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Sukilimas Austrijoje
Thu translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III., on October 
24, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

NUSTATĖ MILTŲ, CUK- 
RAUS IR BULVIŲ 

KAINAS.

■i

Sunaikino daug Vokieti
jos Zeppeliny

Kainos paliečia tik Chicago.

Anglai neteko 17,041 vyru
True translation filed vvilh the post- 
master at Chicago, III., on October 
21, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.
SUKILIMAS AUSTRIJOJ.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on October 
24. 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.
SUNAIKINO PUSĘ VO
KIETIJOS ZEPPELINŲ.

Policija skerdžia sukilusias 
moteris. — Išardė amuni
cijos dirbtuves. — Austro- 
Šveicarijos rubežius užda
rytas.

LONDON, spaliu 23. —

WASHINGTON, sp. 23.— 
Sulig čia aplaikytų oficialių 
pranešimų, Vokietija iki šiol 
neteko veikiausia pusės savo 
oro milžinų, zeppelinų. Pra
nešime sakoma, jogei Vokie
tija iš viso turėjo pasista
čius, tur būt, šimtą zeppeli
nų, iš kurių šešiolika buvo 
sunaikinta dar prieš karę.

pranėša iš Berno, Šveicari
jos, jogei šiandie tapo užda
rytas Austro-švėicarijos ru 
l>ežius 
lykų stovio Austrijoje.

Tie patįs pranešimai sako, lika,’1916 — dvidešimts pen- 
kad nesenai įvykusiose iųai-1 
sto riaušėse tapo išardyta 
keliatas amunicijos (Urbtu- 
vių Viennoje, Pressburge, 
Brunne ir Laibache.

Policija, kaip skelbia pra
nešimai, šaudžiusi j sukilu-. 
šią minią. Tuo budu daug!

4 < LONDON., spalių 23. —
žmonių tapo užmušta ir su-,ųž savaitę laiko, kuri užsi- 
žeista. įbaigė šiandie, anglų nuosto-

Svarbiausioji priežastis Jiai, sulig gautų pranešimų, 
dabartinių sukilimų Austri- pasiekė 17,041 vyro. Nuos- 
joje esą laipsniškai auganti tolius padalinama sekamai: 
nepakanta linkui Vokietijos, t Oficierių, užmuštų ar miru- 
kurią Austrijos žmonės kai-jsiU nuo žaizdų — 362; karei- 
tina už pratęsimą dabartinės — 3,188; oficierių, su
karęs. Toji nepakanta darlžeistM ar nežinia kur dingu- 
sukeliama ir dėlto, kad Vo-.lsiU — 927; kareivių — 12,- 
kietijos valdžia, jausdamosi!^- 
esanti stipresne nei jos talki-1 ---- ---------------------
n ink A vaiV True translation filed with the post-ninKe, susigrobusi veik Visą lllaster at Chicago, III., on October 
turtingųjų Vengrijos laukų 
derlių, kad maitinus savo ar
miją ir žmones, nekreipiant 
atidžios j badaujančius Aus
trijos gyventojus.

Kviečių svaras $1.20.

Trįs žmonės, veikiantįs pa
tariami Illinois maisto ad- 
«inistratoriaus Harry A.

heeler, vakar nustatė kai
nas, kokias groserninkai tu
ri mokėti “vvholesale’iams” 
už miltus, cukrų ir bulves.

Tada jie nustatė kainas ir 
už kokias turi pardavinėti 
groserninkai pirkėjams, pas
kelbiant abi skaitlines kartu, 
kad pirkėjai galėtų tuoj ma
tyti ar ne perdaug iš jų ati
mama.

Po to jie išleido praneši
mą, patariantį visiems žmo
nėms, kurie nepardavinėja 
prekių nustatytomis kaino
mis, eiti pas sankrovininkus, 
kurie tai daro. Daugelis sa? 
nkrovininkų pasižadėjo lai
kyt ies nustatytųjų kainų. .

Kainos nustatytos seka? 
mai:

Cukrus (burokų ir nend-

ŠIANDIE
įvyks didelės Prakalbos 
ant Bridgeporto, Micke
vičiaus svetainėj, 3310 S. 
Morgan st. Kalbės Adv. 
K. GUGIS, kandidatas į 
Augštesniojo Teismo 
(Superiot Court) teisė
jus, “Naujienų” redak
torius P. GRIGAITIS ir 
kiti.

Pradžia lygiai 8 va. v.

Į True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on October
24, 1917, as reąuired by the act of 
Octeber 6, 1917.

REIKALAUJA KOVOT 
PRIEŠ EMBARGO.

Laikraščiai labai neprielan
kiai atsiliepia apie Suv. 
Valstijų patvarkymus su
lig eksporto.

KOPENHAGEN, tepalių 
23. — B e r 1 i n g s k e T i- 
Ą e n d e daro tūlų ištraukų 
iš Stockholmo laikraščių kas 
dėl Suvienytųjų Valstijų pa- 
tVarkjmių linkui neutraliųTrue translation filed with the post- 

į11? °!i Oclobel; valstybių. Attonbladet sa- 24, 1917, as reąmrčd by the act of v 
October 6, 1917.
VOKIEČIAI IR VĖL BAN
DĖ IŠSODINT KARIUO

MENĘ ESTONIJOJ.

Neteko dviejų drednautų.

PETROGRADAS, sp. 23. 
— Vokiečiai antru kartu ba
ndė išsodint kariuomenę Es- 
tonijoj. Jie betgi buvo nuvyti 
Tusų artilerijos ugnimi — 
skelbia oficialis karės ofiso 
pranešimas.

Šiąnakt išleistas oficialis 
admiraltijos pranešimas sa- 

i mu-• Gi sulig oficialiais taikiniu- rių): groserninkai moka $7.-jko, kad pereitos savaitės i“" 
" k ų p r a n e š i m a i s pra- 65 iki $7.76 už 100 svarų. Ko- šiuose Rygos įlankoj vokie-
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ko, jogei apsimainymas išdi
rbiniais tarpe Švedijos ir Vo
kietijos tub tarpu aprdbe- 
žiuotas tik būtiniausiomis 
reikmenimis. Jisai užreiš- 
kia, kad Švedija negalinti at
sisakyti tos pirklybos, nors 
ir grumojama netekimu im
porto iš Amerkos. r

“Jeigti gi Švedijos rigsda- 
go (parlamento) partijos 
dar tiki, sako Nya Dagligt 
Allehanda, kad Amerikos 
pienai bus atmainyta, kuo
met žmonės, rodą didesnių 
simpatijų talkininkams, stos 
prie valdžios vadelių, jų illiu- 
zijos turės pranykti. Jeigu

— dėlei pavojingo da- si d ėj us karei vokiečiu, stumiei iai turėtu mokėti po čiai neteko dvieju drednau- Švedija paklausys Amerikos.
. . .... nuostoliai buvo: 1914 metais. c. iki 8'a už svarų.. įn vieno kruizerio, dvylikos j komandos dalyku stovis ta-'

ov to . us rijoje. ~ šeši zeppelinai, 1915—šešio-i Miltai (maišuose): grosę- torpedinių laivų ir vieno rpe Švedijos ir Vokeitijos 
enki) likn'191G— dvidešimts nnn-trilinkai: '/i bačkos maišai— frononnvh'i Tu rroln+inoc ------------- ........................................ a

tris.vki ir šimet
Vakariniame fronte Vo- 

.kietija dabar turi tiktai 25

True translation filed with the post- 
master at Chicago. Iii., on October 
24, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

ANGLAI NETEKO 17,041 
VYRŲ.

24, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

PASKANDINO DU ANG
LIJOS LAIVU. t

LONDON, spalių 23. — 
Šiomis dienomis tapo torpe- 

Oficialės skaitmens, sūri- duotas Anglijos pirklybinis 
nktos italų generalio štabo kruizeris Orama. 
sulig papasakojimų suimtais paskendo.
austrų kareiviais, rodo apie laivas, torpedų naikintojas,

į minkai: ’/i bačkos maišai— 
$2.80 iki $2.92 už maišą; vie
nas aštuntdalis maišo—$1.42 
iki $1.48; 5 sv. maiš. — 31c. 
iki 32c. Košt u m ie r iai turėtu 
mokėti: ;Vį b. maiš. — $2.95 
iki $3.18; vienas aštundalis 
b. maiš. — $1.49 iki $1.60; 5 
sv. maiš. — 36c. iki 37c

Bulvės (No. 1 VVisconsin, 
Minnesota ir Dakota): gro
serninkai moka $2.35 iki $2.- 
50 už 100 sv. Kostumieriai 
turi mokėti po 4$ė. iki 46c. 
už peką.

Šios kainos paliečia tik 
Chicago. Jos nėra pastovios 
ir gali tankiai mainyties. A- 
pie permainas bus pranešta 
laikraštyj.
Cukraus dabar trūksta, bet 

burpkų cukraus dirbtuvės 
pradeda dirbti ir greitai cu
kraus bus užtektinai.

Nustatytosios kainos nėra 
priverstinos groserninkui. 
Nėra jokių priemonių prive
rsti pardavinėti jį savo ta
voms nustatytomis kaino
mis, vien tik atsisakant pir
kti pas tokį groserninką.

transporto. Jų galutinas li
kimas tečiaus esą nežino
mas. Tvirtinama betgi, kad 
mušyj buvo paskandinta ma
žiausia šeši vokiečių torpe
diniai laivai. Rusai neteko 
kruizerio Slava ir vieno di
delio torpedinio laivo.

Patiektoje mūšių peržval
goj admiraltijos štabas sako, 
jogei rusų vienutės šauniai 
kovėsi prieš kur kas dides
nes vokiečių spėkas.

pasidarys nepakenčiamu. A- 
ntra vertus, jeigu Švedija 
nenusileis, ji negaus impor
to.”

Tfue tfaiLsh/tion filed \vilh the post- 
master at Chicago, III., on October 
24, 1917, as reųnired by the act 
October 6, ,1917.

VOKIEČIAI BIJOSI 
ANGLŲ.

of

STOCKHOLM, spalių 23. 
— Militaris Svenska Dag- 
bladet kritikas tikrina, jogei

True translation filed with.the post-i , . . ,, . . ,
master at Chicago, III., on October'Vokietija tikisi, talkininkų 
24, 1917, as reąuired by the act of , . „ * . •
October 6, 1917.

RUSIJOS ŽYDAI ATSI
ŠAUKIA I “SOVIETĄ.”

Laivas
Kitas kariškas

JŲ “M^OSTOLIAI.”

Maistai vokiečio armijoje?
Prancūzai laimėjo dide pergalę

Suėmė 20 tūkstančių rusų

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on October 
24, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.
SUKILIMAI VOKIEČIŲ 

ARMIJOJE?

tancių rusų belaisvių, 100 ka- 
nuolių ir šiaip įvairių kares 
pabūklų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on October 
24, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.Karės imtiniai rytų fronte 

pranašauja^ sukilimų vo- PRANCŪZAI IR ANGLAI 
kiečių armijoje.

PETROGRADAS, sp. 23. 
— Vokiečių imtiniai Daugu
vos fronte praneša apie re
voliucinį judėjimą vokiečių 
armijoje santikyj sį amuni- 
cijos4šdalininui sekamai žie
mai.

Kareiviai išreiškiu didelį 
nepasitenkinimą busima žie
mos kampanija. Butą net 
kelių atsitikimų, kur karei
viai drįsę parodyt nepalan
kumo, kas betgi tapd žiau
riai nustelbta.

