoja vidurių girnukes ir tokiu Hudu žmogus 
įgauna didesnį apetitą. Kaina 50c. , , , ,

A. K. Tabletkos nuo persišaldymo yra geriausia gyduole nuo persišaldymo, galvos skaudėjimo, gripo 
ir neuralgijos. Kaina 25c. , . , . . ... v. , .... ..

A. K. Pilu les nuo vidurių sukietėjimo. Valnina vidurius lengvai ir vartojant siąs pilules užlaiko vidu
rius normališkame padėjime. Dažnai pašalina galvos skaudėjimą, jeigu tas skaudėjimas paeina nuo vidu
rių netvarkos. Vartojant šiąs gyduoles įgauni geresnį apetitą.

Pas mus galima gauti visokių lietuviškų naminių vaistų, šaknų, žievelių 
o daugiau randasi musų aptiekoje.

1.
2.

ir tt. keletą čia paduodame,

7
8.
9.

10.
11.

13.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Alijošis 
Arnikas 
Anižiai 
Anižiai žvaigždėti 
Avietės v uogos, džiovintos 
Aviečių lapai 
Avietes, juodosios 
Akmenėlis (pamačninkas) 
Alyviniai 
Ąžuolo žievė 
Apelsino uogos 
Apelsino žiedai 
Arbūzo grudai 
Bobro mėsa 
Bebro lašai 
Bezdų žiedai 
Bruknių lapai 
Burokų sėklos 
Babkų uogos 
Babkų lapai 
Cinamonai

25
26
27
28
29.
30.
31

j 36.

i

11.

1 11.

Dcvindrekis
Dobilai baltieji
Dobilai raudonieji

Eglių uogos 
J'Tancuziškas medelis 
Gvazdikėliai 
Guobos žieve 
Galgonų žieve 
Imbieras
Imbieras, geltonas 
Juozapai
Kosulio arbata 
Karlus obuolis 
Kmynai 
Koriandra 
Kurčioji žievė 
Kino žievė 
Krapai
K raliai, valakiški

Kitur gyvenantiems ant pareikalavimo siunčiame per e.vpresą

15.
46.
47.
18.
19.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
61.
65.

Kadugių uogos 
Krivauninkas 
Likoriea 
Mėlynės uogos 
Motinlapiai 
Motiužolės 
Marių samanos 
Maįarunai 
Malva 
Maškata 
Muilinė 
Meteles 
Našlikės 
Parstupas 
Plaiskaniu žiedai 
Pinavijų žiedai 
Kamunikės 
Santai
šafronai
Senatai
Valerijonų šaknįs.

arba per

A. KART ANAS
LIETUVIS APTIEKORIUS

3201 So. Halsted St., Chicago, III. Telefonas Drover 9053

Phone Canal 1256.

ŠOKIU MOKYKLA
Geo. M. Chernaucko 
Svet., 1900 S. Union 

L avė. ir kampas 19-
fos gal v. Chicagoj.

Ateik j vienintelę 
//lyjgffSl Šokiu Mokyklą. Vi- 
i/OBv įBokinama
T OM sulig naujausia ma- 

da»—angliški ir lie- 
W taviški. Aš užtik- 

linu, kad išmokin- 
" siu i trumpą laiką, 

šokiai atsibuna kas panedėlį ir ket
vertą; pradžia 7:15 vai. vakare. 
Mokytojas JOS. KAZLAUSKAS ir 
pagcJbininkė Teodora Duckaito. 
1900 S. Union avė., Chicago.

DAKTARAS BOYD 
SPECIALISTAS CHRONIŠKŲ 
X-RAY EKZEMINAVIMAI 

Pasitarimai Dykai
219 So. Dcarborn St. Chicago, lik

Aukaukite L.S. Fondą K ??
ĮC ’•)

t



NAUJIENOS, Chicago, III. Subata, Lapkričio 3, 19K

ko. Jie net stengiasi tą pik
tą palaikyt ir padidint. Kada 

o on darbininkai, norėdami suma-/“
hte JlniithuiMnaiini Oanlly rtew§i \žintK

Irmai Lieturig Dienraštis Amirikojs 
■dižia NAUJIENŲ BENDROVE inc 

' ’? tądien. iisfeiriant nedėldienius

First Lilhuanian Daily in Amarici
Published Daily Except Sunday

• Y TH< 

LITHUANIAN NEWS PUB C O Ine.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje— . . .nešiotojams kasdien pristatant i na
mus, moka: 1

Savaitei ...............................
Mėnesiui...........................• • • 5()c

Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa- 
(tekia, dienraštis siunčiamas pačtu, 
ėmėjams išanksto užsimokėjus:

Metams...............................$6.00
Pusei melų . ..Ve...............$3.50

Suvienytose Valstijose, ne Chicago- 
|e, pačtu:

Metams ............................. $5.00
Pusei metų .......................... $3.00
Trims mėnesiams ........... $1.75

Kanadoje, metams................ $7.00
Visur kitur užsieniuose......... $8.00
Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Terma of Subscription:
Chicago—
By carriers:

One week ...........................  12c
One month ........................ 50c

To parts of city not covered bj our 
carriers, by mail only subscriptioųs 
paid in advance:

One ycar........................... $6.00
Six nionths .................... $3.50

United States, outside of Chicago, 
by mail:

One year............................. $5.00
Six inonths..........................$3.00
Tbree months.................... 1.75

Canada. one ycar ................. $7.00
Othcr rorcign countrics .... $8.00 
Money mušt be send by Postai Mo- 
ncy Order. in advance.

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted St., Chicago

, savo skurdą, pareika
lauja didesnių algų ir trum
pesnių darbo valandų, tai tie 
ponai šaukia, kad darbinin
kai ardą “tautos vienybę”; 
kada darbininkai išeina į 
streiką, negalėdami gerumu 
išgaut, kas jiems priklauso, 
tai tie ponai stoja už kapita
listus ir padeda jiems suar- 
dyt streiką. New Yorko ua- 
merikoniškasai” mayoras 
Mitchel’is siųsdavo policiją 
prieš streikininkus; Chica- 

f goję “amerikoniškieji” de
mokratai ir republikonai tei
sėjai “indžonkšenais” ir 
skaudžiomis bausmėmis pa
dėdavo kapitalistams sulau
žyt darbininkų streikus.

Kad darbininkai galėtų

(By Fetltion)

Rašytojų ir korcsjiondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
vardu. Reikia butinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tol- , v ”
»es rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- pasekmingai kOVQTUZgereS- 
mi, arba grąžinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja ’ - --
jų ir išsiunčia krasos ženkleliu pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

FOR JUDRES 0F SUPERIOR COURT FOR JUDRES 0F SUPERIOR COURT FOR JUDRES 0F SUPERIOR COURT
“1 MICHAEL L. McKINLEY Fl ALBERT C. BARNES H SEYMOUR STEDMAN

1108 Eaot Marguettc Koad, Cblcago.

OTTO CHRISTENSEN
4724 N. Bernnrd Street, Cblcago

CARL STROVER
5332 Windoor Avenue, Cblcago

LEOPOLD SALT1EL 
936 MnrgHte Terracc, Cblcago.

JOHN M. WORK
1217 Rooedale Avė., Cblcago.

CHRISTIAN ME1ER
4246 N. IVinchestcr Avė., Cblcago.

SAMUEL BLOCK
6312 Kentvood Are., Cblcngo.

KAS1MIR P. GUGIS
3325 S. Hnhted St., Chicago.

SAMUEL H. HOLLAND
2915 W. DlvUlon Street, Cblcogo.

SWAN JOHNSON
10060 S. Mlcbignn Avė. Chlcag--.

DANIEL A. URETZ
1641 S. Triimhull Avė., Cblcago..

FOR JUDRES OF SUPERIOR COURT

____  906 Glengylc Place. Chicago.
Q DENIS E. SULLIVAN

6009 TViothrop Avė.. Cblcago.
Į j JOSEPH B. DAVID

4359 Grand Blvd.. O>t«go.

828 Jtinlor Terrace, Chicago.
□ HENRY GUERIN
____  4520 Woodlttwn Avenue, Chicago.
[J JACOB H. HOPKINS

112 South Mlcblgan Avė., Cblcago

1223 E. 50tli Street, Chicago. 1512 Juucwhy Tcrraee, Chleago.

Vlrglnla Hotcl, Kush & E. Ohlo Sts.. Chic

OSCAR HEBEI.
1342 N Dearborn Street, Chicago.

210 E. 20tb Street. Chicago.
Į J WILLIAM a McSURELY 
_____ filis Hydc Park lloulevard. Chicarfo 
n HUGO PAM

3843 Mlcblgnn Arentu-. Chicago.

34C E. 40th Street, Cblcago.

WILL B. MOAK *
6024 Stewart Avenue, Chicago.

____  1112 E. 46tb Street, Cblcago.
Į J MARK D. GOODMAN 

811 Drexel Stjuare, (Tikago.
Q THOMAS R SWANSON
____  2506 N Kcdzie Avenue. Cbleago,
Į | W1LUAM REEDA
____  4540 N. Sccley Avenue, Cblcngo.
2] DILLARD B. BAKER

____  3650 N. Springtkld Avenue, Cbfc.ago
2] GEORGE McMAHON

____  310 S. Irvlng Avenue, Chicago
3 EDGAR C. BLUM
____  4743 Forrestrllle Avennc, Cbkrtgo.
2J WILLIAM FRIEDMAN 

3154 Mlchlgan Avenue. n>lct»g -

Asmeniškai Redaktorių matyti galima tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

j [Redakcijos Straipsniai
4^• ’~r»Z -.T - -T t— •>* - t

nį būvį, jiems reikalinga tei
sė laisvai svarstyt savo rei
kalus spaudoje ir susirinki
muose, susitart ir susiorga- 
zuot. Dabar-gi ta laisvė ir 
ta teisė vis labiau varžoma ii; 
trempiama po kojomis. Ap-

FOR JUDRE 0F CIRCUIT COURT
(To TIU Vacancy) 

caueed by the death of Honorable 
X>ookwood Honore.

(7J FRANK JOHNSTON, JR.
4 48 Wrlgbtwood Avenue Chicago

FOR JUOSE 0F CIRCUIT COURT
(To rili 

cauued by the d«ath o f Konorable 
Joho Glbboaa.

1500 W. G2n<i Street, Cblcago

FOR JUDGES 0F CIRCUIT COURT
(To TiU Vacancy) 

caueed by the death of Honorable
____  John Olbbone.
2] VVILLIAM A. CUNNEA

3708 Vest G2nd Plote, Cbltugo.
(To Fili Taoanoy)

caueed by the death of Honorable
____  I^>ckwood Honore.
Q LOUIS J. DELSON

1546 Prairk Avenue. Chicago

FOR JUDGES 0F CIRCUIT COURT
(To Fili Vacancy) 

causad by the death of Konorabla 
John Oibbona.

] HARRY W. STANDIDGE 
3910 W. Mndlaon Street. Cblcngo

(To F1U Taoancy) 
caueed by the death of Konorabla 

lK>ckwoofl Bonora.

A. J. BEDARD
1 132 Hrrn Mawr Armuo. Chkago

rie kenčia dėl gyvenimo rei
kmenų brangumo. Jų yra 
labai daug, kaip rodo žinios, 
kurias surinko ir paskelbė 
dvejetas metų atgal tam tik
ra valdžios paskirtoji komi
sija. Oficialiame, valdžios 

Jiems j'teš01™3 atspausdintame, tos 
pagei'bs} MėJo'Timisis SuvJk"mi,sij°®.’ITZ-e Paskelbta 
Valstijų prezidentas Roosč-i 
veltas, buvušis kandidatas į 
prezidentus Hughes ir kele-f 
tas socialistų renegatų—Ru-į 
sselFis. VValling, Simons ir?

Amerikonizmas"
Kapitalistų jiegos paskuti

nėmis dienomis prieš balsa
vimus sukruto. New Yorke 
visi trįs kapitalistinių parti
jų kandidatai ėmė bendrai Į 
atakuot socialistus

štai kokie faktai:
Iš Amerikos gyventojų 2’ 

i nuošimčiai (t. y. apie 2,000,- 
000 žmonių) yra lobininkai; 
jie valdo 60 procentų viso ša- 

Stokes. Chicagoje republi- ^es turto. 33 nuošimčiai gy- 
konai su demokratais pada- ventojų^ sudaro vidurinę 
rė sutartį dar anksčiaus, bi- žmonių, valdančią a- 
jodami socialistų pergalės, ir‘P^e ^5 (t- y. apie trečdalį) sa- 
dabar jie rengia išvien “pat-^Jes ^urto’ neturtingųjų 
riotiškas” prakalbas ir ban- ^nion^u klesa susideda iš 65 
ketus ir bombarduoja sočia- gyventojų nuošimčių (t. y. 
listų kandidatus. Taikiniu-^.koki^ 65 milionų žmonių), 
kauja jiems advokatų drau- ne^ur^n^°^ klesa valdo 
gija, (Ilinojaus gubernato- ' ^v^so tik p procentus (dvide-( 
rius, buvusis guberųatorius'^m^.^a^^ šalies tuito. Į 
ir nesenai apkrikštytasai ‘ Toliaus minėtasai rapor- 
“socialistų vadovu” (nors'1 
niekuomet nebuvęs socialis- ’^bininkų klesa, gurios na
tų) Clarence Darrow, -x.;

Iga neveikia, turi daugiaus 
Savo agitacijoje tie ponai turto, negu gali jo suvartot;’

gynimas žmonių laisvių iv 
teisės tuo budu yra kitas pa
matinis šios šalies reikalas. 
O ar juo rūpinasi tie ponai, 
kuriuos “patriotiški” agita
toriai siūlo balsuotojams, kai 
po gerus “amerikonus”? Jie 
ne tiktai nesirūpina žmonių 
teisių ir laisvės apgynimu, 
bet patįs naikina jas. Kapi
talistiški valdininkai ir tei
sėjai žiuri tiktai, kad darbi
ninkų išnaudotojams butų 

-gerai.
Jų tikslas yra ne Ameri

kos žmonių naudai tarnaut, 
jų idealas yra ne Amerikos PARTIJOS VARDĄ.

sugadintų visų balintą: jo bal- PERIOR COURT — padėta po

į ir independentų tikietuose po 
vienuolika. Dalykas mat toks,

Paaiškinimas apie bals avim a
Augščiau paduodame balsavi- partijos kandidatą, tuomet jis sėjus — FOR JUDGES OP" SU-, vus? 

mo lakšto (balioto) pavyzdį.
Ant jo yra trijų partijų: de- sas nebesiskaitytų, jis butų iš- šešis vardus, kuomet socialistų

mokratų. republikonų, socialis- mestas laukan.
tų ir, galiaus, nepriklausomųjų Toks balsavimas, taigi kada
(independent) tikietai. j balsuotojas deda kryžiuką rate- kad nominuojant kandidatus

Viršum, prieš kiekvienos par- lyj ir tuo budu balsuoaj už iš- 
tijos vardą padėta ratukas, že
miau, prieš kiekvieno kandida
to vardą — keturkampis.