Viename regi mente buvo 
įsteigta taikos lyga, turėjusi 
tikslo skelbti Rusų revoliu
cijos obąlsius. Šis judėjimas 
buvo tuoj užgniaužtas, ant 
tiek betgj, kiek jis apsireiš
kia sav^ išlaukinėse formo
je. Nepasitenkinimas tęsia
si. Varoma propaganda, ir 
su neužginčijamomis pasek
mėmis.

Belaisviai, beje, praneša, 
kad sekamos žiemos ištek
liai kariuomenės sandėliuo
se esą kur kas menkesni nei 
pereitą-žiemą.

SKUBIA PAGELBON 
ITALAMS.

WASH1NGTON, spalių 23 
— Oficialis Romos praneši
mas sako, jogei italų frontan 
kasdien pribūva nauji fran- 
euzų ir anglų sustiprinimai. 
Kariuomenė atvežama trau
kiniais iš Francijos.

Kartu su infdnterija veža
ma taipgi didelė daugybė a- 
municijos ir * daug artileri
jos batalijonų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., on October 
24, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.
HILLQUITAS ATSISAKO 

PIRKT “LAISVĖS"
BONDSŲ”

NEW YORK, spalių 23.— 
Socialistų kandidatas į New 
Yorko miesto majoras vie
šame paskelbime šiandie už- 
reiškė, jogei jis nepirko ‘lai
svės bondsų” neigi manąs tai 
daryti, kadangi jis nenori 
“daryti ką nors tokia, kas 
prailgintų karę.”

pasibaisėtinas maisto sąly
gas Karolio viešpatystėje.

Vienas kilogramas (du 
svarai) kviečių ten kainuo
jąs du doleriu ir keturiosde- 
šimts centų! Kurpių pora ;— 
devyni doleriai. Gi prasčiau
sio audinio garnitorius—še- 
šiasdešimts dolerių. Mėsa re- FARMERIŲ KONGRESAS 
tai kuomet nors matoma net 
ir ant turtingųjų stalo.

Corriere della Serą kores
pondentas užreiškia, jogei !- 
“be jokio perdėjimo esą ga-jdelis trįsdešimts septintas 
Įima sakyti, kad, ar talkinin- farmerių organizacijos kon- 
kai katįsis ar ne, šioji žiema gresas.
bus vienas sunkiausių perio- veik iš visų Suvienytų Vals
čių musų priešams, oypačrafrtijų. Kongresas užsitęs iki 
Austrijoje.

irgi paskendo — susidūręs 
su kitu laivu.

Nuo torpedų naikintojo 
išgelbėta du oficieriai ir 
dvidešimts vienas kareivis. 
Iš Orama’so įgulos nei vienas 

i nežuvo.

SPRINGFIELDE.

SPRINGFIELD, spalių 24 
— Springfielde prasidėjo di-

rC?legatų suvažiavo

subatos.

Geležinkelių baronai “nete
kę” astuonių m ii. dolerių.

WASHINGTON, sp. 24. — 
Tik-ką tapo paskelbta Suv. 
Valstijų geležinkelių įplau
kos už rugpjūčio mėnesį. Sa
vo pranešime geležinkelių 
kompanijos sako, kad šiemet 
jų įplaukos buvę mažesnės 
visais astuoniais milionais 
dolerių. Vadinasi, geležin
kelių baronai turėjo tiek 
“nuostolių” todėl, kad prisi
ėjo mokėki didesnių algų sa
vo darbininkams. Ir tai — 
neveizint to, kad kompanijos 
padidinę kainas už bilietus, 
kas, jų apskaitliavimu, davė 
joms naujų įplaukų apie už 
38 m ii. dolerių į metus.

Prašo Darbininkų ir Karei
vių Atstovų Tarybos, ka<J 
sustabdytų persekiojimus.

PETROGRADAS, sp. 23. 
— Žydų kareivių delegacija 
šiomis ’ dienomis atsilankė 
Petrogrado Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Tarybos 
susirinkiman, kad ten parei
kalavus paramos, idant ji da
rytų reikiamą spaudimą į vi
sas Rusijos Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų tarybas 
tikslu sustabdyt augantį žy
dų persekiojimą šalyje. Drg. 
M. Čcheidze pasižadėjo susi
nešti su visais “sovietais” 
(tarybomis) reikalaujant jų 
pasirūpinti sudarymu paka
nkamo skaičiaus milicionie- 
rių, idant apgynus persekio
jamuosius ir jų nuosavybes.

laivyno įsiveržimo Baltike 
jūron per Kategatto susmau
gę. Jisai sako, kad dar nie
kuomet prasidėjus dabarti
nei karei vokiečiai neturėję 
pastatę tokio didelio subma- 
rinų ir torpedinių laivų skai
čiaus ties Beit sąsmauga.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on October 
24, 1917, as reąuired by the act of 
October 6; 1917.
REZIGNAVOiFRANClJOS

IMINISTERIŲ KABI
NĖTA

PARYŽIUS, spa
Francijos ministerių abi- 
netas rezignavo. Tečiaus 
prezidentas Poincarė atsisa
kė priimti rezignaciją rem
damasis tuo, kad pereitą pė- 
tnyčią atstovų butas išreiš
kęs savo pasitikėjimą Pai- 
nleve’o kabinetu.

ORAS

Chicagoj ir apielinkėse.— 
Giedra jjnuolat 
peratura.

AugšČiausia 
vakar buvo 34 
miausia — 29 1.

Saulė teka 6:13, leidžiasi— 
4:55.

kįlanti tem-

temperatūra 
laipsniai, že-

PRANCŪZAI LAIMĖJO 
DIDELĘ PERGALĘ.

True translation filed with the po4t- 
master at Chicago, III., on October 
24, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.
DU PONT PARAKO MAG
NATAI NUSIPIRKO Už

IL. DOLERIŲ ‘‘LAIS
VĖS BONDSŲ.”

Prasimušo dvį myli j vokie
čių frontą. — Užėmė tris

i fortus ir 7,500 belaisvių.
' , j

PARYŽIUS, spalių 23. — 
Vienu sparčiausiuoju ir stip
riausiu smugiu dabartinėje 
karėje franeuzų pulkai šian
die prasimušo pro vokiečių 
linijas i šiaurę nuo Aisne u- 
pės — net iki dviejų mylių, 
pridarant didžiausių nuosto
lių priešui, suimant virš 7,- 
500 belaisvių ir dvidešimt pe- 
nkias sunkiąsias ir laukų ka- 
nuoles.

Sulig šiąnakt išleisto ka
rės ofiso pranešimo, į fran
euzų rankas, be to, pateko 
keliatąs svarbių kaimų, o 
taipgi Allemant, Vandeson ir 
Malmaison fortai.

Premieras Painleve pas
kelbė daBąrtinį mūšį esant 
“kaipo vienk svarbiausiųjų 
pergalių.” ]

True translation filed wilkthe post- 
rnaster at Chicago, III., on October 
24, 1917, as reąuired by the act of 
October (i, 1917.

100 UŽMUŠTA IR 100 
SUŽEISTA.

AMSTERDAM, spalių 23.

neša, kad kilusioj ekspliozi- 
joj Luttre, Hainault provin
cijoj, Belgijoj, tapo užmuš
ta 100 darbininkų, jų tarpe 
40 belgų, ir 100 sunkiau ar 
lengviau sužeista. Sulig tuo 
pačiu pranešimu, materia
liai nuostoliai, tur būt, dide-

50

PHILADELPHIA, spalių 
23. — Du Pont parako kom
panija šiandie paskelbė užsi
rašiusi antrosios* “laisvės pa
skolos” — už penkias de
šimts milionų dolerių. ;

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on October 
24, 1917, as reąuired by the act of 
October (i, 1917.

SUĖMĖ 20,000 RUSŲ.

BERLIN, spalių 23.—Su
lig oficialiu karės ofiso pra
nešimu, ant Oeselio, Moon ir 
Dago salų vokiečių kariuo
menė suėmė dvidešimt tuks-^nepavojingai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, I1L, on October 
24, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

EKSPLIOZIJA PARAKO 
DIRBTUVĖJ.

Nukentėjusių nėra.
* TACOMA, spalių 23.—Va

kar naktį kilo didelė ekspKo- 
zija vienoje Du Pont parako 
kompanijos dirbtuvėje apie 
dvidešimts mylių atstu nuo 
Tacomos. Kadangi tuo lai
ku dirbtuvėj nesirado nei 
vieno darbininko, tai ir žmo
nių aukų nėra.

--------------------- -----------
ALTONA, Pa., spalių 23. 

— Ties Sang Hallow vakar 
tapo numesta nuo bėgių 
Pennsylvania linijos pasa- 
žierinis traukinis No. 18. Su
sidūrė su prekiiiiu trauki
niu. Dvidešimt penki žmo
nės tapo sužeisti, visi tečiau

IMPERFECT IN ORIGINAL



NAUJIENOS, Chicago, UI. Sereda, Spalių 24, 1917.

NAUJIENOS |kun- Laukaitis ir kiti kuni- Darbininkų j adė ji- 
r «___gai bei jų pasekėjai. Qnniati^mno Lfthuanian Daily News

MBtataed Daily except Sunday by 
MeUthuanian News Pub. Co.. Ine.

‘ i >. HALSTED STREET 
• CHICAGO, ILLINOIS

m as ir socialiam as

Telephone Canal 1506

ūialaakomoji kaina:
4% naiiotojams kasdien pri*

Savaitei ...................... 12 centą
■•nėšiui .... <.............50 centą

i' «to dalyse, kur nešiotojai nepa
iki* dienraštis siunčiamas pačtu, 

išanksto uisimokBjua: Me
taną 16.00; pusei metą 63.50,
4Mar, ne Cbicagoj, metams $5.00; pu
ta* metą $3.00; trims zm$nesiama 
SUS. Kanadoje metams $7.00. Vi
ena kttar ažaieniuoee $6.00 metama.

Tie “kramolos malšinto-
jai”, kaip matyt, varo savo- Konservatyvč Chicagos 

jDarbo Federacija indorsavo 
(parėmė) socialistų kandi
datus, nežiūrint to, kad di
džiuosiuose šios šalies ir tar
ptautinės politikos klausi- 
imuose ji nepritaria socialis
tams;

šis faktas verčia protau
jantį žmogų pagalvoti.

Kaip socialistai privalo 
žiūrėti į tą Darbo Federaci-

Sugautas kleri
kalų šnipas.

Kitoje vietoję šiame “Nau
jienų” nufaeryje telpa be ga
lo įdomus dokumentas: Jono 
Ramanausko (John J. Rom
an) laiškas Exeter Boro, Pa., 
policijos viršininkui.

Tame laiške p. J. Rama
nauskas skundžia policijai 
St. Michelsoną, “Keleivio” 
redaktorių, kuris minėtame 
Exter Boro mieste turėjo lai 
kyt prakalbą socialistų su
šauktame susirinkime.

Skundikas sako, kad St. 
Michelsonas esąs po Suv. 
Valstijų teisių departamen
to priežiūra, kaipo “pavojin
gas agitatorius, sėjantis ne
pasitenkinimą lietuvių dar
bininkų tarpe”. Skundikas 
persergsti Exter Boro poli
ciją, kad ji apsižiūrėtų ir pa
darytų reikiamus žingsnius 
prieš tą blogybę, kurią St. 
Michelsonas galįs padaryti.