Balsuotojas turUšitaip daryti: 
lyj ir tuo budu balsuoja už iš
tisą vienos kurios nors partijos 
kandidatų sąrašą, tai jis turi pa
dėti kryžių RATELYJ PRIEŠ

mu.
Jei kas balsuoja ne “straight”, 

tai yra, jeigu balsuotojas bal
suoja už vieną kandidatą iš vie
nos partijos, už kitą kandidatą 
iš kitos partijos, tuomet jis ne- 

| turi dėt kryžiuko viršutiniame 
žmonių gerovė; jie tarnauja! Pavyzdžiui: jeigu jis nori bal- ratelyj, bet turi statyt kryžių- 
tiktai tai parazitiškai sauje- suotl už visu8 socialistų kandi-....................................................
lei lobininkų, kuri sudaro 2 ^at"s’A‘i“ Jt8lturi 
nuošimčiu šios sahes gyven-1 LIST> h. viska8 nie.
tojų; jų idealas yra tiktai ši
tos lobininkų saujelės gero
vė. 

Nepalyginamai “ameriko-
......_____ niškesni” už juos yra sočia-butų pavogtas. Yra žinių, 

tas sako, kad neskaitlingoji kurie sto*J’a už netur‘, kad kapitalistiniai politikie- 
U.__ , tingosios liaudies reikalus ir riai davė savo agentams in-

iriai paprastai nieko naudin- kovoja už geresnę visos ša- strukcijas vogt balsų, kiek

kur neturi dėti jokio kryžiuko, 
nes jeigu dar padėtų kryžiuką 
kur nors keturkampyj už kitos

. tik galima. 6 d. lapkričio to-
vvt^vM, jv, Kapitalistinių kandidatų dėl turi būt visose balsavimo

daugiausia kalba apie uHme-1 vidurinė-gi klesa, susidedan-' agentai įskėlė amenkoniz- vietose balsų saugotojai. Te- 
rikonizmą1. Kas, girdi, bal-’ti iš kokių 33milionų žmonių, klausimą, stengdamiesi gul apsiima kas tiktai gali ir 
s uosi ą s New Yorke uz M it-užsipelno daug-maž tiek, kad sumušt socialistus, Geiai, atsiliepia į socialistų komite- 
chelį, arba kitą kurį kapita-;jraiį patenkint savo gyveni-1 socialistams nėra reikalo 
lįstų kandidatą į mayorus, mo reikalavimus ir apsigint1 Jeigu piliečiai 6 d.
tas balsuosiąs už “ameriko-,nuo skurdo ir bado kančių, lapkričio turi savo balsais 
nizmą”; kas balsuosiąs už Bet kone dvigubai skaitliu-! parodyt, ką jie mano apie 
socialistų kandidatą Hillųui- gesnioji už ją neturtingoji kandidatų ainerikonizmą , 
tą, tas balsuosiąs prieš “a- klesa tiek įplaukų neturi. Ši- tai ve koks pasirinkimas yra

Tas pačias,tos klesos nariai turi pragy-Pr^ JUCJS

(Apžvalga

demokratai ir republikonai su
sijungė ir per abi sutaisė vienątisą partijos kandidatų sąrašą, 

vadinasi “STRAIGHT” balsavi- tikietą, susidedantį iš puses de
mokratų partijos kandidatų ir 
iš pusės republikonų. Socialis
tai gi su nieku nedarė jokių su- 
žiedotuvių, ir išstatė pilną savo 
kandidatų sąrašą.

kus keturkampiuose prie vardų 
tų kandidatų, už kuriuos balsuo
ja. Toksai balsavimas vadinasi 
“SPLIT” balsavimu.

Kaip matote balioto pavyzdyj,
demokratų ir republikonų par-! vo, kad rinko sau viršininkais 
tijų sąrašuose, kandidatų į tei-1 tų kapitalistinių partijų atsto-

Šiandie tai žmones geriausiai 
žino; jie mat savo kailio atjau
čia.

Na, o kad taip pabandžius 
išrinkti socialistus?

Kas yra socialistai?
Tai pačių darbo žmonių po

litinė partija. Ji stovi už žmo
nių teises ir gerovę, o ne už ka
pitalistų interesus. Ji gina dar
bo žmones nuo išnaudojimo., 
Socialistai nori, kad žmonės ne- 

. butų apiplėšiami brangiomis: 
kainomis už reikalingus gyveni
mo daiktus.

Lietuviai — visi yra darbo 
žmonės.

Tatai tegul nebesiduoda akio

Dabar balsuotojai tegul gerai 
pagalvoja, už ką jie turi balsuo
ti rinkimuose sekamą utarnin- 
ką, lapkričio (i dieną.

Ligšiol jie visados balsuoda- muilinti republikoniškiems ar 
vo tai už republikonus tai už de
mokratus. Ir ką jie už tai ga-

demokratiškiems politikieriam*, 
bet tegul drąsiai balsuoja 
“straight” už socialistų kandi
datus.

merikonizmą”.
kalbas kartoja ir Chicagos įvenimui vidutiniškai tik po 
"patriotai”, • -............
suotojams republikoniškai-,tokie kentėjimai todėl pas, 
demokratišką tikietą. įjuos paprastas dalykas.

Yra žmonių, kuriems tos, Suprantama, kad? gyveni- 
kalbos apie “ainerikonizmą” ,mo reikmenų brangėjimas y- 
susuka galvas; taigi pažiurę- ra didžiausia nelaimė šitiems 
kime, kokia yra jų vertė. (žmonėms.

Keikia manyt, kad "ameri-j Taįgį didelė šios šalies 
konizmas reiškia ypatingus žmonių didžiuma —daugiaus

Socialistų partijos kandi-
BEDIEVIS GRĮŽTA 
Į TIESOS KELIĄ?

siulydami bal-1 $400 per metus. Badas ir ki- J datai yra Amerikos liaudies
atstovai, o kapitalistinių par 
tijų kandidatai yra Ameri
kos liaudies parazitų atsto-

Katruos-gi iš jų balsuoto
jai pasirinks?

_ a _ Dar apie balsų 
Amerikos (Suv. . Valstijų) kaip 65,000,000 — kenčia va-1 SaUGOJima. 
reikalus, tikslus ir idealus. rgą dėl gyvenimo brangumo.1 
\ Amerika turi tokių ypa- Aišku tad, jogei prašalint ________ o

i uigų reikalų, tikslų ir itiea-^į^ piktą yra pirmutinis irjtis socialistams, bet Jei savo 
ly j K° abejonės, turi. Kokie svarbiausia šios šalies reika-tpadėjimo turintis ardmų ry- 
-gi jie yra ? Jie yra, žinoma, jas Kada žmonės neissigali 
šios šalies žmonių reikalai, sočiai pavalgyti ir kaip rei- 

Amerikoje šiandie pasidėt- kįant aprūpint savo šeimy- 
re labai brangus pyagyveni-jna^ jje nega]į pridera
mas. Kainos ant visokių.gy-*mai naudoties nė kitomis 
venimo reikmenų maisto, kultūros progomis; jie skur- 
kuro, i’ubų, buto ir k. taip g^a kunu ir dvasia. Ir ša- 
augštai iškilo, kad neturtln- jokiu budu negali būt lai- 
giems žmonėms sunku jas ir( mįnga, koliai tokiame padč- 
pasiekti. Neturtingi žmonės (jjme randasi didžiuma josios 
delei to turi kęsti vargą. Ir gyventojų, 
jų vargas tolyn eina didyn, 
nes kainos vis kįla ir kjla.

Vienas rian-

Juozapo Sąjungos organas 
rašo dėlei šliupo laiškų, tilpusių 
“Tėvynėje”:

šių su kapitalistinių partijų 
veikimu, vakar pasakė vie
nam musų kandidatui, jogei 
republikonų ir demokratų 
manadžeriai Chicagoje ma
no, kad socialistai 6 d/lap- ‘ 
kričio gaus apie 100,000 bal
sų. Kapitalistiškas blokas 
tikisi, girdi, surinkt tiek-pat 
balsų arba mažiau; o “inde-’ 
pendent” tikietas, jų nuomo
je, neturėsiąs jokio pasiseki
mo.

Taigi socialistams reikia 
"u žmonių, ku- prašalinus? Jie nedaro me- žiūrėt, kad jų laimėsimas ne-

Na, o ką daro tie ponai, 
kurių “amerikonizmas” yra 

Ar daug-rri yra Amerikoje tain giriamas, kad tą piktą

D-ras šliupas savo senąjį 
kailį bene bus palikęs Ameri
koje, gi Europoje visai nau
ju balsu prabilo. Lietuvių 
Seime Petrograde kad ir au- 
gštino savo srovę ir kitas a- 
merikiečių sroves kritikavo, 
tai darė gana mandagiai, be 
didesnių užgauliojimų. Laiš
kuose, rašytuose į “Tėvynės” 
redukciją irgi nesikolioja, ne- 
sikeikia. Iš tų laiškų matyti, 
kad lankosi dažnai net pas ku
nigus, kurių ligšiol visa širdi
mi nekentė. Santarininkus 
peikia ir smerkia ir seka Tau
tos Pažangos taktiką. At
mainą pastebėję, kai-kurie 
kunigai tuojau jį į glėbį ir da
nu glamonėti, šliupas giria
si, kad buvęs pakviestas su 
paskaitomis į Voronežą, kur 
“Saldės” kursistams davęs be

ne 12 paskaitų iš Lietuvos pra
eities ir apie lietuvių mokyk
los uždavinius. Sako jautėsi 
truputi nesmagiai, bet giedo
jęs. akis užmerkęs, it senas

gaidys, čia apsireiškė leng
vas lietuvių būdas. Didžiau
siam neprieteliui, pavojin
giausiam žmogui tuojau visą 
širdį atvers, jeigu tik išgirs 
nors vieną gražesnį žodelį, 
noys tas žodis ir bus netikras, 
nuduotas. Juk kas to šliupo 
nežino? nejaugi indiržčjęs 
senis bedievis gali staigiai pra
dėti gerbti katalikų idealus? 
Kada mes išgudrėsime ir pa
tapsime atsargesni!

Žinoma, žento intekmČ, be
augantis katalikų susiprati
mas, jų viršus Petrogrado Sei
me - — ydsa tai galėjo padaryti 
intekmę į ne vieną laisvama
nį patriotą. Bet jeigu tai nuo 
musų prigulėtų, tai mes seni 
daktarą pirma pasodintume 
pas p. Yčą ant meditacijų ir 
rekolekcijii (kad ir kalviniš- 
kų) mažiausiai dviem metam. 
Ii4 tik po to, tikrą atmainą pa
stebėję, — išvestume jį į die
nos šviesą.
Well — kam jau būt taip ašt

riems? Patįs juozapinio orga
no redaktoriai, žino, kad tokia 
skaudi pakilta yra visai bereika- 
lingai. Tuodu redaktoriai — 
Karosas ir Gudas — kitąsyk bu
vo klerikalų priešai; Gudas da
gi buvo “smarkus” bedievis. O 
dabar juodu ramiai kramto “ka
talikišką” duonelę ir garbina 
klerikalų dievus. “Meditacijų” 
-gi juodviem nereikėjo laikyt nė 
pas kalvinus, nė pas liuteronus.

Sakysime. Bet kuo išaLškinf. 
tą faktą, kad, pa v. lietuviškieji 
tikėjimo skelbėjai dažnai tai}# 
žmones tvirkina, kaip joks be
dievis nepajiegtų tvirkini? Mes 
čia turime omenėje “metodolo
gijos dakaro” Maliauskio konfe
rencijas, kuriose demoralizuo
jama žmonės šlykščiausiais me
lais, skleidžiama kerštas ir nea
pykanta.

Toliaus — argi žmonija ištie
si) nėra niekas kita, kaip tik 

“purvo gabalas”? Nemokėjimą# 
matyt žmonijoje nieko prakil
nesnio, kaip tik “purvą”, liudi
ja juk ne apie tobulą mąstymą.,

tinti, k;įl tikėjimas žmogaus, 
o sykiu ir tautos, vienakių są
stato, netobulina, doroje neke
lia. Ar gali būti toks daly
kas, kaip tikėjimas ir krikš
čioniško mokslo praktikavi
mas, kad prie nedoros, žmo
gaus nupuolimo privestų? 
Tikėjimas žmogų tik pageri
na, patobulina, išaugština. 
Tai yra galingiausias pažan-^ 
gos akstinas. Kągi laisvama-' 
nybė suteikti gali? Ar yni 
joj koki idealai? Ji yra ne
gatyvi, griaunanti. Sakysi
me, žmonės sulaisvamanėtų, 
nustotų Dievo ir Bažnyčios į- J, ,"ik npie fr
statymų klausę. Kuo tuomet j 
sidariusią sielos tuštumą. ‘
užpildytų? Sako laisvama-1
nija, kad žmogus daugiau »ĘL BOLŠEVIKŲ 
nieko, kaip augštesnis gyvu- RĖKAVIMŲ.
lio laipsnis, kad žmogaus ku- | 
no lesama. Kūnas gi? Mate 
rija, molis.

TIKĖJIMAS IR 
LAISVAMANYBe.

Liet. R.-K. organas rašo:
Kiekvienos tautos troškimu 

yra tobulintis, doroje kilti ir 
tautybę išlaikyti. Tik sveiko

rija, molis, purvo gabalas.1 organas taip pažemino savi7 
Gyventi dėl materijos, molio, šmeižimais ir nešvariais užsi- 
purvo? Kas žmogui per išro- puldinėjimais ant aęmenų bei 
kavimas gyventi, vargti? Kiek laikraščių, joge! rimtų polemi- 
nori, kalbėk apie diumanita-4 k V vesti su juo negalima, tai aL 
rizmą, stebėtiną pasaulio pro
gresą. Bet kas iš to, kad pa
saulis, žmonija daugiau nie
kas galutinai nėra, kaip ma
terijos ir purvo gabalas. Lai
svamanis, bedievis, raunantis 
iš žmonių širdžių tikėjimą, pa 
saulini papildo didžiausią nie- 
kšystę. Tautybė? Kas iš 
los tautos, kad laisvamanio 
žvilgsniu ji daugiau niekas, 
kaip molis 
egzistavi 
taip ir žjhogaus, tautos, tokiu 
pat taptų. Atimkite iš žmo
gaus sielą, jo kūnas telieka, 
materijos gabalas, dulkės. 
Del jų niekas nenorės gyven
ti. Lais'tamanybė gyvą žmo
gų, tautą laidoja.

sakyt į jo “kritikas” pavedany* ą 
Pabraižos bendradarbiams.
Kam įdomu tegu pasiskaito.

Sveikata

—Sveikata tai žmogui brdn- 
" ginusias daiktas.

—Šiur, Maiki. Ypatingai kai 
žmogus sergi.

alis? Kaip materijos 
ii^as yra beprasmis,

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, katp krinrtnaltikuosc 
taip ir civiliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras

Namų OfUas:

im S. Maiste* tt.
Ant trečių lubų

T*l 9k>w ’31

Mlcfito Ofin*»: 
lt? I. BMTbo-n tl 

ail-11 Uniti 8Wt.
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JONAS FRANKO Vertė K. BARONAS.

Į S VIEŠĄ
(Kalinio pasakojimas).

(Pabaiga)

rudens dienos tokios trumpos ir 
kameroj taip greit pradeda 
temti. Vienatinis musų lange
lis, išeinantis į vakarus, pada
rytas beveik pačioj palubėj, šyk
ščiai leido šviesą dagi pusiait- 
dienyj: ketvirtą valandą jau ne
be galima buvo skaityti. Joska

■—mi

Gausite Didesne Vertešiuo šautuvu žinoma, su to
kiomis pat pasekmėmis.