Pagalios, p. J. Ramanaus
kas pataria Ex£er Boro poli
cijos viršininkui dėl plates
nių informacijų apie “Kelei
vio” redaktorių kreipties į 
federalį teisių (slaptosios po 
licijos) departamentą Bosto
ne. Tas parodo, kad Bosto
no policijai jau yra suteiktos 
visos “informacijos” apie St. 
Michelsoną ir kad suteikė 
jas ne kas kitas, kaip J. Ra
manauskas arba jo draugai.

Šitą dokumentą, kartu su 
aldermano Lewis Smith’o 
paliudijimu prisiuntė mums 
drg. J. S. Vaškevičįus iš Pitt • 
ston, Pa. Jisai rašo, kad po
licija buvo gavus tokius-pat 
skundus visuose miestuose, 
kur tik buvo parengtos St. 
Michelsonui prakalbos, ir dėl 
tos priežasties visas Michel- 
sono prakalbų maršrutas ta
po suardytas.

Dabar, kas-gi yra tasai 
skundikas, J. Ramanaus
kas?

Jisai yra “Am. Lietuvių 
Rymo-katalikų šv. Juozapo 
Darbininkų Sąjungos” sek
retorius. Taip pažymėta ir 
ant tos blankos, ant kurios 
parašyta minėtasai skundas.

Kaipo tos “Lietuvių Dar
bininkų Sąjungos” centro 
vieta, paduota 242 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass., t. y. 
ta vieta iš kurios eina kun. 
Kemėšio įsteigtasis klerika
lų laikraštis “Darbininkas”. 
Šito laikraščio redaktorius, 
p. Karosas, yra “Lietuvių 
Dafbininkų Sąjungos” (arba 
kaip ją kiti vadina, “Juozą- 
pinės Sąjungos”) pirminin-

Vadinasi, šita 
organizacija yra 
lizdas. Ji padeda 
“malšint kjamolą” 'lietuvių
darbininkų judėjime, lygiai 
taip, kaip kitąsyk padėdavo 

_____ T __

klerikalų 
skundikų 

policijai

darbų plačiai. Dvejetas sa
vaičių atgal, kaip “Keleivis” 
pranešė, valdžia šaukė ant 
tyrinėjimo drg. J. B. Smels- 
torių, kurį tie sutvėrimai bu
vo įskundę. Paskui “Kelei- 
vis” gavo žinią, kad valdžiai 
esą įskųsta visi lietuvių so
cialistų laikraščiai. Nesenai- 
gi buvo paduota žinia, kaip 
tie šnipai buvo sugauti drg. 
Micheteono prakalbose So. 
Bostone.

Vienok galima spėti, kad 
musų “kramolos malšintojų” 
veikimas siekia dar toliaus. 
Rugpjūčio mėnesio gale, ka
da “Naujienų” redaktorius 
lankėsi rytinėse valstijose, 
jisai turėjo šitokį incidentą 
Waterburyje, Corm.: Vos tik 
pradėjus jam kalbėt skait
lingam susirinkime, lietuvių 
svetainėje, įėjo į salę trįs po- 
licistai ir, prisiartinę prie 
pagrindų, pasišaukė kalbėto
ją. Ir sako:

—Ar jus esate kalbėtojas 
iš Chicagos?

—Taip. .
—Mums, yra pranešta, kad 

Jus, važinėdami po lietuvių 
kolonijas, kurstote žmones 
prieš valdžią ir agituojate 
prieš karę ir konskripciją. 
,Mes nežinome, ar tai tiesa; 
yra blogų žmonių, kurie no- 

(ri kitiems pakenkt melagin-i 
gaiš skundais. Bet musų 
pareiga buvo ateit čionai ir 
persergėti Jus, kad, jeigu 
Jus kalbėsite taip, kaip 
mums praneša, tai turėsite 
bėdos su valdžia.”

Po to pasikalbėjimo visi 
trįs tvarkds saugotojai, vie
nas kurių buvo lietuvis, nu
ėjo prie svetainės durų ir 
laukė iki galo prakalbos, sek
dami kiekvieną kalbėtojo žo
dį-

Kas buvo “painformavęs” 
Waterbury’o policiją apie P. 
Grigaitį? Žinoma, lietuviai, 
kurie seka musų vištiomenės 
judėjimą ir kuriems rupi iš- 
nakint “kramolą”. Ar tie 
“kramolos malšintojai” pa
sielgė pagal instrukcijas, 
gautas iš So. Bostono “hed- 
kvoterio”, ar savo iniciati- 
va — sunku pasakyt; bet 
vargiai gali būt abejonės, 
kad jie yra So. Bostono skun 
dikų vienminčiai.

Priminsime prie progos da 
ir tą faktą, kad p. J. Rama
nauskas keletas mėnesių at
gal pagarsėjo tuo, kad stojo 
į debatus su socialistais, ir 
kun. Kemėšio “Darbininkas” 
garsino, kad jisai parodęs 
didelį gabumą ir mokslą, 
gindamas “katalikų pozici
ją”-

Tai šitokie sutvėrimai vei
kia, prisidengę “katalikys
tės” skraiste. Tai šitokie gai-> 
valai • vadovauja klerikalų 
“darbininkų” Sąjungoje ir 
spiečiasi aplink jų laikraštį 
/‘Darbininką”. Tai šitokios 
gaujos palaikymui musų ku
nigija vilioja sunkiai uždir
btus centus iš lietuvių darbo 
žmonių. Tai šitokiais bu
dais pas mus kovojama prieš 
socializmą ir platinama “do
ra ir apšvieta” žmonyse.

laikas butų susiprasti lie
tuviams darbininkams ir pa
sakyt tai “kramolos malšin
tojų” veislei: “Lauk iš musų 
tarpoj”

“Kramdos Malšintojas”
Jonas J. Ramanauskas “Amer, Lietuvių Rymo-Ka- 
talikų šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos” sekreto
rius įskundė “Keleivio” redaktorių St. Michelsoną 

policijai.
Notary Public So. Bost011X20

JOHN J. ROMAN
Secretary

LITHUANIAN ASSOCIATION OF LABOR
Arcade Building 242 W. Broadway

Room 123 So. Boston, Mass.
Brockton, Mass.

Vargšai. Iš Pasaulio.

1 K?

October 11, 1917.
The Chief of Police,

Exeter Boro, Pa. _r
Dear Sir:-Št. Michelsonas, a radfcal socialist of this 
city will speak in Ęxeter Boro on the afternoon of 
Oct. 14,1917 at Griskonis haB.

This man is under surveillanee of the U. S. Dep
artment of Justice as a dangerous agitator and sower 
of diseontent among the working classesofthe 
Lithuanians. I am advising yotr regarding him be- 
cause I believe that you sbeuld be^ posted regarding 
his activities in your city so that you may take the 
necessary steps to counteract any evil that he might

If you wish further Information concernmg this

Justice at Boston, Mass. )
Respeetfully yours,

JOHN J. ROMAN.
I certify that this is a correet copy of the original 

Letter, as handed to me this 20th day of October, 
1917. __ _

LEWIS SMITH, Alderman.1

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS”

pageidaujama Federacijos 
parama, ar ne?

Iš vienos pusė»atrodo, kad 
Čia negali būt jokios abejo
nės. Socialistams juk svar
bu gaut kuodaugiausia bal
sų, kad laimėjus rinkimus. 
Darbininkų-gi unijos, pri
klausančios Federacijai, tu
ri milžinišką balsuotojų skai 
čių, todėl jų parama gali būt 
tiktai pageidaujama sociali-1 man7l wouid refer yoū to the Ū. S. Department of 
stams^ ir jie privalo daryt vi
sa, ką gali, kad kuodaugiau
sia ja pasinaudojus. ;

Bet iš antros pusės daly
kas atrodo kitaip. Socialis
tų tikslas nėra “balsų gaudy
mas”^ Jiems rupi pakeist Į Witness: J. S. VAŠKEVIČIUS 
šių dienų sistemą. Ką nau
dos turės socialistų judėji
mas, jeigu už jų kandidatu^ 
balsuos daug žmonių, o kapi
talistiškos sistemos priešų 
4)us mažai? Naudos turės 
tik kandidatai, kuriuos bal
suotojai išrinks; pats-gi ju
dėjimas gali net nuostolių 
.susilaukti, kadangi socialis
tai, taikydamiesi prie balsuo
tojų, nepritariančių socialis
tų principams, bus priversti 
slėpt savo idėjas ir keist sa-j 
vo poziciją. Taigi jieškot pa
ramos tokiose miniose, iš ko
kių susideda Darbo Federa
cija, neapsimoka, net kenks
minga.

Čia išdėstyta dvi viena an
trai griežtai priešingos nuo
monės. Jiedvi abi galima 
sutikt pas socialistus. Pir
moji nuomonė yra vadina
mųjų “oportunistų” (nuo žo- 

proga) 
nuomonė; antroji — “radi
kalų” (griežtųjų, kairiųjų) 
nuotnonė. Katra-gi jųdvie
jų yra teisingesnė? ;

Jiedvi abi yra neteisingos. 
Kiekviena jų mato tiktai vie
ną dalyko pusę; ir abi jiedvi 
nemato viso dalyko. | 

Sulig pirmąja nuomone, so 
cialistams neprivalo rupėt 
niekas daugiaus, kaijo gavi-| 
mas 
skaičiaus ir laimėjimas rin
kimuose. Jeigu socialistai 
turėtų tiktai šitokį tikslą ir 
stengtųsi jo atsiek imu i pa
naudot visokias progas’ (op- 
portunities), tai jiems ištie- 
sų butų galima padaryt tą 
priekaištą, kurį daro “radi
kalai”. Socialistų kampani
ja tuomet nieku principia- 
liai nesiskirtų nuo kapitalis- (balsavusių Chicagos Darbo 
tiškų partijų kampanijos.!Federacijos susirinkime už 
Jie “gaudytų balsus”, išsiža-J rezoliuciją, pritariančią soci- 
dėdami dėl praktiškų rezul
tatų savo principų ir rizikuo
dami pagalios patapti bal
suotojų vergais, arba kaip 
tūli sako, išnykti “bespalvė
je minioje.” .

Taigi balsuotojų minia so
cialistams nereikalinga? 
Jiems, nepageidaujama, kad 
juos remtų žmonės, kurie ne
pritaria socializmo princi
pams? J

Dalykas priklauso nuo to, 
KAIP toji parama yra įgija- 
ma.

Jeigu socialistai stengsis 
jrrvf 19 LlldMs

(Seal)

T lietuvių kalbon išvertus, to įskundimo tekstas toks: 
Policijos Viršininkui, Spalių 11,1917.

Exeter Boro, Pa.
Malonus Pone:- t /

St. Michelsonas, radikalas šio miesto socialistas, 
kalbės Exeter Boro’j po pietų, spalių 14, 1917, Griš- 
konio svetainėj. t t A

Tasai žmogus yra Suv. Valstijų Justicijos Dep
artamento sekiojamas kaipo pavojingas agitatorius 
ir sėjėjas nepasitenkinimo lietuvių darbininkų sluog- 
sniuose. Aš pranešu jums apie tai todėl, nes manau, 
kad jums privalu turėti žinių ^pie jo veikimą jųsų 
mieste, idant galėtumėte pavarieti reikiamų priemo
nių, kad užkirtus kelią visokiam piktui, kokį jis galė
tų padaryti.

Jeigu jus norėtumėt daugiau informacijų apie tą 
žmogų, aš patarčiau kreipties į Suv. Valstijų Justi
cijos Departamentą Bostone, Mass.

Pagarbos pilnas jųsų
John J. Roman.

Aš liudiju, kad šitai yra tikra kopija originalio 
laiško, priduoto man šią 20 dieną spaliu, 1917.

(Pąsirašo) LEWIS SMITHfAldermanas 
Liudininkas: J. S. Vaškevičius (Antspauda)

Socializmo bangai kįlant 
vis augščiaus ir augščiaus 
Suv. Valstijose, senųjų par
tijų politikierius apima bai
mė ir sielvarta.

Ohio valstijos mieste, Day- 
ton’e, republikonai su demo- 
kartais, iš baimės prieš soci
alizmo pavojų, susivienijo į 
daiktą ir sutvėrė “piliečių 
partiją”. Dayton’o laikraš
tis “Daily News” gvoltu rė
kia, kad visi geri žmonės 
gelbėtų šitą “partiją”, ir sa
ko:

“Negali būt jokios abejo
nės apie prasmę tos rezoliu
cijos, kurią vakar vakare 
priėmė miesto demokratų 
komitetas. Aiškiais ir sta
čiais žodžiais ji persergsti 
Daytono piliečius nuo socia
lizmo pavojaus, kuris dabar 
stovi prięš juos...

“Dayton'ui grasina pavo
jus, kad bus išrinktas socia- 
istas mayoras ir socialistinė 

didžiuma į miesto komisiją 
(valdybą).”

Vargšai demokratai, varg
šai jų priteliai republikonai! 
Kad kaip, Dayton’o piliečiai 
lapkričio 6 d. ims ir išbalsuos 
tą “pavojų”, kurio jie taip 
bijosi. \

Dideliam susirūpinime, 
Dayton’o “piliečių partija” 
kreipėsi į buvusįjį socialistą, 
John Spargo, kad jisai atei 
tų ir apgintų ją nuo sociali
stų. Bet Spargo atsisakė, 
užreikšdamas, kad jisai ne
norįs talkininkaut rinkimų 
.kovoje socialistų priešams. 
‘ Taigi net socialistų rene
gatas paniekino nelaimingą
ją republikoniškai-demokra- 
tiškąją “partiją”. Kur ji, 
vargšė, dabar beras pagelbos 
ir užtarimo?..

Amer. Liet. Darb 
Taryba.

ROCKFORDO L. D. TARYBA.

Vienuoles pavogimas.
1

Laikraštis “Montrcal Daily 
Star” paduoda šitokią žinią.-

Spalių 18, vienuolė, sesuo Ma
re Basil, patraukė tieson King- 
stono (Kanadoj) arkivyskupą, 
Pagailos Ordeno perdėtinę ir ki
tas vienuoles. Sesuo Basil sako, 
kad už tai, kam ji padavus Ry
mai skundą ant Ordeno, ją no
rėję išvogti iš šv. Marijos naš
laičių prieglaudos ir kažinkur 
nudėti. Nakties metu tam tikri 
žmones įsilaužę į jos kambarėlį, 
aprengę ją civiliais rūbais ir 
prievarta įsodinę į belaukiantį 
aiitompbilių. Ji pradėjus rėkti 
pagalbos. Jos šauksmą išgirdęs 
kunigas Mea. Užsimetęs palai
dinį, ir naktinėmis kurpėmis ant 
kojų/kunigas išbėgęs, užšokęs 
ant ąųtąmobilio palaipo ir ėmęs 
kvosti sėdėjusių jame žmonių, 
kame dalykas. Jam atsakyta, 
kad jiems įsakyta išgabenti sese
rį Basil į bepročių namus, Mont- 
realyj. Kunigas pagrūmojęs, 
kad j b šauksis žmonių pagelbos, 
jeigu ją norėtų prievarta išga
benti, o reikalui esant, jis va
žiuosiąs kartu į Montrealį, ir 
žiūrėsiąs, kad seseriai nebūtų 
padaryki nuoskaudos. Tik 
du kunigas ją išgelbėjęs, 
kada ji vėliau nukeliavo į 
viirę, su ja labai biauriai p 
gta ir ją išniekinta. Ji pasi
skundus popiežiaus pasiuntiniui 
Otta!woj, o be to, patraukė tie
son arkivyskupą ir kitus, reika
laudama 29,000 dolerių atlygini
mo už padarytas nuoskaudas.

Redakcijos Atsakymai
P. S. Staliunui, Rockfd.—Del 

ne nuo musų priklausomų prie
žasčių jųsų rašinėlio negalime 
išspausdinti.

oro
Sutaisytas h fpnnuioa- 

recepto; suteikto ifanintin- 
gu Egypto zokoninku,

džio “opportunity”

kuodidžiausio balsų

kaip ją * įgįja kapitalistiški 
politikieriai — papirkimais, 
apgavingais prižadais, patai
kavimais balsuotojų prieta
rams ir tt.; jeigu.jie vilios 
prie savęs žmones, pritarda
mi dalykams, priešingiems 
darbininkų klesos reika
lams; jeigu jie slėps savo 
principus ir įsitikinimus, — 
t;ai tokiu budu atsiektas pa
sisekimas rinkimuose gali 
jiems tiktai pragaištį atnešt.

Kas kita, jeigu socialistai 
ras pritarimo miniose, eida
mi prie jos su aiškiu sociali- 
stišku programų. Tuomet 
jų laimėjimas bus pergale, 
bus žingsniu prie galutino 
socialistų tikslo. Žingsniu 
pirmyn bus tuomet ir gavi
mas balsų tokių balsuotojų 
kurie dar nepriima socialis
tų principų.

Daugelis unijų atstovų

.---------- r---------------- v ----
:alistų tikietui, užreiškė, kad 
jie taip daro ne dėlto, kad jie 
butų socialistai, o dėlto, kad 
jie yra priešingi “injunetio- 
n’ams”. Pagelba tų “injun- 
ction’ų” ^teisminių draudi
mų) republikoniški ir demo
kratiški teisėjai suardo dar
bininkų streikus. Socialistų 
partija senai kovoja prieš tą 
kapitalistiškų teismų įrankį, 
todėl darbininkų unijos nu
tarė balsuot už socialistus. 
Didžiuma narių tose unijose 
dar nesuprato reikalo stot 
prieš visą kapitalizmo siste-

vieną stambią tos sistemos 
blogybę, ir tuo budu jie daro 
žingsnį tuo keliu, kuriuo ei
na socialistai.

Tai yra progresas.
Gaut paramą iš nesociali- 

stų, vadinasi, visai nereiškia, 
“eit atgal”, kaip mano tūlos, 
neaiškios musų lietuviškųjų 
“kairiųjų” galvos.

Ypatingai, jeigu ta para
ma ateina iš darbininkų.

Socialistų judėjimas dar 
kolkas nėra tolygus darbi
ninkų judėjimui, kadangi žy
mi darbininkų dalis dar ne 
tiktai nepritaria socializmo 
idėjoms, bet ir yra priešinga 
joms. Vienok socialistų ju
dėjimo tikslas yra niekas ki
ta, kaip kova už darbininkų 
klesos reikalus; galutinas jo 
tikslas yra darbininkų kle
sos paliuosavimas nuo išnau- 

,{dojimo. Šitas tikslas tečiaus> 
tiktai ant tiek gali būt atsie
ktas, ant kiek jo atsiekime 
dalyvauja patįs darbininkai. 
Todėl socialistų uždaviniu 
turi būt — daryti taip, kad 
.darbininkai kovotų už savo 
reikalus ir savo pasiliuosavi- 
mą.

Tas socialistas, kuris ma
no, kad jisai yra pašauktas 
“išganyt” darbininkų klesą, 
ir kuris žiuri kaipo į savo 
priešus, į darbininkų minias, 
nesuprantančias jo prakil
naus “pašaukimo” 
žįsta abėcėlės 
moksle.

i Darbininkų pasiliuosavi 
mas turi būt pačių darbiniu-

Ročkfordo Lietuvių Darbinin
kų Tarybon prisidėjo ir savo de
legatus vietos Tarybon išrinko 
šios organizacijos:

1. Amerikos Lietuvių Ukėsų 
Kliubas; delegatai: Franas Raš- 
kevičius ir S t. Petrauskas.

2. Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugija; delegatai: Pins G. A- 
leksynas ir Ona Valiulienė.

3. Lietuvių Moterų Progres. 
Susivienijimo 5-toji kuoja; de- 
leg. Bronise Varekojienė.

V-» *

4. Liet. * Darbininku Literai.V

vilas Rulis.
5. Susiv. Lietuvių Amerikoje 

77-toji kuopa (delegatų vardai 
dar nepriduoti),.

Vietos Tarybos komitetas iš
rinkta iš trijų atstovų: St. Pet
rauskas, pirmininkas; P. G. A- 
leksynas, sekretorius, ir Povi
las (Rulis, iždininkas.

P. G. Aleksynas, Sekr.
1516 14th AVenue, Rock- 

T.ord, III.

Kazimieras Gugis

Miesto Ofisas:

IŽ7 N. Burtom tt. 
1111-13 Valty Bldg.

T«L Central 4411

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
PanedėlyJ, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir S2.r« G A TV*

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:

$121 S. Hiltted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

nepa- 
socializmo

Extra Pranešimas
Kurie norite turėti paveikslus trečio, antro ir 

pirmo “Naujieną’' metiniu sukaktuvių apvaiks- 
ciojimų, o taipgi Bulotą' ir Žemaitės pasitikimo 
vakaro (Chictogoj), ir žinomojo musų rašėjo — 
dramaturgo Br. Vargšo, kreipkitės antrašu:

W. J. STANKŪNAS,
3315 So. Halsted St., Chicago, III.

Telefonas Yards 1546.

•paireiSkia eaąa stebėtinai pasekmingu *įV 
nuo gėlimo pilvo ir tarnu, per- lt 

fzjį klės skaudėjimo, dusulio, galvos ■ 
■Af skaudėjimo, nustojimo apetito, Ii 
■ I ialčio galioje, eot., ect., Šutai* II 
fFJĮ somas išdirbOju labai pagarsėjusio ji

S’Jtc:

PAIN-EXPELLERIfl. J 
•eno ir ištikimo draugo leimy- š 
Doa,' naudojamo visame pašau 2 
lyje per pusę Šimtmečio—350 ? 
ui bonkutę visose aptiekose, = 
arba galite užsisakyti tiesiai ii 3 

♦ r. AD. RICHTER « <JO,

6ERESNI UŽPELNĄ 
LengmnĮ Ir švaresnį darbą gili gauti 
tik tuomet, Jaigu esi tinkamai išsilavinęs. 

LEVESK1O PRIRENGIAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA per laiSkus. nauju budu. 
pagelbsti išsilavinti lengvhf ir už mažą 
užmokesnį. Mokina Anglų kalbos iki ankš
čiausiai, Aritmetikos, Knygvedystčs, Laiš
kų rašymo, Lietu*, kalb. Gramatikos ir tt. 
Tokiu pat budu gali užbaigti GRAMMAR 

SCHOOL, HIGH SCHOOL ir PREKYBOS KUR 
SUS. Dėl lankančių Public Schools duodama 
Pagelbinis kursas. Viskas aiškinama lietu
viškai. Galintiems atsilankyti duodama lėk-. 
ciįas atėjus. Prisiuntus,2c. mark, persiunti
mui gauni pilną APRAŠYMĄ reikalaujamo 
dalyko arba kurso.
G. J.LeveskĮs. 3311 W.61 PI.Chicago

JOSEPH C. VVOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Tel Central 6390-6391. Atdarą: 
Utarhinko, ketvergo ir subatoi vaka
rais nup 6 iki 8 vakare, po numeriu: 
1S64 M1LWAUKEE AVĖ., Chicago, I1L 

Tol Humboldt 97.