Tokie koncertai paprastai at
sibūdavo vakarais, bet būdavo 
ir dienomis. Ir ve ant nelaimės 
turėjo atsitikti, kad vieną sykį 
nuo trečios iki penktos valandos 
stovėjo ant sargybos kaip tik 
toks nelaimingas naujokas. Iš- 
pradžių jis sukeikė ant kokio-tai 
areštanto, žiūrėjusio per langą; 
Davė ženklą, kad “klapačiui” su-i 
rengti kačių koncertą. Iš visų 
galų kalėjimo budinko, iš visų 
augštų, iš desėtkų langų urnai 
pasiliejo riksmas, spiegimas, 
švilpimas ir skardus kniauki- 
mas. Naujokas taipgi rėkė, bė
giojo prie visų langų, bet niekur 
nieko negalėjo pamatyti. Įsiu
tęs jis pagalios nutilo ir atsisto
jo ant vietos, kad atsikvėpus. 
Už poros minutų nutilo ir ka
čių koncertas. Rodės, viskas 
pilnai nutilo. Kameroje jau 
temo, dėlto Joska prisitaisė savo 
prietaisą ir su knyga rankose 
pripuolė prie lango. Nesuspėjo i 
perskaityti sau po nose porą žo-

Pirkdami pas mus Stubos Rakandus
ną. Pagalios, nudžiugęs, jis 
sušuko:

Dasiprotūjau! Skaitysiu 
prie lango! Ten išaušta anks
čiau ir sutemsta vėliau negu ka
meroje.

Nepatogu bus tau skaityti, 
stovint ant pastotos, — sakau 

į jam. Apart to labai augšta 
tau.

- Sėdėsiu taip augštai, kiek 
man patiks, sako.

- Kaip gi tu tai padarysi?
Pririšiu paklodę dviem ga

lais prie krotelių, padėsiu į ją 
suviniotą antklodę ir atsisėsiu 
ant jos, kaip ant balno.

Ir ištikrųjų išradimas buvo 
labai praktiškas, ir nuo to lai
ko kalėjime visi taip daro. Ke
lias dienas Joska tiesiog grožė
josi langu. Atsikeldavo šeštą 
valandą, kaip tik biskį prašvis- 
davo, prisitaisydavo savo priė- 
taisą ir užsilipęs ant jo, vargin-

■MUHMMi

Didelis šildomas Pečius, užšildo ma
žus tris arba keturis kambarius, dai
liai nikeliu papuoštas. Sumažinsite 
anglių kaštus, parsiduo-

šitas Hotst kūrenasi su kietais ir 
minkštais anglimis ir užlaiko ilgai 
ugnį, parsiduoda po .. Qr 
ir augščiau I I lOU

Parankiausias ir dailus “Moorš” su 
gazu ir angliais Pečius baltomis du
rimis. Gvarantuoti vidų- £A 
riaia nt 5 metų, už .... OwivU

ugouru

Dėlto kad yra iiui.su 
rakandai geresni, dai

lesni ir už žemesnę kai 
ną, negu kitose krau
tuvėse. Jeigu negalite 
užmokėti kesh, tai mes 

duodame ant lengvu 
išmokėjimu. Pamaty

kite musų didžiausią 
pasirinkimų iš Pečių, 

Divony, Lovų ir Stalų.

apie jį. Aš 
kalėjimo 

kad jis 
tai bai- 
dedasi!

Mauša ko tik nepasiuto. ls 
pykčio liepė nupiešti nuo ma
nęs batus ir buvusius ant manęs 
skalbinius, ir apvilkti mane į 
šiuos skudurus. Pagalios su
muštą ir kuone pliką nuvedė 
mane pas vaitą. Ten jie vėl 
pradėjo mane klausinėti i _ 
popieras. Bet aš ne kvailys.' 
Tik kada pa mačiau, kad grįčioj 
daug liudytojų, nuėjau į priėmė- ■ teismuose tokios bylos labai il- 
nę iš ištraukiau iš plyšio popie
ras. Vaito priemenė buvo tam
si, didelė. 1 
pamatęs ten

P£NINiiUl-A.U i

tų ir užsirašęs, tai vistiek jam 
nebūtų buvę jokios naudos. 
Tai aš pranešiau 
buvau nedėlioj pas
viršininką ir prašthu, 
lieptų jį apžiūrėti. Juk 
sus dalykas, kas čia 
Taip toliau tęstis negali!

Ir ištikrųjų daktaras liepė 
apie Joskai nusivilkti ir kartu su 

juo sustatė protokolą. Neži
nau, ar kas iš to išėjo. Musų

gai tęsiasi ir ne kiekvienas yra 
ant tiek laimingu, kalt gali su-

Eidamas į grįčią ir laukti jų galo.
i žandarą, aš už- p. O tuo laiku Žurkauskas ką- 

kimšiau savo ryši'li į plyšį, kad tai sako Joskai:
jo neatimtu nuo manęs. Kada 
Mauša pamatė ryšelį žandaro 
rankose, kaip varnas šoko prie 
jo, rėkdamas kad tai jo pinigai, 
kad juos atiduotų jam.

Ho, ho, Mauša, - atsakė 
vaitas. taip negalima; visą tai 
mes turime atiduoti teismui. 
Sustatysime čia protokolą, o ka
dangi berniokas prisipažįsta, 
kad tą ryšelį pavogė pas jus, tai 
jau teismo dalykas, kaip pasi
elgti su juo toliau. Užspausime 
viską kaip yra vieša antspau- 
da ir ponas žandaras pristatys jį 
kartu su areštai)tu į 
jus jau teisme sau 
kosite.

Girdi, Joska, nori, aš 
išmokysiu skaityti?

Tas net akis išvertė.
Na, ko tu taip žiuri? 

gu tik yra noras,, lai už dviejų- 
trijų dienų skaitysi. O kada pa
matysiu, kad ištikrųjų nemeluo-

tave

Lvovą. O 
tiesos jieš-

to taip su-Mano Mauša delei 
si raukė, tarsi išgėrė kvortą savo 
geriausios degtines. Bet niekas 
neatkreipė į tai atidos. Žanda
ras atsisėdo rašyti protokolą. O 
kada jau viskas buvo parašy
ta, vaito pati davė man biskį 
pavalgyti, žandaras vėl sukaus
tė mane ir leidomės kelionėn į

darysiu taip, kad tave priims į 
amatų mokyklą, kur išsimokysi 
kokio lik norėsi amato.

Oi, oi, — sušuko Joska ir 
apsibūdamas ašaromis, puolė 
prie jo kojų. Daugiau nieko 
negalėjo pasakyti, lik bučiavo 
jam rankas.

Ant rytojaus Žurkauskas at
nešė elementorių ir jis pradėjo 
Joska mokinti skaityti. Už 
dviejų dienų berniokas jau mo
kėjo pažinti ir sudėti raides, o

trumpus dalykėlius. Jis taip 
prisirišę prie skaitymo, kad

tiktai naktimis pas mus nebuvo 
Šviesos, 'l ik kad pavalgius, jis 
ant minutes galėjo pasitraukti

dęs kakta prie pat krote- 
lių, kad kaip galima 
daugiau pasemti dieviško
sios šviesos. Mes abu su Ž u Iš
kausku poeiliui saugojom prie 
durų, kada prie kameros prisi
artina užveizda ir laiku perser
gėdavome Joską, kad jis nulip
tų ir nuimtų savo prietaisus, ka
dangi sėdėti pas langą kaliniams 
buvo aštriai draudžiama. Taip 
ir pasisekdavo mums visuomet 
laimingai išvengti užtemijimo, o 
galbūt ir užveizda, gerbdamas 
Žurkauską, ne taip aštriai dabo
jo musų kamerą.

Bet nelaimė atėjo iš kilos pu-

kelyj nuo skausmo ir šalčio, ir 
iki šiol nežinau, kaip aš išlai
kiau. Oi, ponai, ką jus dabar 
manote, kas bus su manim?

Nieko nebus, — atsakė 
Žurkauskas. — Pasėdėsi biskį 
ir išeisi ant laisvės. O kas žino, 
gal tas prietikis baigsis tau geru.

—Kaip tai?
pamatysime.

nežino iškalno,žmogus 
laukia.

Niekad 
kas jį

Už poros-trijų dienų
Joską, bet ne ant tyrinėjimų, o 
prie daktaro. — Ką tai reiškia?

mąstau. —- Juk jis neužsira
šė marudu* * *)

Pats neužsirašė, —- sako 
man Žurkauskas, o jeigu bu-

šaukia

) Manid ligonis.

Gazo Naudotojams 
Kurie Ikišiol Vartoja 
Tiktai Paplokščios 
Liepsnos šviesas —

Žvakių spėka visų gazo šviesų Chi- 
eagoje tapo numažinta nuo Spalių 1 
dienos, sulig miesto įsakymo. Šiuomi 
susimažino šviesos didumas nuo pa- 
plekšėios liepsnos degintojų. Todėl, vi
siems gazo naudotojams, kurie pilnai 
naudojasi paplokščia liepsnos šviesa, 
apsišvietimui, ši kompanija ir žoliaus 
pasiūlo

DYKAI-
DU MAŽESNĖS
ŠVIES. UŽDANGALU
- degintoją, uždantraljį ir kaminuką sy
kiu ir įdės be mokesčio.

Viena MAŽESNĖ šviesa suteiks be
veik tris sykius tiek šviesos, kiek jus 
pirmiau Raudavote nuo paplokščios lie
psnos degintojo ir suvartosite mažiau 
ne«u pusę to gazo.

Rašykite mums netrukus—arba pri
pildykite šį kuponą ir priduokite jį 
ten, kur visuomet mokate savo gazo 
bilas — ir bus atkreipta reikalinga a- 
tida.

The Peoples Gas Light 
& Coke Company

Praplės Gas Bldg. Phone Wabash 6000

| The Peoples Gas Light & Coke Co.:
Aš vartoju paplokščią liepsnos de- 

•intoją dėl apsišvietimo ir Šiuo reika
lauju įdėti už dyką du (2) mažesniu 
.švieson uždangalu, kaipo aprūpinta 
miesto įsakymu, priimtu Birž. 25, 1917

r

0 kada temdavo ir skaityt jau 
negalima buvo, Joska sėsdavo į 
kamputį ant savo šieninko, su
dėdavo po savim kojas, apgricb- 
davo jas rankomis ir taip susi
rangęs sėdėdamas, pradėdavo 
sekti pasakas. Tęsė jas be ga
lo ir nors matyt buvo, kad kar
toja vienus ir tuos pačius ste
buklus ir prietikius, vienok mo
kėjo visados juos kitaip kombi
nuoti ir kitaip juos pasekti. 
O kartais būdavo aišku, kad pa
sakoj praeina prieš jį jo paties 
svajonės; sekdavo jis apie ne
turtingą bernioką, kuris sun
kioj bėdoj susitinka geradarį- 
burtininką, persiima nuo jo už
burtus žodžius ir užkeikimus ir 
eina į pasaulį j ieškoti sau lai
mės ir gelbėti kitiems. Pagau
nančiais, bet kartu prastais žo
džiais piešė savo skausmus ir 
prietikius, susitikimą su žanda
rais, nelaisvę pas nuomininką, 
ne sykį juokingai maišydamas 
tai, apie ką kalbasi pasakoje, su 
tuo, ką pats pergyveno.

Aš dar niekad nemačiau vai
ko, kuris taip karštai butų ėmę-

tyt buvo, kad į tas savaites jis 
norėjo pavyti tai, ką pametė 
per dešimtį su viršum metų. 
Labiausiai jį liūdindavo tai, kad

Apsvarstykit 
Gerai.

Ar galima 
kitur deiman
to žiedus pi
liau pirkti?

Ar galima 
Elgino laikro
dėlius pigiau 
gauti?

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

Paklauskite 
lietuvių, kurie 
žino. šimtai 

laikrodėliu 
parduota. Visi užganėdinti. Teisin
gas patarnavimas.

K. Nurkaitis j
1617 N. RobfivSt., Chlcan.

l’i ir Mihv.uiKco ir Moitll Avės.

' yra dar viena: po kalėjimo 
langais vaikšto sargas su šautu
vu. Jam aštriai prisakyta da
boti, kad areštantai nežiūrėtų 
per langą ir ypač, kad nesikal
bėtų tarp savęs per langus. Ka
rinės taisyklės liepia sargui lai
ke pasipriešinimo vartoti dagi 
ginklus. Tiesa, iki šiol nebuvo 
panašaus atsitikimo. Reikėjo, 
kad atsitiktų kas-nors labai ne
paprasto, kad sargas nuėjęs nuo 
savo posto praneštų dežuriniam 
komendantui, kati iš to ar kito 
lango kalbėjo ir žiurėjo. Seni 
kareiviai — tie jau priprato su
prasti, kad prisakymai — vie
na, o pildymas — kita, ir pap
rastai ne labai laikėsi taisyklių. 
Daugelis ramiai atsinešdavo prie 
visokių pasikalbėjimų, kaip sa
koma, sutikdavo ant visko; kiti 
atsargiai perspėdavo ar prašy
davo areštuotų nelaužyti kalėji
mo taisyklių. Bet būdavo blo
giau, kada ant sargybos pakliū
davo naujokas, kuris bijosi ka
pralo pikčiau ugnies. Toks su
prasdavo visokius įsakymus žo- 
dis-žodin. Jeigu jam sakydavo 
“aštriai daboti”, tai jis supras
davo tai taip, kad kiekvieną 
areštuotą, parodžiusį'lange gal
vą, reikia iškolioti paskutiniais 
žodžiais, pranešti kapralui ar 
net griebties už šautuvo. To-

I kiems “klapačiams”*) kaliniai 
keršydavo tuo, kad laike jų sar
gybos, ypač vakarais, sukeldavo 
languose baisiausi riksmą, ir bė
dinas naujokas kartais kuone iš 
proto eidavo, skaitydamas savo 
šventa pareiga atsakyti ant kiek
vieno riksmo iš lango mažiau
sia tokiu pat garsiu ir piktu rik
smu. Bet kadangi kalinių būna 
keli desėtkai, o jis vienas, tai po 
kelių minučių pekliško riksmo 
kareivis paprastai būdavo pri
verstas nutilti ir nežinodamas 
kuo pagelbėt sau,i griebdavos už 
šautuvo. Suprantama, tą pačią 
minutę langai prieš jį visiškai 
aptuštėdavo, o riksmas prasidė
davo kitame gale ilgo kalėjimo 
budinko ir sargas, kaip gaudo- >

lėmijęs, pribėgo ir atsistojo prieš 
langą.

Marš nuo lango, vagiliai!!, 
šūkterėjo jis Joskai.

Joska išpradžių dagi negirdė
jo šaukimo, kadangi buvo įsigi
linęs į skaitymą pasakos apie 
garnį ir žuvį.

— Marš nuo lango, sušuko 
sargas dar garsiau.

Ko gi tau iš manęs reikia?
atsakė Joska. — Juk aš tau 

nekliudau. Juk matai — skai
tau. Kameroj jau tamsu, — na 
aš užlipau biskį į šviesą.

Eik šalin, nes kitaip šausiu, 
riktelėjo sargas ir pirm negu 

Joska spėjo nulipti nuo savo pas
tovų, užgriovė šautuvo šūvis.

—Oi, — sušuko Joska ir kaip 
pėdas nuvirto iš viršaus į stovė
jusią po langu lovą. Kojos jo 
trūkčiodamos virpėjo, o ran
kos, laikiusios knygelę, buvo 
prispaustos prie krutinės. Iš po 
knygelės lapų bėgo kraujas. 
Kulka kliudė tiesiog į krutinę.

- Kas su tavim? Kur pakliu
vo? —- sušukome mes abu, pul
dami prie Joskos. Bet jis nieko 
neatsakė, tik juodos jo akįs bliz
gėjo, kaip du degantįs anglįs, 
kaip tai keistai išsiskirdanios 
aut mirtinai-bliškaus veido.

Kieme po musų langu ir mu
sų koridoriaus duryse kartu kį- 
lo triukšmas. Ten ant šūvio at
bėgo karinė sargyba, o čia — 
užveizda j ieškojo kameros, į 
kurią šovė. Įsibriovė pas mus.

- Aha, tai čia! — sušuko jie 
pamatę gulintį Joską. — O ką, 
vagiliau, gavai tu ant riešutų!

Joska dar metėsi ir tyliai deja
vo, visą laiką abiejomis ranko
mis spausdamas prie krutinės 
knygelę, tarsi ją norėdamas už
spausti mirtingą žaizdą.

—Ką jis darė? — paklausė 
manęs užveizda.

—Tai... aš... tik... į šviesą.
Norėjo dar ką-tai pasakyti, 

bet jis nebeteko jiegų. Pasku
tiniu judėjimu jis nuplėšė ran
kas nuo krutinės ir parodė už-

- Jis skaitė pas langą, — pa
aiškinau aš užveizdai.

Toje minutėje atėjo iš teismo 
pasiuntinis su popiera, jieško- 
damas užveizėtos.

Ponas užveizda, — šaukia 
iš koridoriaus, kur čia sėdi 
Joska Štern? Čia yra iš teismo 
popiera, kad jis gali eiti ant lai
svės.

Bet Joska jau minutę prieš 
tai buvo liuesas...

Vertė K. Baronas.

JOSEPH C. VVOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Tel Central 6890-6391. Atdara: 
Utarninko, ketverge ir zubatos vaka
rais nuo 6 iki H vakare, po numeriu: 
16(6 MILWAUKEK AVĖ., Chicago. lll.

Tel Humboldt 97.

) Klapač Galicijos kaliniu

PIRK SAU visas Plunibavojimui reik
menis tiesiai už “wholesale*‘ kainas 
Mes parduosime visiems.

Levinthal Plumbing Supply Co.«
1637 IV. Division St., Chicago, 

Corner Marshfield Avė 
Kalbama lietuvifikal

Šita daili lova 2 colių storio, auksuo
ta, balta arba juodai mar- 

ginta, bilc kokio pločio, "»■ f w

KULIS FURN1TURE HOUSE
3224-3226 So. Halsted St.

Phone Drover 9757 Chicago, Illinois.

Aš, ADOMAS A. KABALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnčjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abclnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojaų sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bilteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Beumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprčt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebenadė po krūtine. Vidurių režimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bittcria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistu ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

170!) So. Halsted St, Telephone Canal 6417. Chicago, lll.

SUSIVIENIJIMAS; IMI 
ĮSTEIGTAS AMERIKOJE

^ELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

X. •

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų ................. $52.813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę.

įmonių sipšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius- 
" truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
u šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietines kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

A. B. STRIMAITIS ,
307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY*

Lietuviu Tautiškos Kapines
1912 metais tapo įsteigtos Lietuvių Tautiškos kapinės, kurios 

priklauso visiems Chicagos lietuviams, bet daugumui dar yra ma
žai žinomos.

Laidoja mirusius lietuvius, nežiūrint jų pažvalgų, pavienėse 
duobėse ir lotuose. Kainos lotų yra nuo 35 dol. ir aukščiau.

PASARGA: Važiuoti reikia Archer avė. iki Kcen avė. o nuo 
ten į pietus.

Informacijų galit paklausti laišku arba phone Willow Spring (5.

r
Raumatizmas Sausgėla. ;

Nesikankykite savęs skaus- 1 
mais, Reumatizmu, Sausgėle, | 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu < 
—raumenų sukimu; nes skau- I 
dėjimai naikina kūno gyvybę , 
ir dažnai ant patalo paguldo, i 

CAPSICO COMPOUND mo- ’ 
stis lengvai prašalina viršmi- | 
nėlas ligas; mums šiandie dau- , 
gybė žmonių siunčia padėka- | 
vones pasveikę. Kaina 25c, ; 
per paČtą 28c.

Justin Kulis :
3259 S. Halsted St, Chicago, lll.

Knyga/‘ŠALTINIS SVEIKA- I 
TOS”, augalais gydyties, kai
na 50c. !

Kaip Rašy i i 
Laiškus

Lietuviškoi ir 
Ang. Kalboi

Kaina 75c. Gražiu tvir

tu apdaru $1.00. Gali-

ma gauti Naujienų Ad

ministracijoje,—

1840 So. Halsted St.

Chieago, lll.
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Fotografija konverto, kuriame buvo pasiųstas laiškas kuo. Maliauskui, kviečiantis jį stoti į debatus su ki 

maniais spalių 23 d., M. Mcldažio svetainėj.

Atsakymas Dr. kuri. Vyt- Petr,,lis-

Ma“iišsi‘ frie žemes klausimo Lietuvoj
I 

Ūkau

slėpti nuo i'avaikeliu savo bai
lumą stoti i debatus ir kartu ru-

& c t

pinasi laisvamanius išniekinti į

\lbanija

tojų skaitmenis su tolygi 
Didž. Lietuvos skaitmenimis.

šiuos skaitmenis.

liuli ‘ Draugo’ 
jam nebuvo p; 
ko ir jis negi

Bulgarija
Danija

Lietuva

Mitai

191 I 
1911 
1913
191 I 
1911 
191 1
191 1 
1913

Gyventojų 
tukstančini

850
1.382
7.639

2.775
1.363

516 
1.038

Liuksinburg

konve

’l) rauge

1910 
1912 
191 1
1911 
191 I 
1912
1912 
1911

260
2.392

7.516

5.601
3.781

TERITORIJA
Dešimtinių Kiek gyvenu 

tūkstančių jkets.
Ketv. 

viorstij 
26.021 

73.828 
25.920 
97.990

s 7.691
2.700
10.207

viorst

9 1.880
12.678
72.296

28 L100
29.110
80.911

76.684
286.042
391.120
36.36*5

9.884

237
29.601

3.032
8.429

11.607
7.988

41.056
3.788

8
210

Didelė Krautuve

siškų, lenkiškų ir angliškų; parduo
dame geriausius gramofonus nuo 
$10 iki $250. Didelis pasirinkimas 
Jewelery laikrodėlių, auksinių žie
dų, deimantų, sidabrinių šaukštų, 
peilių (silverware) gvarantuotų 

. Užlaikome didžiausią knygų krau-britvu ir t.tc. -

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

Kainos musų yra žemesnės kaip kitur.
Katalogą rekordų ir gramofonų siunčiame

dykai.

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

Telephone Drover 8167

rodžius nekaltu avinėliu ir visą 
kalti* suvertus ant laisvamaniu.I <

Kad tituluotas jagamaslis a-' 
pie tuos ('ebalus žinojo, lai apie 
lai negali Imli ir kalbos. Nes, Į 
vena, niekalai buvo dalinami (

M .
Pažvelgę pamatysime, kad ištll 

21 Europos valstiją į šią skait-į 
menų lentelę pateko 1 L Nema
tei čia lik 7 didesniu ir didžiu- * V J C I
liu Europos

buvo

o trecia

Pirkite tavoms su šituo Jis atsako už kokybę, pa
mažu ženkleliu. tarnavimą ir vertę.

PUIKUS OVERKAUTAI
Ateikite Čia Pamatyti Naujus Dalykus

čia yra lengvas pasirinkimas overkauty, kurių jus norite — 
kadangi Įvairumas slailiij ir modelių ir audeklų yra labai di
delis, — mes turime praktiškai išstatytą pažiūrėjimui kiek
vieną stailę kuri patinka vyrams ir puikus kariniai kirpimai; 
puikiai padaryti su diržais ir pinch-back effektai; konservaty- 
vės stailės — daugybė puikių naujų spalvų, taipgi ir juodų, 
mėlynų, rusvų ir tt., kautai, kurie nušviečia būdą ir skirtumą 
—ir prie to yra nelabai brangios kainos.
Ką jų neturėtumėte mintyje šiame sezone, jus rasite šią vietą 
geriausią pasirinkimui; geresnės vertes, naujasnės stailės. di 
dėsni pasirinkimai. Mokėkite kiek jus norite—$12 arba auk
ščiau iki $35, jus gausite geriausia už'.savo pinigus. Nepraleis
kite nepamatę vadervų po

$15, $18.50, $20, $22.50, $25
Visiems lietuviams gerai žinomas J. UKTVER1S, lietuvys par 
davėjas, mielai patarnaus visiems lietuviams.

ANDERSON & DREW CO.
ROSELAND----------
11200-4 Michigan avė.

-----SOUTH CHICAGO 
3023-27 E. 92 St.

Chicagiečiai žinokite kad 
Saugiausias Pinigams 

Pasidėti Bankas 
yra tas, kuris turi didelį Kapitalu ir 

Valdžios Kontroliuojamas.
Šitas Valstijinis bankas, kurio čia paveikslėli matot, 

turi:
KAPITALO IR PERVIRŠIAUS $300,000.00 
BANKO TURTAS VIRŠ........... $2,900,000.00

Taipgi yra po aštria 
Valdžios priežiūra ir iš
duodantis savo atskaitas 
penkis kartus j metą.

Bankas moka 3 nuoš. 
rotomis ant metų už pa
dėtus pinigus, duoda pa
skolas aut budavojimo ir 
pirkimo namų mieste 
Čhicagos, siunčia pinigus 
į visas svieto dalis, par
traukia pinigus iš kitų 
bankų po visą Ameriką 
ir abclnai atlieka viso
kius bankinius reikalus. 
Bankinės Valandos: nuo 
9 ryto iki 4 po pietų. 
SI BALOMIS nuo II ryto 
iki 1 v. po pietų; taipgi 
SUBATOMIS VAKABAIS 
nuo 6 iki 9 vai. atdaras.

Kalbama Lietuviškai
Seniausias ir Didžiausias Bankas ant Bridgeporto 

Centrą Manufactaring Oistdct Bank 
1112 Wcst 35th St., Tarpe Racine ir Morgan Gatvių, 

Chicago, III.
Randasi ant 35-tos gatvės Strytkarių Linijos.

BAt\K

žinonią (Lietuvoj 57!). Suo
mijoj 11, gi Norvegijoj tik 8 
žmonės.

Vakaru Europos minėtos val- 
bulcnl: stijos teritorijos žvilksniu už 

Lietuvą žymiai mažesnės (iš
skyrus Portugaliją) užtat kar
kas tirščiau gyvenamos: Belgi-

Prancūzijos,lini plekatasiPanijos, na
“Draugui", kur Šl'lirkij<>s ir

kasdien būna, < H*-:iuktą •‘mažąją" tautą valsti- 
buvo L19 ei,(’n autonominė, bet, kaip 

matyti, pasiryžusi greitu laiku 
iškovoti sau nepriklausomybę.

Lietuvos, bet-gi Belgijoj vicua-

mate, nes a-

Naujicną I skutiniuoju melu vergijos sun- 
i kurną ir nebepakenčiamumą Ai-

297 žni.. (Lietuvoj 571). Beveik 
tas pats ir Olandijoj, kur viena
me ketvirtainiame varste gyve
na 210 žm., Šveicarijoj — 111

ėmimu. ' I
... •>. • • I

I aigi iš minėtą paaiškinimų

nešiojo ir dabar užsigina buk 
nieko nežinojęs, lai galima tą 
išaiškinti lik jo bailumu stoti į

Prisižiūrėję arčiau lentelės 
lininiui pamatysime, kad teri
torijos žvilksniu Didžioji Lie
tuva didesnė už šias Europos 
nkliins. Albanija. Belgija, Da
tują

i ja; beveik lygi su Al

ją ncpralaimėjus.
• —A. Ripkevičius.

LAŽAS 
o! iu* feo

u
; n

ja ir lik žymiai mažesnė už Nor
vegiją, Rumuniją, Suomiją ir

Gyventojų žvilksniu Lietuva 
yra didesnė už Albaniją, Daniją,

ją, Komuniją ir Švediją. Bet 
didžiausia iš šią pastarąją, Bel
gija, teturi iš viso lik 7 milijonus

Mažosios Lietuvos, tur, kaip jau 
buvo minėta, I milijonus 38 luk-

džiausiu

Visą šitą valstiją bei tautą te
ritorijos labai nevienodai tirštai 
gyvenamos. Beveik visos kiek 
anksčiau išvardytos didesnės už 
Lietuvą teritorijos žvilksniu Eu-

Europos šiaurėj ii sulyginimai

Labai prilyksta Lietuvai Pie
tą Europos valstiją teritoriją ir 
gyventojų skaičius, kaip, 
Serbijos, Bulgarijos arba

11.

Gyventojai.

pav.,
Grai-

Prieš pareisiant prie nagrinė
jimo žemės klausimo stovio

kaimuose; ■ 
j 

tojai am-1 
žiaus, luomu ir užsiėmimo /.vilk- 
sniais. Visos šitos žinios būti-

na miestuose.

Ii sau žemes klausimo

pažinus su juo, lengviau ir tik- I 
riau galima bus pamatyti že
mes valdymo ir žemės ūkio ne

tik tuomet galima bus su šiokiu- 
tokiu pamalu siūlyti tas ar kitas 
žemės klausimo rišimo būdas 
Lietuvai. Bet tai jau išeina iš 
šio straipsnio ribą. Tuo klausi- t 
mu netrukus, tikiuos, teks pa-, 
siaiškinti visai atskirame straip
sny. šiojo straipsnio uždavinys 
siauresnis: kiek galint objekty
viau pažymėti faktus.

inuose? Atsukimu gali būti

(Bus daugiau).

Aprupinkie savo Ateiti
HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Laikai nurodo, kad mums priseina griebties 
už farmų ir greitai. Kitaip galima persitikrįnt 
su didžiu vargu, ir bado pamatyti, nes tie laikai 
artinasi greitai. Mes turime apsisaugoti.

Parduodam farmas ant lengvų išmokėjimų. 
Derlingas žemes, prie gerų kelių, miestavų tur
gų, kur viską užauginus ant vietos tuoj galima 
parduoti. Prie bažnyčių, mokyklų ir kitų viga- 
dų. Žiemos laike kurie panorėsit darbo, gali ei
ti dirbti į miestus, kurie randasi arti farmų. Kar
mos visokių rųšių, pasirinkimui. Taipgi mai
nom farmas ant namų Chicagoj ir kituose mie
štuose. Del platesnių aprašymų adresuokite į

P. H. E. URMCH LAND CO.
154 W. Randolph Street, Chicago, III.

I DaktarasI
! Specialistas iš

GYDO VISAS LIGASVYRŲ IR MOTERŲ
| OF ISO VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedaliomis iki 12 dieną
* 1900 Bluc Island Avė., Kamp. 19-os gt., viršuj banko 
į Tel. Canal 3263.