Šiandien yra Laisvės Diena!

LA8

Didelė Krautuvė drafto

Laisves

o parėmimo, kurio musų Prezidentas reikalauja Lai

Urs. Antanina Shusho

Cbicago, III.

I5Y5TEH

Daktaras WISSIG APTIEKA
Seno Krajaus

Petras Vaitiekūnas
Telephone Yards 5032

Šven'

DR. W. YUSZKIEWIC2Rutiikos ir Turkiškos Vanos

kish

—bile stailčs arba dy 
•ile madų knygos.

ROCKFORD, ILL 
1530 So. West St 
Pitone Main 6800

buvo atsilankę pilnutėle svetai
ne; galima pasidžiaugti, kad ir 
moterų buvo nemažai atsilan
kiusių. Visi ramiai užsilaikė ir

4712 So. Ashland Ava. 
arti 47-tos gatves,

kuopos, o norite prisirašyti, at
eikite šin susirinkiman. Pipiras.

serganti 
vidurių 
rabkose 
linimosl 

Mes

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

2-ras migštai
I diena.

Dr. G. LEEDLE
Praktikuoja 25 metai 

Chicagojo.
Ofiso valandos: nuo J0 rj 

iki 8 vakare, 
nuo 9 iki 12.
4726 S. Ashland Avė., Chicago

gos polemikos. Liko vienbal
siai nutarta pasiųsti j Kovų pra
šymų, kad talpintų daugiau nau
dingų straipsnių, o ne bereika
lingų polemikų.

Kitas kuopos susirinkimas į- 
vyks lapkričio 4 d» 10 vaL ryte,

skyrus du, kuriuos prisiėjo iš 
svetainės išvest. Tikslas prakal
bų likos atsiektas ir kuopa at
gaivinta iš 10 narių.

Tos kuopos nariai sp. 16 d. 
laikė susirinkimų. Išrinkta val
dyba sekamiems šešiems mėne
siams. Organizatorium ifeinte- 
tas d. F. Zičkus, gabiausias vie
tos lietuvių veikėjas. Raštinin
kai taipgi darbštus vyrukai; tiki-

Laisvės Bondsų užsirašymo stotis.
Pirkite sau Bondsą ir prisisegi 

ženklą” — ? ‘
nos minia.

Dešimtas procentas jųsu meru

A. E. TUTTLIS
Turinti Slaiigintotfos (Nlirsės) 

ir akušeres diplomą 
Persikėlė iš

Cicero, III., 1339 So. 48th C h

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

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

siškų, lenkiškų ir angliškų; parduo
dame geriausius gramofonus nuo 
$10 iki $250. Didelis pasirinkimas

_ įplaukų arba algos, kai- 
kurj jus turite mokėti išmokant

12th Si. Tel. Kedatie 8»03 
Paulina. Tel. VVestern 13 
3314-16 W. 12th St., arti 
St Louis Are. ir 1115-17 
So. Paulina S t., arti 12th 
St, Chicago, III.

UETUVISKA8 AKIŲ GYDYTOJA#
Ku tari akuodamas arba silpnas akte, < 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pa#

1155 Milwaukee Avė.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare.
MsdftlUimia nuo 9 rvto iki 1 po^iM

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

“Naujienų” Administracija.

EAST CHICAGO, IND.

Atgaivino LSS. kuopę.
Spalių 14 d. įvyko prakalbos 

tikslu atgaivint LSS. 201 kuopų. 
Kalbėjo Valparaiso studentas d. 
A. Bimbo ir d. V. Andrulevičia. 
Prakalbos pavyko visais atžvil
giais. Publikos ant prakalbų

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

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresni darbą ir dau- 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

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

Specialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jū

sų micri 
džio, iš

Master Designing School
J. F. Kasnicka, Perdėtinta

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

SPECIALISTAS
• Vyrų, moterų ir vaikų 

chroniškų 4r nerviškų

DYKAI! DYKAI!
Dabar yra jūsų proga mo

kytis barzdaskutystės 
amato dykai

25 mokiniams dykai
Nepraleiskite šio pakvietimo. Atsi
laikykite pas mns tuojau. Išsikirpklt

BINGHAMPTON, N. Y. 
Nusižudė jaunas lietuvis.

Spalių 14 d. vakare nusižudė 
jaudus lietuvis Leonas Čekanau
skas, vos sulaukęs apie 25 m. a- 
mžiaus. <

Tų vakarę, apie 11 vai. jisai 
nuėjo į puikinusį miestelio vieš
butį Arlington, pasiėmė kamba
rį ir ten už kelių minučių nusi
šovė. Savo kambaryj jis nusi
vilko viršutinius rublis, atsisag
stė ir apatinius marškinius, kad 
niekas nesulaikytų kulkos ir pa
leido kulkų sau tiesini į širdį, 

j Vietiniai laikraščiai rašo, kad 
jis tai padaręs dėlei 
Bet tai labai abejotina, nes jis 
dar nebuvo pašauktas kariuo
menėn, o ir jokių pilietybės po- 
pierų neturėjo.

Mirdamas jis palikęs sekamų 
raštelį savo broliui (sulig ang
liško vertimo):

‘Brangus broli Valentinai: — 
“Man smagu buvo gyventi su 

[ tavim ir tavo žmona Jieva, bet 
[gyvenimas verčia mus skirties. 
Aš nenoriu matyti pasaulio to
kiu, kokiu jis yra. Aš einu mie
goti ir miegoti ramiai. Skleisk 
šviesų kiek tik gali ir tada tig
ras išbėgs iš jųsų širdžių”.

Iš laiškelio-matyt, kad jis ne 
I dėl drafto nusižudo, bet grei
čiau, kad dabartinis pasaulio su- 

I rėdymas, su karėmis, išnaudoji
mu ir skurdu buvo ant tiek ne
pakenčiamas, kad nebepanorėjo 
ilgiau tokiame pasaulyje begy
venti.

Palaidotas jis spalių 17 d. ant 
Gren.wood kapinių be jokią ba
žnytinių apeigų.

Velionis prigulėjo prie LSS. 
3? kp. ir Lietuvių Darbininkų 
Susišelpimo Draugijos. y

Paliko nuliūdime savo brolį ir 
kitus gimines, o Lietuvoj — se
nę tėvų, brolius ir sesutes.

Paėjo velionis iš Kaimo gub., 
Panevėžio pavieto, Rozalino val
sčiaus. ----J. A. K.

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

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
čiame dykai.

Georgi & Vitak Music Co.
1540 W. 47tb St.

Telephone Yards 6492

Registruota Akušerka

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

Tel. Canal 3263.

pasimatykite su savo Bankienu jis jums pagelbės nusipirkti 
“Laisvės Bondsus”. Dargi musų kariaujantis jaunimas, musų nar
sus kareiviai, kurie turi rizikuoti gyvastį už $30 mėnesyje, nema
no, kad jie yra užtektinai pasišventę. Dargi jie perka Laisvės 
Bondsus su kiekvienu doleriu kurį jie gali sutaupyti. Jie jau už
sirašė virš $30,000,000 iš savo menkos mokesties — ir jie iki šiol 
perka!

Apmąstykite jų pasišventimus. Sulyginkite juos su SAVO. 
Tuokart jus pamatysite, kad jus iki šiol nedavėte “pilniausios mie- 
ros pinigiško parėmimo, kurio musų Prezidentas reikalauja Lai
svės Dienoje.

LAISVES PASKOLOS KOMITETAS—Didžioji Užsirašymo 
Stotis, 1-as augštas, 29 So. La Šalie Street, Chicago.

Atdara 8 ryto iki 10 vakare. Telephone Randolph 7100 
Užsirašymo Stotys, kur tik jus pamatysite parašus 

“čia priimama Laisvės Paskolos Užsirašymai”
PIRKITE S. V. VALDŽIOS BONDSUS.

Antra Laisvės Paskola

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Hemų Ir Stoginio Popleret 

CARR BROS; WRECK1NG CO.
£003-3039 S. Holsted Chicago, ilL

Egzaminuoju Akis ir priskiriu 
Akinius už nebrangias kainas.

i

Dr. Optikas
K. MICHALOWSKI

i

3303 S. Morgan St.

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

Geriausia Krautuve
dėl pirkimo ir taisymo visokių daik
tų, kaip tai: laikrodžių* žiedų, levor- 
velių ir kitokių. Kas kų pirksit pu 
mane, tai a§ viską gvoraptuoju —

nagrodoa

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dantistas

lapiltiuu rrcrptuH su didžiausia atyda, 
nežiūrint, ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai vienatinė lie
tuviška apticka Bostone ir Massacb*- 
setts valstijoj. Gyduolių galit gaut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per laiikus, o ai prisibaru 
per cspres^.

K. ŠIDLAUSKIS
Aptiekorius ir savininkas 
SOUTH BOSTON, MASE.

gCjimų, arba galvos skaudėjimą, ne
laukite ilgai, bet _ _ .
Aš duosiu jums rodą ir prinn! 
akinius. Už i.
ju arba sugrąžinu pin

G. MILLER, akiui
PETER A. BflLLHB, 

Tel. Canal 5f
2128 We»t 22-ra gatvė.

Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslnbnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bittcria, Kraujo valyto
jo, Ncrvatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimai 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gertri dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo; Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau ka® w- 
vaitė po butelį Salutaras, Bittcria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumų kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radčįistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL LNSTITUTIONJ. Ballrenas, Prof.

1709 So. Halsted St., Telephone Canal 6417, Chicago, III.

šiandien—"uaisves vienų — pusę val
diškos šventės, dėl to, kad Anf 
vės Paskolą galėtų tų dienų visu svaru-

Prezidentap JWHsonas 
* * *^—i yVras, mo-

tuvę Chicagoje, k^r galima gauti visas knygas, 
kokios tiktai yra Lietuvių kalboje.
• Kainos musų yra žemesnės kaip kitur.

Katalogų rekordų rt gramofonų siunčiame 
*ykai.

Juozapas F. Budrik
Chicago, Iii.

Telephone Drover 8167

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 2339 S. Leavitt St. 
Valandos 4—6 ir 7—9. 

Tel. Canal 3877.

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madlson St.. Chicago, III.

PREZIDENTAS WILSONAS JUMS PRANEŠA!
“šiandien, dėl tos priežasties, aš 

Woodrow Wilson, Suvienytųjų Valsti- 
jų Prezidentas, paskirtu Seredų, Spalių tflD 
24-tų dienų, kaipo LAISVES DIENA, ir ’iSę 
raginu ir patartu žmonėms susirinkti į KM 
tam tikras kuopas ir prižadėti vienas WL J L 4 / 
kitam ir Valdžiai, kurie jų atstovauja \\ w
PILNIAUSIA MIERA PININGIŠKO 
PARĖMIMO.”

Prezidentas Wilsonas pats paskyrė BflLs 
pusę vai- 
trų Lais- 1

IU3.
A $6,000,000.