VVISSIG

$125 $40 $20

• •--- ’LVIJIKAS -!‘i,u
. ' M-y.W.Š

-j musų krautuvėje, nepamirškite paimti

BALNIS & 
PUNDINAS

tuvėj per šituos tris mėnesius, gaus 
jų šmotų skurinį setą, v e r t 
$125.00; antras gaus karpetą $40, o 
čias gaus komodą $20,00 vertes.
kiękvieno čia yra proga gauti ki

4536 SO. PAULINA ST 
CHICAGO, ILL.

Telephone Drover 3774

Mm <į urt icv.cipb ę, su tais receipt ais 
paimsite bile vieną iš tų trijų daiktų. 
Ateikite ir persitikrinkite musų krau
tuvės kainomis, o mes esam įsitikinę, 
kad jus atrasite teisingai daug pigiaus, 
negu kitur.

PASARGA. Kiekvienas, kas tik pirks

Kontest Prasidės į 
Nuo 1-mos September 
Iki 1-mos December.
Del supažinimo visuomenės su musų 

naujos vietos Rakandų Krautuve mes' 
suteiksime dideles dovanas? Kas pir-f
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CHICAGOS žinios
Liet. Socialistų

RINKIMŲ KAMPANIJOS
BUTAS >

731 W. 18th St, 2 augštas
TELEF. CANAL 4780

Liet. Socialistų Cook County 
apskričio Rinkimų Kampanijos 
butas atdaras dienomis, vaka
rais iki 11 vai. ir nedėldienials. 
Adresas: 731 W. 18th St„ 2-ras 
augštas, J. II. Rashinskio name.

Su visais agitacijos reikalais 
dabartiniuose rinkimuose į aug- 
štesnįjį teismą teisėjų kreipki
tės į viršminėtą vietą. Laiškais 
kreipkitės į centralinio komite
to sekretorių, adresu:
A. Dvylis, 1840 S. Halsted St.

. Seymour Stedman, \yilliam 
Cunnea, Leopold Saltiel, John C. 
Kennedy, Christian Meier, Otto 
Christensen, Kazimieras Gūdis, 
Wm. E. Rodriguos ir kiti.

Įžanga dykai. Visi 
šiose prakalbose.

bukite

Sočialįstų Tikietas

Kandidatai į Teisėjus, kurių 
rinkimai įvyks lapkr. 6 d.: 
FOK SUPERIOR COURT

Seymour Stedman
Otto Christensen 
Carl Strover 
Leopold Saltiel 
John M. Work 
Christian Meier 
Samuel Block 
Kasimir Gugis 
Samuel H. Holland 
Swan Johnson 
Daniel A. Uretz

Gauna tik pusę pieno.

Chicago gavo tik pusę tiek 
pieno, kiek ji paprastai suvar- 

| toja. Tai iš priežasties fanne- 
rių streiko, kurie atsisako par
duoti savo pieną pigiau kaip 
$3.42 ar $3.71 už 100 svarų.

Bowman Dairy Co., pirmoji 
didelė pieninyčia, kuri nupigi- 
Zinkevidius-Zin gėris, sakoma, 
pristatyti savo kostumieriams 
tik po paintę pieno.

Vienok manoma, kad taime
rius bus galima priversti par
davinėti pieną, nes rasta įstaty
mų, kurie draudžia tyčia sulai
kyti pristatymą maisto.

Pienininkas Ira J. Mix pasiū
lė, kad pats miestas pasiimtų sa
vo kontrolėn pieno pristatymą į 
namus ir suvienytų visas pieni- 
uyčias, taip kaip jis padarė su 
gatvekariais. Tuo manoma, 
Imtų galima sutaupyti $20,000 į 
diena. į

Beto spėjama, teismas duos 
apsaugą tiems farmeriams, ku
rie sutiko pardavinėti po $3.00 
už 100 svarų. ;

FOR CIRCUIT COURT
To fili vacancy

VViIliam A. Cunnea
To fili vacancy

Louis J. Delson .

Ignas Zinkevičius 
suimtas.

SocialistuC
prakalbos

piet, didžiulėj Orcestru svetai
nėje, 220 So, Micliigan avė., 
taipgi Chicagos teatre, kampas 
8 gat. ir AVabash avė., įvyks 
socialistų prakalbos. Kalbės:

Mums pranešama, kad Ignas 
Zingeris (tikroji pavarde Ignas 
Zinkevičius), kuris kiek laiko 
atgal dirbo To\vn of Lake Sa- 
vings Bank (Joseph J. Elias ba
nke), tapo suimtas Kanadoj ir 
dabar yra atgabentas Chicagon. 
kur laukia teismo.

Minimas Zinkevičius -- Zin
geris buvo vyčių pirmininku ir 
buvo gavęs darbą Elijošiaus ba-

S200,000.00

ė

PERVIRŠIUS
$25,000.00

u

aiškiai parodo, jog visuomene yra pilnai persitikrinu
si. kad šis Bankas yra Stiprus ir Saugus Bankas. Se- 
kanč

STEBĖTINAS AUGIMAS
LIETUVIŲ VALSTIJINIO BANKO

UNIVERSAL STATE BANK

m
r v

skaitlinės parodo spartu depozitorių augimą.

====== DEPOZITAI = 
Kovo 3, 1917 (atidarymo dienoj) 
Balandžio 7, 1917, 1-mas menesis, 
Gegužio 5, ,917, 2-ras menesis......
Birželio 2,1917, 3-čias menesis.....
Liepos 1,1917,4-tas menesis.........
Rugpjūčio 4,1917, 5-tas menesis ... 
Rugsėjo 1,1917, 6-tas menesis......
Spalių 5,1917, 7-tas menesis..........

$ 16,754.95
87,987.21 

. 199,854.22 
. 253,369.00 
. 265,086.08 
. 288,556.89 
. 351,584.77
374,900.13

Skolina Pinigus ant Namų ir Biznių, Apsaugoja Namus 
ir Rakandus nuo Ugnies, Parduodu Laivakortes ir Siunčia 
Pinigus į Krajų, krasa ir telegramų. Patarnauja Lietuviams 
visuose reikaluose, ypatingai daryme kontraktų ir kitų doku
mentų. Notarijušas visados randasi Banke.

Moka 3 nuošimtį už padėtus pinigus. Procentų 
išmoka dusyk per metus, Sausio ir Liepos menes.

UNIVERSA! STATE BANK
3252 S. HALSTED ST. Kamp. 33-čios, OHICAGO

KANKINĖS VALANDOS. Panedėliais, Seredomis ir Pėt- 
nyčiomis nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiety. Utarninkais, Ket- 
vergais ir Subatomis nuo 9 valandos ryto iki 8.30 vai. vakaro.

Saugesnio ir Stipresnio Banko už Lietuvių Valstijinj 
Bank nėra, nes netik ką turi didelį kapitalą ir perviršį, bet 
j ra po užveizda Valstijinės Valdžios ir po nuolatine priežiūra 
t.» gabių ir ištikimų Direktorių ir 5 Banko valdininkų. Pagal 
raportą išduotą Valdžios Auditoriui Rugsėjo 12 d., 1917, šio

BANKO TURTAS SIEKIA
>i rT— iiHib .

244.83

44 %—50c 
45%—51c 

svaras 
. 32—35c 
. 31—34c 
. 30—33c 

tuzinas 
, 45—50c 
. 44—49c 
40—44 %c

AKIŲ SPECIALISTAS 
Aki* Egzaminuoja Dykai

Gyvenimą* yra tnš- 
čia*, kada pranyksta 
regčjfnUM.

Mw vartojam i 
rint* Ophthahti:u>M4- 
tr. Ypatinga do- ‘ 
atkreipiau.* | vali va 
Valandos: nuo • r*ta 
Iki 9 vnkaro; nadtld 
nuo 10 Iki 11 dian*.

4649 So. Ashland Avenaa, 
Kampas 47 St.

Telephone Yards 4317

Sulig nutarimo kiekvienas Abramovicz Genovefa 3312 North av 
. . .. .. . Anzevich K. 4529 S Honore st

narys tun pribūti parodon pas-, Aprimos Ignacos 738 W 33 st 
Bagdonovicz Jan 156 E 35 st 
Bagdzunas Jonas 300 S Chic. Banka 
Balseriz Julianas 3304 S M organ st 
Barscnas Jonas 670 W 18 st 
Bartkus M 7141 Rockvvell 
Burba J 1916 S Union Avė 
Butatos Julian 1208 Chicago ave 
Butku Joseph 3428 Auburn Ave 
Butvvojto S 2342 S Leavitt St 
Cėorltus Calis 2425 W 45 Placc 
Carabo Williams 1210 Hasting st 
Dereszkewicž 724 Edą st 
Dobrowolskiš Jusepas3 54 Kenslng- 

toh flve>
Elens August 1154 West St 
Garuckas Josepas 3427 Auburn Ave 
Gėffen William 1067 W 14 St 
Globis Kažimlras 433 0S, Wood St 
Gordott J 1416 Trumbull ave

Jankauski M 4556 Paulina str 
Jahkauski Joseph 3254 S. Morgan St 
Jurokas Franclszkus 917 W 33 St 
Jerusevritz Kazimieras 714 W 19 pi. 
Jodeikls Wladislawas 89 Silver St. 
Jokszoš Frank 2334 S Oakley ave 
Jurevitž Peter 831 W 33 St 
Juskievdtz Stanislaw 3337 Auburn a 
Kasląukis Joseph 3257 Fmerald av 
Kasmunkiš Toni 1547 Hermitage av 
Kenusaltis K 843 32 PI.
Kinsas Antanas 3252 Halsted st 
Kirkiszki Agata 4625 Paulina str 
Koszulunis Stanislaw 1112 Marsh- 

field ave
Kraginski K 450 S Wood st 
Krivvnneja Antoni 1644 W 20 St 
Kupeiis Kazimir 4456 Wood St 
Kreyer Alexander 3249 Pierce Ave 
Kreyer Robert 1830 N Sa\wer Ave 
Kuras Wladislaw 2903 W 25 pi 
Martikus Ladzinas 1421 S. 49 ave 
Leelckis Josepas 450 S Paulina St 
Lukošius Stanislaw 4549 S. Herml- 

atge ave
Maurukas Antoni 2135 W Chicago a 
Mikclitis Jonas 4628 Wood st 
Miknevlcz Vincas Jonas 3355 W.

kirtu laiku. Kviečiami daly
vauti ir neprigulintįs prie uni
jos. Paroda su vėliavomis ir 
muzika eis aut 'Bridgeport į 
Miikcvičiaus svetainę, kur 
įvyks darbininkų masinis susi-

ūke. Čia bedirbdamas jis apsi
vedė su Petronėle Maciulevičiū
te. Banko savininkui Elijošiui 
susirgus ir išvažiavus Jeffersou 
Park ligonbutin ant operacijos, 
Zinkevičius-kingeris, sakoma, 
pasigriebęs iš banko apie ket
vertą tūkstančių dolerių ir abu
su pačia sausio 4 d. š. m. pabė- ( rinkimas. Jis prasidės 3 v. p. 
go iš Chicagos į Kanadą, kur 
ligšiol ir slapstėsi.

Zinkevičiai Kanadoje, kol ne
tapo areštuoti, vadinęsi įvairiais 
vaizdais, kaip S. A. Matus ir k. 
Montreale turėję pasidėję ban
ke pinigų ant Ig. ir Petronėlės 
Zinkų vardo. Taipgi jis savo 
vardu buvęs išsiuntęs į Petro
grado banką 6,200 rub.

Zinkevičius tapo areštuotas
Montreale Kanadoj ir dviejų " talpTk’tauriin^apie 
detektyvų lydimas tapo iš ten 
atgabentas Chicagon.
jis sėdi pavieto kalėjime. Iš jo 
reikalaujama $8,000 kaucijos.

Dabar

Trūksta centų.

Chicagoje trūksta centų. Įė
jus galėn naujoms mokestims, 
labai padidėjo reikalavimas ce
ntų, o jų kaip tik trūksta. Kad 
paskatinus visus žmones leisti 
centus apyvarton, bankai pas
kelbė, kad jie mokėsią $1.00 už 
97 centus.

I^nigų kalvės dirba pilną lai
ką ir tai nespėja pagaminti už
tektinai centų.* Spėjama, kad 
kas-nors renka centus, kad pas
kui juos pelningai išleidus.

60 “slackerių” areštuota.
Šią savaitę Chicagoje areš

tuota 60 žmonių už nesiregistra- 
vimą ir nestojimą kariuomenėn. 
Tarpe areštuotųjų yra vienas 
negras St. James McDonald, 
baigęs kolegiją. Jis areštuotas 
už nesiregistravimą. Jis teisi
nasi Dievo prisakymu “Neuž
mušk” ir jis negalįs eiti prieš 
Dievo p r įsakymus.

Trįs žmonės areštuoti už “iš- 
davingas” kalbas.

Sudieu —-
Išvežamas šiandie, lapkr. 3, į 

kariuomenę, tariu visiems savo 
draugams ir draugėms Sudieu!

Juozapas Beniušis.

Simano Daukanto dr-jos 
apvaikščiojimas.

Simano Daukanto Draugystė, 
kaip kasmet, taip ir šiemet, ap
vaikščiojo Simano Daukanto 
gimimo dienos apvaikščiojimą. 
Šiemetinis, 24 metinis apvaikš
čiojimas įvyko spalių 24 d.

Kaip kitais metais, taip ir šie
met, buvo programas, tik šie
met jis buvo nepalyginamai 
puikesnis.

Pirmiausia Brolių Sarpalii 
orkestrą pagrajino keletą gaba
lėlių, paskui gražiai padainavo 
Kanklių choras, o p-lė Urbiutė

kad jos deklamacija ne vienam 
išspaudė ašarą.

Klabėjo Dr. Draugelis. Jis 
kalbėjo apie Simoną Daukantą, 
taipgi prisiminė ir kitus lietu
vių veikėjus.

Pasibaigus programui jauni
mas linksminosi iki vėlyvai na
kčiai. Gėrimų nebuvo ir tvar
ka visą vakarą buvo kuopui- 
kiausia.

Tą patį vakarą turėjo būti 
traukiamas laikrodėlis, bet jis 
negalėjo įvykti. Tai buvo pa
daryta sp. <31 d. Mildos svetai
nėj. Prie traukimo dalyvavo 
apie 50 žmonių. Laimėjo lai-

109 W. 2nd st., Spring Valikly, 
Ilk, turėjusi num. 1747.

Dr-tės rengimo komitetas ta
ria širdingą ačių kalbėtojui ir 
visiems dalyvavusiems vakaro 
programų. —J. M. Janulis.

Gyvulių skerdyklų 
darbininkų atidai.

Didelė gyvulių skerdyklų dar
bininkų, prigulinčių prie 554 
lokalo, paroda įvyks nedelioj, 
lapkr. 4 d. Ji prasidės 1 vai. po 
piet iš Cohimbia svetaines, 48 
ir Paulina sis.

p-

Rusijos išeivių organizacijų 
atidai.