KALB/kMA LIETUVIŠKAI

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGO 

Spedaltetu MoterMka, VyrUk?, Vaiki 
ir visy chroniška Ifa.

VALANDOS r 10—11 ryto, 4—8 po pteta. T—» 
vakare. Nedėldienials 10—1 po piata- 

3354 S. HALSTED ST., arti M St.
CįlCAGO, ILL.

laikrodžių* žiedų, levor- 
kiij. Kas kq pirksit paua

iiad auksą pirksite? auksą ir giatnAL
Jei nebus auksas, tai $50 i _ 
gausite nuo šio laiko.

Taipgi prirea- 
Akinius.

Kas turit silpnas akis ar trumpą re
gėjimų, arba galvos skaudėjimą, ne- 

• bet ateikite pas mana.
__  _ _' *" jMn 
savo darbą g\*ara®t7«>-

hmntaa-

Chkaga,

DAKTARAS BOYD
SPECIALISTAS CHRONIŠKŲ LIGŲ
X-RAY EKZEMINAVIMAl

Pasitarimai Dykai
219 So. Dearborn St. Chicago, Iii*

1 Virš minėtame kuopos susi- 
i rinkime buvo pakeltas klausi
mas te apie organų Kovų, kad 
jame dabar mažai telpa naudin-

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ataros krinta ii akių,
Jeigu Tau skauda akys.
Jeigu skaitant raidės susibėga | krūvą,*
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigp turi uždegimų akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart ss! 

reikalingas akinių. \
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa
tyrimo iv. Vaitekmis parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
akiniai padarotni belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 
TfiMYKIT MANO UŽRAŠA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 13-torgatvės Ant Platt’s Aptiekos 2____
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedaliom nuo 9 ryto iki 12 

Tel. Canal 5335 Rusiškai-Lenkiškas 
ligonbutis

Vyrai, moters ir vaikai, 
reumatizmu, nervuotumu, 
ligomis, skausmu šlaunyse, 
ir nugaroje. Paraližas šlaį 
keblumas arba blogas kraujas, 
gydome visas šias ligas vėliausiais 
elektrikiniais prietaisais, garo pirti
mis ir vėliausiais išradimais medici
noje. Jeigu jus sergate lovoje, atsi
šaukite i mus ir mes nusiųsime sa
vo gydytojų į jūsų namus.
/ Mes taipgi priimame ligonius ant 

savaites. Lawndalc 839,
1234 Indepcndence Blvd. Chicago

Specialiai 
Pabaigi 

Northern Illinois Cole- 
gijų Pritaikymo Akinių 
Gerumų Stiklų Gvarantuojų 

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

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

Tel. Huinboldt 4613. Vyrišky Drapany Sarginai 
'Nauji neatimti, daryti ant užsa* 

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamiiš* 
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halsted St.. Chica£o, m

DR. A. I. EPŠTEIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

! 3101 So.-Halsted Street
Kampas 31-mos gatves 

OFISO TEL. Boulcvard 4971 
Gyvenimo Tel. Canal 5188

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO 8A8KAITA CH1CAGOJR. 

ir tikroje Rankoje. .MT metua tetai n gal vedamojo Bamkojo.
|rĮetiųrą Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearina House) doaoalti 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1909 RLUB ISLAND AVĖ., kampas 19 gatvės.

WALENTY SZYMANSKl V F. MASHEK 
pirklys \‘ prez* Pilsen Lumber Ce. 

H. E. OTTB J. PESHEL
Bank. sekr. 

S OT 
T. Wi!ce Co.

mu užsirašyti .
reikalauja, kad kiekvienas" 
teris ir vaikas, kuria pinigiš 
pirkti Laisvės Paskolų ir » 
vės knypkj-—“garbės ženki 
Dienoje.

Bankininkai ir vertelgos, musų U11 |K£I ’
darbininkai, padės jums labai lengvai &|1 Mm 
nusipirkti Laisvės Bondsus—$1 įmokei n 
ir $a*į savaitę už $50 bondsą, ir $2 įmo-
keti ir $4 į savaitę už $100 bondsą. * BBIĮKN 

Prisidėkite prie didelio “Laisvės Maršavimo” vyrų, ir moterų,
kareiviųJr jurininkų ir vaikų ir mergaičių į savo bankų arba į

> ęrisisegkite Laisvės knypkį — “garbės 
kuomet jus’susivienysite šią popietę su Laisvės Die-

W. KASPAR 
prezidentas

DTTO KASPAR 
vice-prezidentM 

97ILLIAM OETTING GI

- %
▼ice-presidentM
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CHlCACiOS ŽINIOS
Lordas Northcliffe 
Chicagoje.

Anglijos pasiuntinys ir laik
raštininkas Lordas Norteliffe 
porai dienų vakar Atvažiavo Į 
Chicagą.

Liet. Socialistų
RINKIMŲ KAMPANIJOS 

BUTAS
731 W. 18th St., 2 augštas

TELEF. CANAL 1730

Liet. Socialistų Cook Jlounly 
apskričio Rinkimų Kampanijos 
butas atdaras dienomis, waka- 

— rais iki 11 vai. ir nedeldieniais. 
Adresas: 731 VV. 18th St., 2-ras 

• augštas. J. H. Bashinskio name.
Su visais agitacijos reikalais 

dabartiniuose rinkimuose*! aug
ėlesnįjį teismą teisėjų kreipki
tės į viršminčtą vietą. Laiškais 
kreipkitės į centralinio komite
to sekretorių, adresu:
A. Dvylis. 1840 S. Halsted St.

l . ‘ .bus labai turtingas; dalyvauja 
žymiausios spėkos iŠ Chicagos ir 
apielinfeių. Tikimės todėl skait
lingos publikos. Kuopa taipgi 
nutarė pamigti prakalbas drg. 
Z. M. Puišiutei, kuri atvyksta 
Chicagon. —J. Grybienė.

DARB1N1NKE-PILIET1, Už KĄ 
TU BALSUOSI LAPKKRIČIO 

6 DIENĄ?

Town of Lake.
Pereitą nedčldieiiį šioj a pieli li

Brigfyton Park.
Draugijų veikimas

šios“ apielinkės lietuvių judė- 
jiams kįla. Daugiausia veikia 
Keistučio vyrų choras ir dramos 
skyrius, bet neatsilieka veikime 
ir kitos draugijos ir ktiopos. Vi
sur lik kalbama apie veikimą, 
apie lavinimos vakarus, apie ge
ras pramogas.

Spalių 11 d. M. Meldažio sve
tainėje, įvyko Keistučio Kliubo 
metinis vakaras.

sai arti. Ji labai svarbi darbi
ninkams ir jų priešams, nes ji 
kiekvienam aiškiai parodys, ar 
ištikrųjų taip yra, kaip džiugų 
spauda kad skelbia. Balsavimo 
rezultatas toje dienoje parodys 
kokius darbininkai turi tikslus, 
kokias idėjas ir prie kokio gyve
nimo jie žengia. Mums darbi- 
ninkams-piliečiams reikia būti
nai būti prie jos tinkamai prisi
rengus; reikia per tas kelias die
nas nuspręsti kokia valdžia ir 

šalies tvarka mums la- 
tinkama. o Ino nuspren-

dirbti gyvenimas butų užtikrin
tas'.

ką mums kapitalistai sutei
kė? Visą tą skurdą, visą tą išnau
dojimą, kokį mes ant kiekvieno 
žingsnio susitinkame. O kas-gi 
bus,, jei dabartinė kapitalistiš
koji tvarka da ilgiau viešpatąus?

Todėl, darbininke, jei nori, 
kad tavo gyvenimas butų užtik
rintas, jei nori, kad rytojus būt 
blaivas ir giedras tai tavo yra 
švenčiausia pareiga balsuoti la
pkričio 6 dieną už socialistus. 
Nors mažiausios vilties butų ląij 
meti, vistiek atiduok savo balsą 
už socialistus. Kiekvienas pilie
tis, atiduodamas savo balsų už 
bile kokia partiją, parodo ko
kios valdžios jis reikalauja.

Parodyk tad balsuodamas už 
socialistus, kad nepritari dabar 
esančiam surėdymui, kad rei
kalauji laisvės, kad jieškai sau 
teisių! * —A. Dvylis.

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasisktlbimams kainos: 

1 colis, syki, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą Ilgiau, už kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

Šios Naujienų SmulkiųH 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
priemone tiek biznio tiek dar
bo žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti, j

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie įieš
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ka geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jleško darbo arba 
reikalauta 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, pačiu, arba te
lefonu: Canal 1506.

REIKIA DARBININKŲ
■ M m ■ I Vyrams ir Mot .'l inu, 1N-II A U U 11 I VAIRIOS rųšl-’s diibtu-II M 11 O vi M vėae, šapose, oi įsuose, ho-W I* 11 U f* I teliuose, restoranuose. »a-
. . Hunuose, institucijose, H-.

gonbučiuose, Ir tt.- Specialia auklės patarna
vimas. Pamatykite musų 1)1 DELI surašą.— 
Geriausios mokestis.—

Advance Employment 'Exchange
2nd floor, — 179 W. WasNingtun St.

PARDAVIMUI

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

.Gcr&i Jijtaviarna žinomai per 16 <®»- 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurge 
ir akušeris.

Gydė aštrias iv chroniškas ligas, ■> 
' • rą, moterų ir valkų, pagal naujausia* 

metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18r>. 
81. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, b- 
€ 8 vakarais. Telephone Canal 3)XC, 

/‘ GYVENIMAS: 3412 S. Hahted Stro- 
i» VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

PARDUODAMA pigiai barzdasku- 
tykla 3 krėslų. Gera vieta lietuviui. 
1010 E. 93rd St. Chicago.

PARDUODU labai geroje vieloje 
bučernę ir grosernę. Biznis išdirb
tas per ilgą laiką to paties žmogaus. 
Pardavimo priežastis — savininkas 
nusipirko fariną, tai nori tuoj par
duoti. bįznj ir išvažiuoti į savo far
iną. Taipgi parsiduoda ’2 lotai, Brig
hton Park, prie liet, bažnyčios. At
sišaukite šiuo adresu: A. Blynas,
2316 So. lloyne avė., Chicago,' III 

... .......................................................... .....
ANT PARDAVIMO—barber shop 

ir pool-rooiu, 3. bedės ir Irįs stalai. 
Geras biznis: nuo $60 iki $80 į sa 
vaitę. Viską parduodu už $600.

Anthoi>y Janulaviczia
205 81h. St., ' Br'addock, Pa.

Svarbiausiu jų buvo tai Cbi- 
čagos Liet. Dari). Tarybos ^susi
rinkimas l’niversity Settlemen- 
te. Toj pačioj svetainėje, kita
me kambaryj įvyko LSS. 234 
kuopos susirinkimas, kuriame 
buvo ir .1. J. Čeponio paskaita.

rų choras ir dramos skyrius, tai
pgi buvo ir daugiau*pamargini- 
mų. Ne gėda buvo pasirodyti 
publikai, nes programas išpildy
ta gana gerai.

Pirmiausia sulošta vienaveik; 
smė komedija “Meilės Parodi
jos". Aktoriai atliko savo už-

' 1:30 vai. po pietų Davis

. r> o ' i
Po lošimui choras ir kvarte

tas sudainavo keletą dainų'ga
na gerai.

biau 
dimu remdamas mes žinosime 
už ką atiduoti savo balsą - už 
socialistus arba už kapitalistų 
partijų atstovus.