Rusijos kolonija Suv. Valsti- jaiC2cwskA Paulina 1956 Canalport 
jose neužilgo rengiasi sušaukt 
savo susirinkimą apsvarstymui 
visos eilės klausimų, kilusių dė
lei paskutinių atsitikimų Rusi
joj ir Suv. Valstijose. Apsvar
stymui to suvažiavimo dieno-

suvienijimą Rusijos išeivių ko
lonijos Chicagoje ir apielinkėse, 
Chicagoje buvo sušauktas rusų 
organizacijų atstovų pasitari
mas. Tas pasitarimas išrinko 
laikinį komitetą sušaukimui 
platesnio pasitarimo atstovų vi
sų Rusijos išeivių organizacijų. 
Nutarta buvo prisiųsti po 1 at
stovą nuo draugijos, turinčios 
mažiau 25 narių ir po 2 atsto-, street 
vų nuo draugijos, turinčios da- z avc
ilgiau 25 narių.

Laikinis komitetas šaukia tą 
platesnį pasitarimą utarninke, 
lapkričio 13 d., 8 v. vak., rusų 
socialistų bute, 1149 N. Camp
bell avė., arti Division st.

Visos tos organizacijos, ku
rios dar neišrinko delegatų pa
sitarimai), kviečiamos juos iš
rinkti ir prisiųsti sekaman su- 
sirinkiman. Jeigu gi kurių dra
ugijų iki to laiko nebus susirin
kimų, tai meldžiame jų sekre
torių dalyvauti pasitarime.

Laikinis Komitetas.
P. S. Prašome kitų lairkaščių 

perspausdinti.

Teatras=Miizika
Opera.

Standard teatre1, 7 st. ir Wa- 
bash av<}., visą ateinančią sa
vaitę bus statoma graži opera 
“Carinei)” (anglų kalboj). Die
niniai perstatymai seredoj ir 
subatoj.
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Mišeikis Jonas 4609 Š 5th Avė 
Moduda Kataryna 4623 S. T^ehman av 
Malvitz Veronika 4440 S Wood st 
Masinlewitz Stanislaw 1258 Holt av 
Merkin Joseph 203 S Hermitage av 

i Matkevitzius Piuszas 3252 S Halsted 
Naniaviciz Jan 1502 W Ohio St 
Namovic Ziginund 3819 Kedzle avė.

(Bus daugiau)

Koncertai nedelioj, 3 vai. po 
piet —. Illinois, Garrick, Audi-1 
torium ir Playhouse teatruose.

Vakare, 8:15 v. — Central 
Music Hali ir Orchestra Hali.

Teatruose

PRAKALBOS! PRAKALBOS!
VISA EILE JŲ!

Lietuviai socialistai rengia 
prakalbas visose miesto 

dalyse.

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

Prakalbos įvyks sekamomis 
dienomis:

Subatoj, lapkr. 3 d. — Ken- 
sington, F. Shedwill svet., 341 
Kcnsington a Ve. Kalbūs K. Gu
gis ir D. Sutkus.

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

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

Subatoj, lapkr. 3 d., — Wcst 
Pullman, Turner Hali, 12001 
S. Halsted st. Kalbės Jurgelionis

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

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

Imperini teatre, Madison st., 
arti Western avė., pradedant 
nedėlioj po piet visą savaitę bus 
lošiama linksma komedija “Ka- 
tzenjamer Kids.”

Cohan’s Grand teatre — pra
dedant rytdiena bus lošiama 
komedija “Why many?”

Kituose didžiuosiuose teat
ruose vaidinama senieji veika
lai.
Lietuviu teatras.

“Ant Dugno”, graži M. Gor
kio drama buvo vaidinama ne
delioj, lapkr. 4, 5 v.p.p., C. S. 
P. S. svet., 1126 W. 18t hst.

“Likimas bausmės” ir “Tar
nas įpainiojo” bus vaidinama 
nedelioj, 7:30 vv., šv. Jurgio 
par. svet., 32 PI. ir Aubum avė.

Muzikalis vakaras “Lietuvos
Ūkininko” dr-jos nedelioj, 6:30 
v.v., M. Mildažio svet., 2242 W. 
23rd PI.

____  'VALDŽIOS nustatytos
KAINOS CHICAGOJ

Chicago, Frank Aršanskio svet., 
8756 Houston avė. Kalbės K. 
Gugis ir A. Vasiliauskas.

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

Visi lietuviai ir lietuvaitės at
eikite užgirsti nors vienų šių 
prakalbų. Jums tas yra svar
bu, net būtina, nes šie rinkimai 
yra labai svarbus darbininkams. 
Ateikite patįs ir atsiveskite vi
sus savo draugus, ypač pilie- ¥•Č1US.

Laiškai iš Lietuvos
Ateivių Apsaugos Draugija - 

Inimigrants’ Protective League 
—gavo vėl daug laiškų iš Lietu
vos adresuotų Chicagoj gyve
nantiems lietuviams, žemiau 
paduodame jų sąrašą. Kam tie 
laiškai priklauso, tegul ateina 
atsiimt į Immigrants Protective 
League biurą, 1140% S. Michi- 
gan avė., 3čios lubos. Biuras 
kasdien atdaras nuo 9 v. ryto lig 
5 vaL po pietų; nedeliomis nuo 
10 iki 12 dienos, ir dar seredo- 
mis nuo 7 lig 9 vakaro.

Laiškai adresuoti šiems:

Šiandie
Cukrus, burokų arba nendd- 

rių, 1 svaras ..
Miltai

% bačkos maišas
% bačkos maišas
5 svarų bačkos maišas .

Rugių Miltai Maišas
Bohemian style, % bač. 1.37—1.50 
5 svarai ........................
Balti, % bačkos .........
5 svarai ........................
Juodi, % bačkos .........
5 svarai ........................

Corn Meal
Balti ar geltoni .........

Mainas (Hominy), svaras .
Bulvės (Pekas)

N 1 Wis., Minu, ir Dak... 39—43c 
Pienas (Kelias)

Condensed, geri ausis .. 18—21c
Vidutiniškas ............. 16%—18%c
Prastesnis ........................ 16—18c
Evaporated, nesald. ...... 13—15c 

Sviestas, Smetonos svaras

7%—8%c 
(Maišas) 

$2.80—3.18 
1.45—1 60 
. 33—37c 

Maišas 
I 

32c—35c 
1.37—1.50 
32c—35c 

1.26—1.41 
30c—34c 

svaras 
5%-6% c 
.. .6 —7c

Iš bačkučių .............
Pljtose ....................

Butterine
i)l> tose ....................
šmotuose ................
Vidutiniškas ...........

Kiaušiniai
švieži, extra ...........
Švieži No. 1 ...........
Refrigeratorių, extra
Refrigeratorių No 1 .. 39%—44c
Šitokiomis kainomis groserninkai 

turėtų pardavinėti viršininėtus daik
tus. Jei kuris ju neparduoda ta kai
na, nepirkite, bet jieškokite tokių, 
kurie parduos jums šiomis kaino
mis.

KAM PERGREITAI SENTI?

Jus klystate, jeigu manot, kad 
yra toks neatlaidus gamtiškas į- 
statymas, kuris nustato, kada 
žmogus turi pradėti senti. “Se
nas Amžius” daugiausiai prik
lauso nUo to, kaip žmogus gyve
na. žmogus eina senyn, nes jo 
kūno celės nuodijasi. Jeigu jus 
norite atmainyti tokį padėjimą 
geryn ir prašalinti besirinkimą 
sugedusios medžiagos bei nuo
dingų substancijų savo virškini
mo kanale, tai imkite Trinerio 
Amerikoniškąjį Kartaus Vyno 
Eliksirą. Šisai vaistas niekados 
neužvils, atsitikus konstipacijai, 
vidurių užkietėjime, galvos ska
usmui, nerviškumui ir visose ki 
tose bėdose, pasitaikančiose nuo 
vidurių betvarkes. Jus gausite 
jį visose aptiekose — kainos ta
po truputį pakeltos, bet šiais lai
kais pigus preparatas turi būti 
aršesnis, negu kada nors pir- 
miaus. Neimk jo ir reikalauk 
Trinerio Amerikoniško Kartaus 
Vyno EliksirO.

Jeigu reikalaujate tikrai gero 
vaisto nuo reumatizmo, neural
gijos, lumbago, niksterėjimų, iš
sisukimų, sutinimų ir tt. tai rei
kalaukite Trinerio Linimento. 
Aptiekose. Joe. Triner, Manufa- 
cturing Chemist, 1333-1343 So. 
Asland Avė., Cricago, III.

(Apgar.)

P
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Čia Yra Jūsų Proga
Gauti goresnį 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.

Spccialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal .lų- 

sų miera—bile statlės arba dy
džio, iš bile madų knygos.

Master Designing School
J. F. Kasnicka, Perdėtinis

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

Tcl. Armitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENĖ

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

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

APTIEKA
IšpUdau receptus su didžiausia atyda, 
nežiūrint, nr tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai vienntin# lie
tuviška aptieka Bostone ir Massacho- 
»etts valstijoj. Gyduolių galit gaut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per laiškus, o aš prisiųsto 
per cxpret>ų.

K. ŠIDLAUSKIS 
Aptiekorius ir savininkas 
SOUTH BOSTON, MASS.

Nusipirk Mosties
Tai BUSI GRAŽUS! Ja išdirba 

Mcntholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidų mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji mostis išima pienius rau
donus, juodus arba šlakus ir praša
lina visokius spuogus nuo veido. Ka
ina dėžutės 50c ir $1.00. Pinigus gali
te siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS.
P. O. Bok 36. Holbrook, Mass.

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

Gydąs Moterų, Vyrų Ir Vaikų Liga*
OFISO VALANDOS:

Nuo 10—12 ir nuo 4—6 'vakaro
Telephone Vlctor 730, Bill. Sidney 874

Rcsidcnce Telephone St. Clair 174
Adresati: 169 Sidney St., St. LoUts. Ma.

'•H*'* •

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams Yvimas per 16 m*- 

tų kaipo patyręs gy.fytojaa, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aitrias ii chroniška* ligaa, vy- 
rų. moterų Ir valkų, pagal naujausia* 
metodu X-Ray ir kitokius elektros prto 
teisus.

Ofisai Ir Laboratorija: 1IW W. Mtfe 
St. neteH FUk 8L

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, tv 
e 8 vakarai*. Telephone Canal 811*. 
GJrVENTMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOJ: 8—0 ryto, tiktai

V

i

Geriau'ia Krautuve
dėl pirk iri o ir taisymo visokių UaH- 
tų, kaip tai: laikrodžių, žiedų, levor- 
velių ir kitokių. Kas pirksit pM 
mane, tai aš viską gvarantuoju —» 
kad auksą pirksite, auksa ir gau.dti 
Jei nebus auksas, tai D50 nagrodou 
gausite nuo šio laiko.

Taipgi prirea- 
^kam Akiniai.

Kas turit silpnas akis ar trumpą r*4 
gėjimą, arba galvos skaudėjimą, 
laukite ilgai, bet ateikite pas mane 
Aš duosiu jums rodą ir pririnksi* 
akinius. Už savo darbą gvarantueN 
ju arba sugrąžinu pinigus.

G. MILLER, akių apecialhrtaa, 
PETER A. MILLER, optlciaa 

Tel. Canal 5838
2128 We«t 22-ra gatvė. ChieagG*

I DR. A. I. EPŠTEIN <
I gydytojas ir chirurgas 
j 3101 So. Halsted Street I

Kampas 31-mos gatvės ffl 
į OFISO TEL. Boulcvard 4974 ; 
Į Gyvenimo Tcl. Canal 5188

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

3149 S. Morgan St. kertė 82 st. 
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. Nedėlio- 
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

Telephone Humboldt 1278.

Scnaa Rusas Gydytojas ir Chimrra*. 
Specialistas Moteriškų, Vyriikų far 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligi)
OFISAS: 1579 Mllreaukee Ave

Kampas North Avė , Kambarys 600. 
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto 

1:3Q iki 3 ir 7:30 iki 0 vakare

Tclcphonc Yards 5032

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

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

DR. S. BI E Z I S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: 2359 S. Leavitl St
Valandos 8—10 ryte; 4—8 valu 

Tcl. Canal 3877.

Tclcphonc Drover 9691

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų. Vaikų 
ir visų chroniškų ligų.

VALANDOS: 10—11 ryto. 4—5 po pietų, f—4 
vakare. Nedf Idieniais 10—1 po pietų.

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

TELEPHONE YARDS 2721

Medikas ir Chirurgas
3315 S. Halsted St., Chicago

Tcl. Armitage 984

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas

X-SPINDULIA1
2121 N. Western avė.

Valandos: 9—12 ryte; 
vakate.

į
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Pranešimai
L. S. J. Lygos pirmos kuopos sta

tomo scenoje veikalo “Ant Dugno” 
pradžia lošimo lygiai 5:30 vai. vak. 
Nesivėluokite. —Rengėjai.

HAl HįJ DABOTOJŲ DOMAI.
| t U '■>1 1 • 1 i 11 >l 11 I ' 111 ■' 1 111 * I ■11 

t ■ —4----- ccitll linu-. k'Hillh t.l . k- IOl I
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hi(Mį.kun<' •! u n<- 'I> .i -m >•-. Į“'1 k’' 
j tuk i > pilvely ja, be skirtumo, 

/«***» n ir\ . u ne. P'li' b > n lb> 
susirinkti subatoj, lapkričio 
K vai. vakare, Lietuvių Soci- 

&fctbKlkiiik imu K.unp nii|<'s bule, <’3I
Str., uit antrų lu^V- Tenai 

,-pMl^MMte savo teisingus adresus ir 
^m4įMb rvikalingas apie balsų dabo- 

i n u i pi s M 11 ui ir k 11 iltau- 
r£3*jjha»Kk'«itluii-ii UI-.1 u itsil inkvtl ir 
rY*CNMA>*bl<t (> i .ktUiuiĮ, t eikaliii;-,i.i,i 

•'ėnąrtb n? imui rinkimų patarnavimą.
—A Dvylis, Sekr.

Indiana Harbor, Ind.— Tarpatuti- 
nis socialistų partijos mass-mitin- 
gas įvyks panedėly, lapkr. 5 d. Tran- 
silvania svet, Pens ave ir Washing- 
ton s). Pradžia 7.30 v.v. Kalbės so
cialistų partijos kandidatai i miesto 
valdybą ir šiaip kalbėtojai angliškai 
lietuviškai ir lenkiškai. Visi kvie
čiami atsilankyti ir išgirsti ką pasa
kys darbininkų kandidatai.

Kviečia Komitetą#.

Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiško 
Kliubo susirinkimas įvyks nedėlioj, 
lapkričio i d. 1 vai. po pietų. Turįm 
daug svarbių aptarimų, taipgi rei
kia išrinkti darbininkai sekamam 
musų vakarui, todėl visų narių bu
vimas yra būtinai reikalingas.

ASMENŲ JIEŽKOJ1MA1

Pajieškau savo 
moters, Marcelės 
Subrickienes — 
Laurynaičiukės, 

Suvalkų g., Nau
miesčio pav. Sin
tautų gminos ir 
miestelio. Prasi
šalino nuo ma
nos Septemberio 
17 d. šių metų su 
Jonu žinskiu, pa 
likdama du mažu 
vaiku. Girdėjau 
gyveno Chicagoj 
rodos prie 332o 
Morgan gatvės,

Kas ją patėmysite malonėkite duoti 
man žinią. Už teisingą pranešimą 
pirmasis gaus $10 dovanų. Meldžiu 
sugrįžti pas mane — viskas bus at
leista. Antanas Zubrickas, 
1817 So. 12th S|., Sheboygan Wis.

KEIKIA DARBININKŲ PEARL QUEEN
KONCERTINOS ALIEJUS YRA VALDONAS

. PARSIDUODA MOKYKLA .
Jeigu nori turėti puikų ir pelnin

ga biznį, tai pirk mokyklų anglų kal
bos ir kitn mokslų. Mokykla geriau
siai išdirbta. Mokinių visados pilna 
Incigų nuo $300.00 iki $500.00 1 mė
nesį. Puiki proga kompetentiškam 
žmogui. Kreipkitės asmeniškai ar
ba laišku: . «. •B. F. Waszkiewicz, 
2116 W. 19th St., Chicago, III

Labai abejotina, ar visuomenė supranta dabartinę aliejaus 
kompanijų poziciją. Yra visiems žinomas faktas, kad kas 
kontroliuoja transportaciją—Lontroliuoja pasaulį. Aliejus 
šiandie yra geriausias, pajiegų gaminantis, kuras, užimantis 
mažiausia vietos, skalsiausius ir pajirgiausias. ’J'ik tuomet 
aliejaus viršenyl|ė baigsis pasaulio praiponijojė, kuomet mo
kysiąs įstengs pažaboti jūrių stioves, audras ir perkūno žai
bus, ir tokiu bildu dovanai įgyti elektros pajiegą.

JUtfL. Kuopoms.—Pasiėpuano atlikti 
5iwte dm b.) (i ..H! n.-in ! '■ ii rikė1 
ine.-rtM k i i tas darbas nenueitu 
V4»MaK* iiirime dar daugiau veikli, 

fctoMMiamn > > t pasišvęsti. Kiekvienas 
t ui paimti platinimui jvai- 

..u ii—re 1 ių. Keikia juos išplatinti ir 
Uif-Mrikin padaryti urnai.. Tu lapelių 

gauti kas vakarų Liet. Soc- 
vftMtomiii Kampanijos Komiteto bu^. 
to.-m W. 18th St., —Komitetą?.

MMrland, Iii.—LMP8 25 kp. extra 
susirinkimas jvyks nedėlioj lapkr. 4 
2 vai. po piet, Aušros svet., 10900 

ui avė. Kuopos narės ir no- 
TiHėiaK patapti narėmis malonėkite 
IhiHmm rtsilankyti. Yra.daug svarbių 
r-ukiJn aptarimui. J. Grybienė, rast.

r»-i«ybę|i Jieškotojų Konferencija 
4 .Miettgos ir apielinkės Teisybės 

Ji< Kki>iojų konferencija atsiims lai>i\ 
6W1 4. pradžia 10 vai. ryte, 1617 
N. k.4>( \ str., arti Milvvnukee ave.—- 
Port'V visi nariai malonėkite atsilan- 
k\1> taiku, nes svarbus reikalai rei- 
k diMvki visų narių dalyvavimo.

.—Valdyba.

Jaunų Liet. Am. Taut. Kliubo lošė
jai dalyvaujantis lošime “Du broliu” 
malonėkite visi susirinkti repetici- 
jon panedėly, lapkn 5 d., 8 v. v., kad 
visiems gerai prisirengus prie loši
mo. —Paul Petraitis.

Mikolo J. Tananevičiaus depozito- 
rių susirinkimas įvyks pėtnyčioj,— 
lapkričio 9 d.; Gco Chcrnausko svet. 
HMM) S. Union ave. Yra svarbių rei
kalų, lodei visu depozitorių buvimas 
yra būtinai reikalingas. K. Jamontas.

Lietuvių Moterų Apšvietus Drau
gijos mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, lapkr. 4 d. 2 vai. po pietų 
Mark White S. parko svetainėj, ka
mpas Halsted ir 30 gatvim Visos 
narės būtinai turi atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų kas link 
rengimo vakaro.

—T. PabarŠkicnė, rašt.
SLA. 129 kp. laikys savo mėnesinį 

susirinkimą lapk. 4 d. 2 vai. po pietų 
Standard Bark svet.—Kviečiami vi
si nariai ir narės atvykti, nęs yra 
svarbių reikalų svarstymui.

—Rašt. B. M. Akstinas.

ATSILANKYKITE ypatiškai kas 
norite geros vietos dėl karčiame®. 
951 W. 19th St. - Chicago

Pajieškau savo pusbrolių ir pus
seserių Steponaičių iš Kauno gub., 
Raseinių, pav., Eržvilko par., Bau
žaičių kaimo. Jie patjs arba jų pa
žįstami malonės atsiliepti šiuo adr.: 

Peter Steponaitis, .
819 Bank St., Waterbury, Conn.

REIKIA DARBININKU

REIKALINGA MOTERŲ TVAR

KYTI SENAS POPIERAS. BRAN

GIAUSIA MOKESTIS. ATSISUKI

PARSIDUODA Kriaučiška Įšdirby- 
stė su visais įtaisymais. Taipgi par
siduoda 88 yardai geros materijos, 
siutams ir kelnėms. Parduosiu vis
ką kartu arba po vieną daiktelį. 
Yra daug ant pardavimo trimingų, 
guzikų ir siūlų visokių. Viskas tu
ri būti parduota iki lapkričio (Nov.) 
24-tai dienai. Pardavimo priežastis 
—cinu j kariuomenę.

L. GELEŽINIS
4533 So. Marshfield Avė,, Chicago, III

TE TN

GUMBINSKY BROS. CO.,

2261 SO. UNION AVĖ., CHICAGO

liMtana llarbor, Ind.— Sus. Liet. 
Aimtr. 185 kp. mėnesinis susirbiki- 
ruas- ivvks nedėlioję, lapkričio 1 d. 
1 vrtt. po pietų, A. Mikaločiaus svet.. 
2J1Ž— 137th St.—Visi nariai inalo- 
iičfkHr laiku priimti ir atsivesti nau
jų fl**tikuntų, norinčiu istoti i vieti
nę SLA. kuopą.—J. S. Stripeikis, ras.

Melrose Bark, III.—LSS. 43 kuopos 
susirinkimas bus nedėlioj, lapkr. 1, 
Frank ir James svet., 23 ave ir Lake 
st., 10 vai. ryto.- 
susirinkti laiku, turim daug svarbių 
dalvkų svarstyti, o po pietų bus pra
kalbos.

Draugai malonėkit

J. Staškus, org.

PARDAVIMUI vienintele lietuvių 
grosernė ir bučernė. Nėra kitos per 
8 blokus. Gera puiki proga teisin
giems žmonėms.

STEFAN JAROLIN
1137 S. Morgan Si., Chieago, III

(Hidrose Kark. III.—Lietuvių Drau
gija Sąiuntfos delegatų susirinkimas 
įvyks nedėlioj, lauk r. 4, 10 valanda 
ryto. Krank ir James svetainėje 23 
gatvė, kalimas Lake st. Gerbiami de
legatai ir delegates, malonėkite visi 
paskirtu laiku alvvkti ,nes v ra daug 
labai svarbių reikalų svarstymui.

—Ant Jasinskas. lašt.

Indiana llarbor, Ind.—LSS. 217 kp. 
mėn. susirinkimas, kuris pripuola 
laikyti panedely, lapkr. 5 d., dėl luh.i 
priežasčių neįvyks. Tapo perkelta į 
panedėlį. lapkričio t 2d.. —Valdyba.

Indiana llarbor, Ind. — Lietuvių 
Vyrų ir Moterų Apšvietus draugijos 
mėn. susirinkimas įvyks Ularninke, 
lapkr. 6 di. A. Mikalavičiaus svet —

DEL KLIJAVIMO LEIBELIŲ
Puikios vietos dėl lengvo dirbtu

vės darbo; patyrusioms geresne atei
tis; puikios apielinkės; didelė san
itariška dirbtuvė; gerai apšviesta, 
užtektinai tyro oro, netoli prie gal- 
vekarių.
CALUMET BAK1NG P0WDER CO 
1100-4124 Fillmore Sl..« Chieago, III

RAKANDAI

LSJL. 1 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvvks subatoj limkr. 3 d S vai. vak. 
Aušros svet., 3001 So. Halsted St.- 
Draucai. malonėkile atsilanko |i skai- 
Hfotfni. nes vra svarbiu reikalu ap
tarti. Nauji nariai prašo'”' nl'-iti.

. —Vahl j ba.

V-si nariai malonėsite atsilankyti pa
skirtu laiku, nes bus renkami dar
bininkai baliui. Kviečiame visus 
tuos, kurie norėtų pristoti draugijnn 

—B. Matonis, rasi.

I28JL. 1 ko. lavinimosi susirinki- 
uas bus nedėlioj lanki* I. 10 v. rvle, 
įtark White S. ’svel., Halsled ir 30 
fg. Reninnmi debatai tema: Ar reika- 
iiiva moksleiviams dalvvauti v’suo- 
ncuiškame veikime kol iie inok<na-

—Rengėjai.

Mest Bullman, III.—Lietuvių Soci
alistų- rinkinio kampanijos Komitetas 
rengia Prakalbas Subatoj, lapkričio 
Nov. 3 d., West Pullman Turner Hali 
12001 So. Halsted SI. Pradžia 7:30 

vak. Kalbės Kl. Jurgelionis, Ir. 
n Johnson, kandidatas į teisč- 
angliškai. Atsilankykite kuoskai 

Komitetas.

REIKALINGA —patyrusiu moterų 
prie tvarkymo skuduru.

PEOPLES JUNK S11OP 
622 W. 63rd st.. Chicago, III,

EXTRA
Jauna pora priversta pasukant s» 

vo puikius, beveik naujus, rakandu, 
už retai pigią kainą, $160.00 sekly
čios setas, tikros skaros, už $20. Vė 
tinusios mados valgomojo kambarh 
rakandus, 2 puikių divonų, daven 
mirt, taipgi $ >25 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Victrola su 
brangiais rekordais už $60.00. Sis 
\ ra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gvv? 
nat. Viskas vartota vos 9 savaites 
Parsidims taipgi po vieną. Atsiimi 
kitę Inujaus. Gyvenimo vieta: 1922 
Su Kedzie avė., arti 22-ros jgat. 
Chicago. IR

S\V; 
jus, 
ilgiausiai. Kvieči

LSS. 171 kuonos mėnesinis susi- 
rink'mas ivvks ncd‘‘l'”'i nov. 4 d., 
lygtai 10 vai. rito .T. M»'ž«*nio svet.. 
KciMc avė., ir kaumas 38th ulace.— 
(h-rtv. nariai, malonėkite visi atvvkl 
laiku, nes vra dmitf svarbiu veikalu 
MlflUli. kuria n«-<<;« > i > >> ;* ;> I i (|A| i< U i .— 
Nepamirškite ir miniu nariu atsivesk 

—I. A. S* hogamogas, sekr.

W ėst Bullman, III—Nedėlioj lapkr. 
1 dieną įvyks Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 38 kuopos su-

REIKALINGA vyrų ir moterų par
davėjų prižiūrėtojų ir pardavėjų au
kštos rūšies išleistų prekių. Geras 
komisas ir daug kooperacijos. Vyrai 
gali uždirbti nuo $50 iki $200 j sa
vaitę. Kambarys 321. 137 S. La Šalie 
Street. Chicago.

Už BILE PASIULYMA turiu par
duoti greitai G kambarių vėliausios 
slailės rakandus. Taipgi puikų $450 
piana su 16 metų gvurantija už $125 
ir $200 phonographą su rekordais ir 
.levvel paini už $60.
1520 N. We«tn>’" Avė. 1-mas a nu 5 f at

Draugai ir drauges, malonėkite visi 
būti, nes turim daug svarbių reika
lu aptarimui. Be to yra jau prisių
stas antrasis LDLDJei dinys “Jono 
Biliūno Biografija”.

S. Tilvikus, rast.

REIKALINGA leiberių. Gera mo
kestis.
LEOPOLI) and COIllsN IRON CO

31 and Iloman Ave. Chicago.

JAUNA PORA turi parduoti tuo
jau* penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, cabinet,. phono- 
graph, upright pianą ir tt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai, ui 
grynus pinigus. ,
2910 North Avė., 1-inas fintas. P^iei 
Humboldt Park. Chieago

Cicero. III. — Liet. Kooperacijos 
valgomųjų daiktu krautuvės šėrinin- 
kų visuotinas susirinkimas Įvyks pa- 
nodėhj. limkr. <> d. S. žvibo svetain., 
1347 S. 50th Aye., Cicero, 111. Visi še- 
rinrnkai ateikite 7:30 vai. vak.

—Valdyba.

<Mnugijų ir jaunimo (lomai. —Lie
tuvių Kriaučių Kliubas Sav. Pas. re- 
i:gi» maskaradinj balių sausio (i d. 
<ierb.'draugijų prašome tų dienų nc- 
inngtFįsaio vakarų. () jaunimas pri- 
sirrmgkrtc kaukes, kad laimėjus pir-

,,OVanU bus išdalinta už 
—Komitetas.

Al IDl ODAMA raudini geras, šva
rus kambarys vienam arba dviem 
vaikihaita. Gerai apšildomas, mau
dynė. Telefonas, prie karų linijos. 
^Įsišaukite nuo 6 vai. vak.

3.)38 So. \Vallacc st., Chicago. III. 
Tel. Drover 8812.

REIKALINGAS greitu laiku lietu
vis barzdaskulis. Gera mokestis. Pa
stovus darbas. Malonėkite atsišauki 
šiuo adresu: SI. Konlrimavičia, 
1411 S. J'Jtii Ave., Cicero^ III.

NAMAJ-ŽEMe

kai

DraMAhsko Ratelio susirinkimas Į- 
<s -ttelioj, lapkričio 4 d. ,p. Mel
ito svetainėje, 2242 W 23rd pi. — 
ųranknmas prasidės 10 vai. ryto. 
’’ V,’”'1'.* ‘.nnlonės atsilankyti lai- 

Kuudasi daug neatidėtinu rei- 
—Valdyba.

^lord, UI..—LDLD. 29 kp. Susi
imtas įvyks lapkričio 5 d. 7:30 

vak. Soc. svetainėje. 31!) E. State 
, , ^^uugai ir draugės, kurie pri- 
khniaote prie LDLD., malonėkite atX 

savo draugus atsiveskite.. Šiuo 
4 a2?,iVi’Y. ^Y.a,.besni reikalai turės 
f'Utr atlikti. \isi draugai ateikite lai- 
7.”*—1 tr (,uod‘‘nios knygos (Jono Bi- 
“"•.•‘'OKH' Ou) tiems, kurie užsi- bllm^Jo u z 191/ m.

EDLD. 29 k p. ižd. a. J. Valentas.