Mes skajlėmc laikraščiouse ir 
da šiandie skaitome, kad visuo- 
se Suvienytųjų Valstijų miestuo
se ir miesteliuose šių metų ru
deniniai rinkimai įvare nemažą 
buimę kapitalistų partijų šulams 
ir jų atstovams. Tie rinkimai

Pranešimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

pni kai bos, kurias rengė L. M. P. 
Susivienijimas. Tai Moterų Agi-

Visuose šiuose

dangi mažai žmonių atsilankė j

kią prakalbą, kurią brightonie- 
čiai negreitai užmiršt

su skaičių, kokio nieks visai ne- 4 *.

iradcdamos rengėjos vis ti-
gerai keletu dainelių solo.

kitose lietuviu darbininku kolo- < c
nijose. Bet iš to laukimo nieko

lyj kitu mieštą, 
oje. demokratai it 
labai susirūpino.

Nors demokratai

žmonių£ uis Kliubo susirinkimas, laiky-
hkonai negeri, kad jie salies ir 
darbmihkų priešai, o republiko- 
nai kad demokratai tai šio-

bina-ma' pianu ir dainuojama svarstymui kaip geriau prisi- 
m>Io mą/.ų vaikučių, Taipgi vie- j rengus prie šios žiemos veiki

mo. Kliubas nori daug pasidar
buoti praplatinimui apšvietus, 
tuo tikslu rengiant įvairius ap
švietus vakarus prie pirmos

t. M. Jurgelioniene, 
kad •"» vetainūj tik kur 
.< *• matėsi, tai ir jai

laikyti, lik papeikė tuos tingi
nius, kurie visuomenės reikalais 
nesirhpina. bet miega sau kuo- 
ramiausiai.

Kliubas taipgi nutarė bandyti 
suvienyti visas šios apielinkes 
draugijas bendram veikimui. Y- 
paė toks dr-jų sąryšis atneštų 
naudą rengime viešų vakarų.

škimus jie visi (demokratai ir 
republikonai), bijodamies pra
laimėti ir netekti savo šiltų vie
tų, “padavė vieni antriems ran- 

ir susivienijo į vieną, parti- 
Tas reiškia, kad todvi parti- 
dabar veiks išvien ir bend- 
pusiau išstatė kandidatus irrai

už juos bendrai agituos, 
delko jos susivienijo:

Ten pat gatvėmis maržavo le
nkų legijonai ir skatino žmones 
l iti Į karę. .1. Aceris.

Roseland
’,US.

inusų darbas vistiek dar neužsi
baigė, nes turime dirbti ir toliau 
nenuilstančiai, nes tai tikra mu
sų pareiga.

labai geros. Prie kuopos prisira
šė 13 naujų narių, o yni dar 
daug pasižadėjusių prisirašyt. 
Knygų parduota už $5.89, 100 
egz. Moterų Balso ir 10 naujų 
prenumeratų Mot. Balsui. Įtei
kia pasakyt, kad žmonės iš šitų 
prakalbų išsinešė didelį įspūdį. 
Visi jomis užganėdinti, kiekvie
nas sako, kad ir daugiau tokių 
prakalbų norėtų užgirsti. Ištik
tųjų, turime tarti širdingą ačiū 
musų kalbėtojams Naujienų re
daktoriui P. Grigaičiui, taipgi 
poniai M. Jurgelionienei ir T. 
Dunduliui, kurie nuosekliai nu
rodė, kaip mes inoterįs ir vyrai 
esame išnaudojami kapitalistų 
ir dvasiškijos ir kad mums dar-

prigulėt prie tokių organizacijų

ga ir panašių. "• J
L.M.P.S. 25 kp. susirinkimai 

itsibuna kas 3čias nėdeldienis, 
Aušros svet. 101)00 Michigan av. 
2 vai. po pietų. Draugės, ateikite 
prisirašyt kuoskaitlingiausia. Da 
bar neturime leisti laiką veltui, 
n

nu
ven

ir taip jo daug praleidome, 
lėto minėta kuopa rengia vie
lučių gyvavimo sukakta
is paminėti koncertą ir balių 
kričio 11 d., K. of P. svet. —

didesnio vei-ir gi rengiasi prie 
kimo šią žiemą.

Todėl šia žiema € € 
kti daug vakarų su perstatymais 
prakalbų, paskaitų ir diskusijų

>alima lau-

Didele pareiga guls ir ant dra
mos ir choro skyriaus, kuris tu-

visi turime prisirengti prie, to 
darbo, kad jį atlikus kuogeriau-

Nieko negalima atlikti be dar
bo. Todėl turėsime veikti visi ir 
veikti energingai. Negalima ti- 
kėties, kad kiti atliks darbą už 
mus.

Choras ir dramos skyrius tu
ri prisirengti, kad tinkamai iš
pildžius savo uždavinius, kaip 
tą turi padaryti ir kitos draugi
jos. O kiekvieno Brighton Park 
apielinkes lietuvio tebūnie pa
reiga lankylius į visus šious žie
mos parengimus.

—Agotos Sūnūs.

DEBATAI NEĮVYKO
Kun. A. Maliauskas į debatus 
nestojo. Buvo tik prakalbos.

Vakar, spalių 2,3 d., M. Meldą- 
žio svetainėj turėjo būti deba
tai laisvamanių su kun. Maliąu- 
sku. Juos rengė Lp t. Lasvama- 
nių kuopa.

Bet debatai neįvyko, nepribu
vus kun. A. Maliauškui apginti 
savo pusę. Buvo tik prakalbos. 
Kalbėjo P. Dubickas.

Žmonių buvo pilna s >'dainė ir 
visi labai ramiai užsilaikė. Buvo 
daug parapijonų, kurie dabar 
sako žinosią kuo Miliauskas y- 
ra. —Aceris.

Kapitalistų partijos matyda
mos milžinišką darbininkų ju
dėjimą šioje, šalyje ir kad tas 
judėjimas kiekvieną dieną plėto
jasi, apima vis didesnes ir dide
snes darbininkų minias; maty
dami, kad susipratusio proleta
riato eiles nuolat didėja, ju jie- 
gos drutinasi; matydami, jog 
tas hepąprastas judėjimas, tas 
prieškarinis ir už taiką judėji
mas turi labai didelę įtekmę žmo 
nėse, jie pamatė ir greitai su
prato, kad tas judėjimas tai ne 
žaismė, bet yra lemiantis jų (ka
pitalistų) viešpatavimo galą. O 
kad los savo galės nenustojus, 
kad šitą pelnų krovimo siste
mą nors valandėlei ilgiau palai
kius, jie nutarė “susiorganizuo
ti”, nes, mat, ir jie supranta, kad 
organizacijoje vienybė, o vieny- 
beP galybe, o galybei esant vi
sados galima priešą parblokšti.

Darbininke, praeituose alder- 
manų rinkimuose tu galėjai rin
kt ies, už ką balsuoti — už soci
alistą, demokratą ar republiko- 
ną. šiuose gi rinkimuose tau 
viei\as galvos kvaršinimas jau 
mažiau. Tau reikia tįk nutarti, 
ar balsuoti už socialistą — dar-

kapitalistų partijos narį.
Nes jau senai žinoma, kad so

cialistai yra darbininkų drau-

darni užbėgti visoms kapitalis
tų užmačioms už akių; kad jie

lygybę ir solidarumą, žodžiu sa
kant, socialistai reikalauja, ir 
drąsiai neaįleisdami reikalauja, 
kad žmonijos būvis butų page
rintas, kad darbininkų konstitu
cinės teisės nebūtų laužomos, 
kad kiekvieno nepajiegiančio

PASARGA.—Draugijų pranešimus skelbiam* 
be užmokesties. Pranešimai turi būt priduoti 
>š vakaro, laiškeliu arba telefonu. Canal 150G. 
Priduoti tQ pačių dieną, kada spausdinamas 
iiėnrastis, nebegali būt Įdėti.—“Nauj.“ Red.

Cicero, III.—spalių 25 d. Liet. S. J. 
Lygos 2-roji kuopa turės lavinimosi 
susirinkimą Tamaiiuno ir Gudgalio 
svetainėj.—Tos kuopos lygiečiai visi 
privalote liuli svetainėj 8 vai. vaka
re, ne$ išgirsite ką naujo. —Valdyba.

Rockford, 111.—Kockfordo Draugi
jų Tarybos susirinkimas įvyks pūt- 
nyčioj spalių 26 d. 7:30 vai. vakare 
po niim. 1012 S. Main St.—Visų pri
gulinčių draugijų prie 'tarybos įga
liotiniai malonėkite pribūti pažymė
tu laiku. —B. P. Diliunas, Tar. Pirm.

Liet. Jau. Vyrų ir Moterų Paš Kliu 
bo balius įvyks nedūlioj, spaliu 28 
d. A. J. Lautcrbaeh svet, 4815) \V. 
12111 SI., Cicero, III. Pradžia 1 vai. 
po pietų. Lietuviai kviečiami skait
lingai atsilankyti. —

Vii'.šminėto Kliubo susirinkimas 
atsibus panedūlvi, spalių 29 di. 'The 
Ctub'llouse. .3120 W. 12th St. Chica
go. III. ...—Valdyba.

L.M.P.S. 9 kuopos choro repeticija 
po vadovyste gerti, p-ios Rugienes

29 gal v.—Visos choristės ir naujai 
norinčios prisidėti prie šio choro 
kviečiamos punktuališkai lankylies 
paskirtu laiku. * —Komitetas.

l.ouis. Mo.—LSS. 44-oji kuopa

balus Knygyno svetainėj. Cass ir 1 I

Pirmi debatai įvyks spalių 28 d., 
lema: “Dčlko viskas brangsta?” Vi
sus kviečiame ateiti i debatus ir vie
šai gvildenti pakeltus klausimus, vie-

•^Renginio Komitetas.

Mihvaukee, Mjs.-—S.L.A. Apdrau
dos ir Sveikatos savaitėj 177 kuopa 
rengia paskaitas i¥ prakalbas John 
Bonk svetainėje, 719 First avė., cor. 
Burnbam SI., šitaip: 23 spalių, utąr- 
ninko, Paskaita—Darbininkų padėji
mas Amerikoje. 25 spalių, ketverge, 
paskaita—-Apdrauda ir Pašalpa. 26 d. 
spalių, pėtpyčioj, paskaita—Namų ir 
Ypalos llygiena. 28 spalių, nedūlioj, 
prakalbos. Prasidės: šiokiais vaka
rais 7:30, Nedūlioj—2 vai. po pietų. 
Nepamirškite dienų, ateikite visi.

—Organizatorius,

S.L.A. 36 k p. paskaitos Įvyks Mil
dos svetainėj, ant viršutinių lubų, 
spalių 23, 21 ir 25 d. Bus ir šiaip pa- 
inarginimų. Paskaitų pradžia 7.30 
v. v. Inžanga 10c, bet kiekvienas 
gaus knygučių dovanai. •

Cleveland, Ohio. — SLA. 14 ir 136 
kp. Apdraudos savaitėj rengia trejas 
paskaitas, spalių 22, 23 ir 24, Popo- 
vičians svetainėj, 2539 E. St. Clair 
avė. Spalių 26. d. toj pačioj svetainėj 
bus prakalbos. Kalbės F. Živatkaus- 
kas iš Scranton, Pa. Dainuos “Var
po” choras. Bus ir kitokių pamar- 
gininnj.