Sptingfield. 111.—Dideles prakal- 
b;r< n ngia I SS. 29 kp. Kalbūs vietos 
g.ii/Mnicji kalbėtojai anie šių die
nų svarbiausius darbininkų reika
lus. taipgi bus deklemaciiu ir kito- 
Mu namarginlnmii. Prakalbos bus 

a*Mey, 4 d. lapkričio 1917 m., Jo-
North 17-tos 

jadzia 2:30 vai. no įdėt.—Lic- 
beluyaites. ateikite visi na- 

’ /kviečia visus Rengėjai

^p’ mokyklų
... . • Kobey St. Bus mokina- 

' JJY’uvm kalbos ir aritmetikos 
'«mnnas prasidės lapkr 4 d., 2:30 
n<» pietų. Kviečiame visas nares, 
» ?es lonkyties mokvk-
hkn > P7),:’«idinčio.s turės mokė- 

uz lėkei ia. —Komitetas.

*T'?p kuopos susirinkimas j- 
nodcho.j,' lapkričio 10 vai. ryto, 

>vv»sit\ oi ChKago Settlemcnt, 
t.ross avė.—Susirinkimas bus 
svarbus, todėl kiekvienas na- 

s Kasomas būtinai atvykti.
—A. V asi Ii;inuL’su

tuvtffi ii

A

Chi< Ind. — Tarptautinis 
i.jos mass-mitinvas j-

Kalh 
tai in

K < > m i

RANDAI

APMAINYSIU — 2-jų pagyvenimų 
naują mūrinį namą, Art» Crane Co., 
ant loto arba kito namo su maža 
skola. Rašykite tuojaus, adresuo
dami: “Naujienos No 149, 
1840 S. Halsted St., Chicago.

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

Reikalaukite katalogo, kuri išsiun- 
člame dykai.

Georgi & Vitak Music Co.
1540 W. 47th St., Chicago, UI '

DYKAI! DYKAI!
Dabar yra jūsų proga mo

kytis barzdaskutystes 
amato dykai 

25 mokiniams dykai
Nepraleiskite šio pakvietimo. Atai- 
lankykite pas mus tuojau. Išaikirpkh 
šitą, kad atsimintumėt musą adresą

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago, III

Vyrišky Drapanų Bakenai
'Nauji neatimti, daryti ant užsa 

kynio siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po 81c 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu, pamui 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir ovei 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, daba 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 ik) 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3 0‘ 
iki $7.50.

Atdara kasdierą, nedčliomis ir vi 
'carais.

S. G O R D O N
1415 Halsled St.. ^ hiea^e H)

GR. w.

AKIŲ GYDYTOJAM
• d* turi skaudamas arba silpnas ak'M » 
.aivos skaudėjimo, atsilankykite oa- . •

1155 Mihvaukee Ave
balandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakar,

‘•.’fr.’uUritMM- n -.'vto iki J po piM-

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamus akinius, *iubj 
nuoji i) patarimtn duoda dykai 

786-88 Milwntikec ave., arti Chicngo «v. 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vak* 
rul Nedčliomis nuo 9 išryto iki 2 po 

Tei Havmnrket 2484

Mes Gyvename Aliejaus Gadynėje
y ' * • .*•

Mes gyvename aliejaus gadynėj. Aliejus.ir aulonmbilius ei
na ranka rankon. Pradžioj 1917 metų Suvienytose Valstijose 
buvo «T,2i5OJ)00 automobiliu. Dvyliką metų atgal buvo tik— 
85,000 automobilių; tuo laiku ši šalis išdirbdavo apie 7,000,000 
bačkų gasolino, šįmet 'gazolino- išdirbystė pasieks 70JH).0,000 
bačkų. Ąpskaitliuojama, jog ateinančiuose metuose šioj ša
lyj bus daugiau negu 5,000,000 automobilių. • Galima sau įsi
vaizdinti, kokią svarbą indę lošia aūtopiobiiių išdirbystė alie
jaus biznyje. - '

Kare Priskubino Pramonija
Baisioji Europos kare suteikė žmonijai begales vargo, skurdo 
ir ašarų. .Bet kartu, per ašaras ir skausmus, ji pastūmėjo 
Žmoniją prie milžiniško progreso.
Kas butų tikėjęs, kad tokį tobulumo laipsnį bėgiu kelių metų 
pasieks orlaiviai ir abelnai visa pramonija. Galima sakyti, 
jog pasaulio pramonija pastūmėta priekin ant 20 metų. Tštik- 
ro butų praėję daugiau negu 20 metų, kad pakeitus garu va- ii 
romas ir anglimis kūrenamas mašinas aliejinėmis. Tas dabar 
įvyksta bėgiu kelių metų. .
Aliejus yra svarbesnė pramonijo^ rcikmena negu plienas. A- 
liejus yra absoliučiai reikalingas karės vediniui. Milžiniškos 
daugybės aliejaus išvežamos kares frontan, ir dar to neužten
ka. Senoviški, žėgliniai ir anglimis kūrenami laivai, yra pa
keičiami aliejum kūrenamais. Senosios mašinerijos pakeičia
mos aliejum kūrenamomis. Visi naujieji prekiniai laivai, taip
jau, ir kariškieji ,yra aliejum varomi, dėlto kad švariau, skal
siau, pigiau ir parankiau. Ažuot lauktis visą tfentkartę, kad 
pakeitus pasaulio pramoniios laivus ir mašinerijas į aliejum 
kūrenamas, tas įvyksta dabar bėgiu keliu melų. Belo, išto
bulinimas orlaivių, automobilių, farmų traktorių ir kilų įvai 
rių mašinų lapo pastūmėtas 20 melų į pryšaki. šiandie žmo
nes susilaukė tai, ko jie tikėjosi, kad jų anūkai lik susilauks.

Dideli Turtai Aliejaus Biznyje
Karė suteikė aliejaus kompanijoms didelius Imtus. Bei lai 
ka aniinl.s juos auksu. Aliejaus uramonijoje turtai pagamina 
mi stebėtinu greitumu. Viena diena 
suteikti didžiausius Imlus.
Prisidėk Tamsta su savo doleriais prie sparčiai augančiu, at
sakančių aliejaus kompanijų, kurias musu firma rekomenduo
ja. Investavimas kelių dolerių šiandie gali tamstai atnešti di
delius Imlus ateityje. Vienas geras investavimas atsveria 
daugiau negu viso amžiaus uždarbis. Atmink, kad beveik 
puse Amerikos turtų .vra padaryta iš aliejaus.
Rašyk TUOJAUS, o gausi kuopilniausias informacijas, kaip 
investuoti savo pinigus i atsakančias, augančias ir užlikimas

viena valanda

Mes priimame Laisves Bondsus j užmokesti už serus.
JOHN ILGAl’DAS, Mgr. CHAS. A. WOOD & CO., Ine.

1016 VVestminster BIdg., Chicago, UI.
Ofisas atdaras subatos vakare iki 9, nedėliomis nuo 10 iki 2 
vai. po pietų.

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasiskdbimams kainos:* 

t colis, syki, 50 centų; dedant 
tų pati skelbimų ilgiau, už kiek
vienų kartų colis vietos 25 centai.

Šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
priemonė tiek biznio tiek dar
bo žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai Žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie jieš- 
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir kij turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori kq 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir tt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

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

Didelis kampinis storas, su augšlu 
beiznientu. West Sidėj, ant AVcstern 
avė., kampas 22 pi. 'rinkama vieta 
bučernei ir grocernci, netoli Aušros 
Vartų parapijos . Pigi randa pirmus 
6 mėnesius

Kreipkitės j
Jono Bagdžiuno Banką.

2334 S. Oakley Avė., Chicago.
Tel. Canal 1667

“DABAR yra laikas pasirinkti pi
gumus. Dabar nuosavybės labai pi
gios ir suprantantis žmogus dabar 
pirks ir laikys iki po karės, kuomet 
galima padaryti didelį pelną. Pasi- 
matykite su manimi dėl pigumų”. 
PHELAN, 38th, Archer and Camp
bell avė., Phone Yards 6539.

PARDAVIMUI

NE TAS PRALOBS, KURS BIJO 
KARĖS

PROGA KREUČIAMS
Parduodu pigei namą su kreučių 

.šapa, lietuvių apgyventa vieta, darbo 
užtektinai visados 2 krt iu'-iams. Ga
lima nupirkt įmokant $800, kaina 
$2900. Pardavimo priežastis—savi
ninkas išvažiuoja ant ūkės.

CAS ZEKAS
127 N. Dearborn st. Room 808 Chi
cago, Illinois.

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, 111. 
Rezidencija:

731 W. 18th S., arti Halsted st. 
Telephone Ganai 2118

Vai 9—11 ryte; 1—2 popiet; 7—9 vak.
Ofisas:

1900 S. Halsted St.
Viršuj Bischoff’o Aptiekus. 

Telephone Canal 114.
Valandos 3—6 po pietų 

Išskriant Nedėldienius ir Soredas.

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta ii akių,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga l krūvą, 
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba.
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart «i1 

reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

kJOHIM j. SIMfEnTANA 
AKIŲ SPECIALISTAS

TCMYKIT MANO U2RAŠA.
1801 SOUTH ASHLAND AVE.

Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-rąs augštas. 
Valandos: nuo 9 rvto iki 9 vak. Ncdėliom nuo 9 ryto iki 12 dieną. 

Tel. Canal 5335

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

MONARCH BRAVARNft
21 IR AVESTERN AVĖ/ CHICAGO 

AGENTAS GEO. L. UKSO

MOKYKLOS

ASMENŲ JIEAKO.IIMAI
Pajieškau savo brolio, Domininko 
Giliaus. Du metai algai gyveno 
Bend, Ilk, Franklin Co. Box 192, o 
dabar nežinau kur. Jis pats tegul 
atsišaukia, arba kas žinote jo adre
są praneškite man.

Jurgis Gilis, 
2812 Penn Avė., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau giminaičių J. ir K. šeč- 
kų, J. Degučio ir Andriulevičiaus.— 
Meldžiu atsišaukti j:

J .Jankauskas,
1840 S. .Halsled St., Chicago, III.

Pajieškau Antano Mikluno. Aid
žių atsišaukti į “Naujienų” Ofisą, 
. Coniff. Chicago.

PARDUODU labai geroje vietoh 
bučernę ir grosernę. Biznis išdlrb 
tas per ilgą laiką to paties žmogaus 
Pardavimo priežastis — savininkai 
nusipirko farmą, tai nori tuoj par 
duoti, biznj ir išvažiuoti i savo far 
mą. Taipgi parsiduoda 2 lotai, Brig 
hton Park, prie liet, bažnyčios. At 
sišaukite šiuo adresu: A. Blynas, 
2316 So. Hovne avė., Chicago. Il»

TURI būt parduota greitai pigiai 
gera duonkcpykla lietuvių apielin- 
kčje.
4601 S. Talhian Avė., Chicago.

PARDAVIMUI krautuvė. Užlaiko
ma saldainiai, minkšti gėrimai, ta
bakas, eigaretai Geriausia proga 
nudaryti gerą b'znĮ. Arti Davis 
Sąuare Parko. Del platesnių infor
macijų kreipkitės:
4505 S. Paulina St., Chicago.

PARSIDUODA barberne geroj a- 
pielinkėj, pigiai. Įplaukos gana ge
rus. Parduodu norėdamas užimti 
kiloki amatą ir turiu ureilai parduot. 
Alsilank'k»te dėl tolimesnių infor- 
maciiii. 1711 W. 46ib St. rhira<fo. 111 

arti Pauliu ir Hermitagc gatvių.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKU8 
RUBUS

Išmokimam piešimo, kirpimo formų 
siūti naminius daiktus arba aprėdą 
lūs. Diplomas kiekvienam, kurs ilsi 
mokins. Valandos dieną arba vaka 
rais dėl jysų parankamo. Už $10 ii 
mokinam jus siut visokius drabužiu*

DRESS MAKING COLLEGES.
2336 W. Madison gat^ Weatera ava

SARA PATEK, MOKYTOJA 
1850 Well» Mt

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviš 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys 
tės, stenografijos, typewriting, pirk 
lybos teisių, Suv. V:41st. istorijos, a 
belnos istorijos, geografijos, politi- 
kinčs ekonomijos, pihetystes, dailia 
rašystės.

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

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaub Permaina.
Panedolyj. Ketverge ir Subatoj 

'Hpi'uslomis dienomis pirmas flor» 
10c Balkonas 5c

-utiaio!) vakarai* u uedėhomis pi 
mas flora* 15c. Balkonas 10c

HALSTED ir 32-r. GATVt

Dr. H. R. KRASN0W '
Chirurgija ir Veneriškca Ligoi
Priėmimo valandos; H Iki 0 dienų i
1 iki 2 ir 0 iki 8 vakare; nedėldi*niab 

nuo 10 ryto iki 1 valandsi di*n» 
Rezidencijos Telof Garfield 840

1346 So. Halsted St.
Phone Canal 538

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvis Gydytojas, Chirurgu
3203 S. Halsted St., Chicage.

Tel. Drover 7179.

Rusiškai-Lenkiškas 
Ligonbutis

Vyrai, moters ir vaikai, serganti 
reumatizmu, nervuotumu, vidurių 
ligomis, skausmu šlaunyse, rankose 
ir nugaroje. Paraližas šlapinimosi 
keblumas arba blogas kraujas. Me? 
gydome visas šias ligas vėliausiai.* 
elektrikiniais prietaisais, garo pirtį 
mis ir vėliausiais išradimais mcdici 
no’je. Jeigu jus.sergate lovoje, atsi 
šaukite į mus ir mes nusiųsime sa 
vo gydytoją į jūsų namus.

Mes taipgi priimame ligonius am 
savaites. Lawndale 839,

1234 Indepcndence Blvd Chicagi

SKAITYKIT IR PLATINKI!
“NAUJIENAS.”

^DAKTARAS LIEBRECHT
Specialistas, Įsteigta 27 Metai

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

MID-CITY BANK BUILDING
Antras augštas, Kambarys 211-212 1

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

VLBMaHMB MB«.iHTMUOTAB ABTIBKOKlUh ANT BKlDGEPOKlb

VYRAMS IR SLAUGIEMS
* Akiniai bumu rnnuusa nuo 13.00 ir nu- 

Kėčiau Sidabro rėmuose nuo |1.0* ir 
ausčiau. Pritaikome akinius uidjH

"ik v*"-”'W Atminkit: Galvos sopėjimas, nervilkn-
frdrLEv-ĮT* > mas, akių skaudėjimas, užvilkimas Jr
ĮB yrB vaisiais įvairių ligų, kuris sali

IF -n būti prašalintos gerų akinių pritaiky-
ll'ai J-Kf i n OVA mu* Styrimas utdykų, jei psrlti ar

| r# H skauda akis. Jei jos raudono*, J«i gal
va sopa, jei blogai matai, j*i ak|t »J1- 
psta, netęsk ilgiau, o jieikok pag«lbo« 
aptlckoj, kur kiekvienam pritaikoma a> 
kiniai utdykų. Atmink kad m«> kol- 
num gvarantuojam akiniu* ir ki«nki*> 
nam gerai prirenkam

A. M. MJKBlKUirr, ekspertą* Optikas.
j., Jų» ..rgai* n reikalaujat* patarimo arba vaiatų, ateikit pa. man*. A* buvao ay- 
ti*korius Rusijoj viri 10 m«tų, Amerikoj 1» metų A* duodu patarimu. DYKAI Galia 
nadarvtl bil* kokius rusllku* vaistus. Ai rekom.nduoju tik GERUS daktarus. Ai «*n draS. tnimnų 8 M gi - CTICACOU1^

Garsiu kis ‘Naujienose’

IMPERFECT IN ORIGINAL