SLA. 109 kp. rengia Apdraudos ir 
Sveikatos savaitę spalių 25 d. M. Mel
dažio svet., 2212 W. 23 pi. Pradžia 
7 vai. vak. Bus paskaitos ir prakal
bos iš SLA. istorijos. Pakviesti ga
biausi kalbėtojai. Malonėkite atsilan
kyti visi vyrai ir moters, tnžanga dy
kai. Komitetas.

Lenkai Socialistai 12 ir 11 wardo 
suvienytomis spėkomis rengia didelį 
šokamąjį vakarą, Czcrvvca svetainėj, 
2254-68 W. 19 gak, kampas Oakley 
avė., 27 d. spalių. Pelnas skiriamas 
padengimui Rinkimų Kampanijos lė
šų. Kviečia atsilankyti lietuvius.

...—Komitetas.

LSS. 81 kuopos buvo tilpęs prane
šimas “N.”, kad bus lošiaina “Salia
mono sapnas”. Tas nutarimas tapo 
atmainyta. Vietoj to bus lošiama 
“Kar^i Nuotakos”, gruodžio 1 dieną 
1917. Kitos LSS. kp. Chicagoj ir 
pažangiosios* draugijos malonės ne
rengti tuo pat laiku panašių vakarų.

—Renginio Komitet.

West Pullmano Lietuvių Ko-opera- 
tyviškos Valgomųjų daiktų Sankro
vos paskutinis susirinkimas įvyks 
seredoj, 24 d. spaliu .L Grusdžio sve
tainėje (722 W 120 Str.) Pradžia 7.30 
vai. vak.—Nors šita sankrova jau y- 
ra užsidarius apie keletas mėnesių 
atgal, bet reikalaujant valdžiai iš 
Springfieldo turi būt sušauktas spe
cialus susirinkimas išpildymui tam 
tikrų blankų. Taipjau kas dar turit 
kokių reikalų su buvusiąja bendro
ve, malonėkite atsilankyti susirinki
mam —Sekr. S. Tilvikas.

Cicero, 111.—SLA. 194 kuopa ren
gia prakalbas, spaliu 24 d. P. Pakš
to svetainėj, 4837 W. 1 llh St. Cicero. 
III. Pradžia 7:30 v. vak. Kviečiame 
visus vietos ir apielinkes lietuvius ir 
lietuves atsilankyti. Kalbės Dr. Jo- 
nikailis iš Chicagos. —Komitetas

Pajieškau savo pusseserų: Marijo
nos ir Kairiuos Sakalauskaičių, pa
einančių iš Vilniaus gub., Trakų pav.

Daskknių kaimo. Jos pačios arba kas 
jas jpnote malonėkite pranešti.

Viktorija Sakalauskaitė, 
P O Box 216, Melrose Pąrk, III.

GERIAUSIA PROGA
Iš priežasties išėjimo į kariuomenę 

i ląbai pigiai parsiduoda gerai įtai- 

kėj apgyvento] lietuvių, lenkų'ir ki
tų tautų. Atsišaukite:
2331 So. Oakley Avė. (’hieago.

• ♦-Telefonas, Canal 1667

. • . ■ i i !*<’* r>ivrii<JUd KUi cti lieti*
AleMandrovsko vok, Daugų parap., %yfa Duonkepykla (Bakcry) apiclin- Y \ .tol. L o t I z\ r* <>• ra •« ta 1/ c* a — • • « 47 ' • • • - .

ĮIEŠKO KAMBARIŲ NE TAS PRALOBS, KURS BIJO 
KARĖS

4649

Tekpbone Yards 4317

yiW7

Gyvenimas yra tvJL 
. • čias, kada pranyksta 
Ąt regėjimas.
{•1 Mes
!\J rintą ---------------
ĮĮ8* er. Ypatinga doma 

atkreipiama į vaikus. 
■T Valandos: nuo 9 ryta 
V iki 9 vakaro; nsdlld.
" nuo 10 iki 11 disna.
L Ashland Avenue, 
arnpas 47 St.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dykai

ALE TAS, KURS PASILIKS BIZNY.1 
PADARYS DAUGIAU PINIGU, KAD 
------- ------------------------- E 
ROS VIETOS DEL SALlUNtil.

PAJIEŠKAU kambario prie blaivų t ,,
žmonių su valgiu ir elektros Šviesa. VisUOMF/i;SuNDAS KElVoS^Gl 
luri būt Northsidc. Atsišaukite grci --------- ----- ’ ----- ---------- J
lai. A. V ‘
1906 Wabansia Avė.

Dr. H. R. KRASNOUV
Chirurgija ir Veneriškcs Ligos
T*r5fcnnln)o valandos: 8 iki JlO dieną: 
X iki 2 ir 6 iki 8 vakare; nedėldieniait 

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

1346 So. Halsted St.
i; Pbonc Canal 538

Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
, MONARCIJ BRAVAHNT
21 IR WESTERN AVI IIICAGO

AGENTAS GEO. L. UlKSO

ATSILANKYKITE, 
norite geros vietos dėl 
951 W. 191b SI.

kareiamos.
Chicago.

Office Phonė Drover 8182
-DR. M. KAL1NOWSKI

MEDIKAS ir CHIRURGAS 
4814 S. Ashland Avė. Chicago. 
Vai: 10—12 ryto, r—3 ir 6—8 v.

ši N O S, TUlll MOKĖTI RAKANDAI

LIi: ITVIV KALBOS RAŠYBĄ.

“NAUJIENOS”

lų siuvimui ir vyniojimui langų už 
dangalu. Gera mokestis.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $160.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $20. Vč- 
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divonų, daven- 
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Victrola su 
brangiais rekordais už $60.00. Sis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Persiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kcdzie avė., arti 22-ros gat., 
■Chicago, IR.

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

3149 S. Morgan St. kertė 32 «t. 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
.Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISQ VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
3r nuo 8 iki 8:30 vak. Nedčlio- 
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

REIKALAUJU kambario Chicago- 
je; geistina butų švariai užlaikomo 
ir šilto. Malonėkite atsišaukti laiš
ku. P. G.
3001 S. (Į^lsted SI Chicago, III.

REIKALINGA kriaučių prie vyriš
ko kostumieriško darbo. Ateikite 
tuojaus. ST. ALEKNO, 

‘.111 W. 33rd St.. Chicago, III.--- J

REIKALINGAS patyręs barberis. 
gera mokestis'. Atsišaukite tuojaus j 

Skrodenis,
4500 So. Hermitage Avė., Chicago.

REIKALINGAS čeverykų taisyto
jas pirmos klesos žmogus. Gera mo
kestis. Pastovus darbas visiems 
metams.
ANDERSON SHOE RI-PAJR CO..

11031 Michigan Avė., Chicago

REIKALINGA mergina arba mo
teris prie namų darbo. Geri namai. 
Pastovus darbas. Geri žmonės.

J. Žemei, 
1501 Lawndale Avė. near 15th St.

(Ist floor)

REIKALAUJA leiberių 
rąstų iš karų. Pastovus 
vai. į diena.
\VILLIAM MORRIS and 

50 and Morgan. Sts..

iškrovimui 
darbas 9%

SONS ČO, 
Chicago.

REIKALINGAS bučeris .Atsišauki
te greitu laiku. St. Alialiunas, 
4939 Baring avė., East Chicago, Ind.

Tel. East .Chicago -503 .L

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

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

■ l- 1
REIKALINGA nibteris turinti ge

rą patyrimą prie sortavimo skudu- 
‘ . t'žmokestis gera.

O. ZALDEN
Racine avė., Chicago.

rių.
6136

l’ž BILE PASIULYMA turiu par
duoti greitai 6 kambarių vėliausios 
stailūs rakandus. Taipgi puikų $450 
pianą su 10 metų gvarantija už $125 
ir $200 phonographą su rekordais ir 
Je\vcl point už $60. ,
1520 N. \VesiDin Avė. 1-jmas amatus

k
TURIU paaukauti $165 seklyčios 

setą vėliausios staUčs už $30, valgo
mojo kambario stfflą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinčs lovds* paveikslai, firankos. 
$800 Grojanti Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $250 victrola ir rekordai— 
už $55»

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

Chicago, III.

JAUNA PORA turi parduoti tuo
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, cabinet, phono- 
graph, lipriglit pianą ir lt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai, už 
grynus pinigus,
2910 Norlh Avė., 1-mas fintas. Prieš 
Humboldt Park. Chicago.

NAMAI-ŽEMĖ

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

J. Grig. ■

MOKYKLOS

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokinant piešimo, kirpimo formų 
siūti naminius daiktus arba aprfida- 
lūs. Diplomas kiekvienam, kurs išsi
mokins. Valandos dieną arba vaka
rais dėl jūsų parankumo. Už |10 iš- 
mokinant jus siut visokius drabužius

DRESS MAK1NG COLLEGES, 
2336 W. Madison gat., Western ata.;

SARA PĄTEK, MOKYTOJA. 
1850 Wella eat

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tūs, stenografijos, typevvriting, pirk* 
lybos teisių, Suv. Vaisi, istorijos, a- 
beluos istorijos, geografijos, politi- 
kines ekonomijos, pihelystčs, dailia* 
rašysiąs, y

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

REIKALINGA: .janitorius dėl tri
jų fialų namo mainais už keturių 
kambarių fialą, garu šildomas, kar
štąs vanduo, elektros šviesa ir mau-| 
dynė. Atsišaukite greitai į sankro
vą, pirmas aukštas.
3215 Flournoy St,“ Chicago

PIRK SAU visas Plumbavojimui reik
menis tiesiai už "vvholesale” kainas- 
Mes parduosime visiems.

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

Cofner ZĮfarshfield Avė. 
Kalbama lietuviškai.

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

Gy&u Moterų, Vyrų ir Vaikų Li(M 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10—12 ir nuo 4—6 vakaro 
Telephone Victor 790,*’BiH. Sidney 374 

itesidcnce Telephone St. Clair 174.
Adrodad: 169 Sidney St., St. Louia, Mo,

TELETKONE YARDS 2721

0R„ X JONI K/UTIS 
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St, Chicago

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvis Gydytojas, Chirurgai 
3203 'S; Halsted St., Chicago.

Tel. Drover 7179.

Dr. Ramser
AKIU SPECIALISTAS

Prirenka

,-786-88/lubos.
tui.

ika visiems tinkamus akmfūs. <»■>■ 
joji ii patarimus duoda dykai.
; Milwaukee avė., arti €h<aga aV» !-«• 

VALANDOS: Nuo 9 išryto iki *•*•- 
Nedaliomis nuo 9 išryto iki 2 po pMt* 

Tol. llaymarket 2484.

Tel. Armitage 984

DU. A, J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

X-SPINDULIAI
2121 N. Western avė.

Valandos: 9—12 ryte; 2—9 
f vakare.

* Telephone Humboldt 1278.

M: SAHUD M. D.
Senas Rusas Gydytojas ir ChĮrurąaa.

[■'* Specialistas Moteriškų. Vjr"‘ 
Vaikiškų, taipgi Chron’”
OFISAS: 1579 Mihvaukee 

Į Kumpas Norlh Avė , Kambi 
| VALANDOS: 8:30 Iki 10 
į .. l‘:30 iki 3 ir 7:30 iki 9 va

tu
>ky fr 
Liv.'U- 
Avė. 
rys MMl. 
iSryto

IMPERFECT IN ORIGINAL


