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Italaisulaiko vokiečius žime priekyn rasta daugybė 
• užtaisytų kilpų neatsargiem- 
siems.

NAIKINA DARŽOVES.

Protopopov pripažintas 
bepročiu

Prancūzai laimėjo 18 ketv. mylių
■ translation filed \vith the post-,True translation filed vvtth the post- 
ter at Chicago, III., on Noveniber niaster at Chicago, III., on Noveniber 
917, as re<|uirc<l by the act of 5, 1917, as required bv the act of 
>bcr G, 1917. October G, 1917.

IUĖMĖ 200,000 ITALŲ, PROTOPOPOV PRIPA
ŽINTAS BEPROČIU.

šiintai vagonų su maistu 
verčiama į mėšlyną.

CHICAGO, ’ lapkr. 4. — 
Slaptoji policija surado ke
liose myliose nuo West Chi
cago didelį mėšlyną, 100 pė
dų ilgio ir 35 pėdų gylio, į 

anglu kariuomenės pulkeliai i kuri Yra verčiamos daržo-' 
pereita naktj atėmė iš vokie-lvės- Ten pat stovėjo daugy- 
čiu dvi stiprias apsigynimo ibė vagonų su daržovėmis, 
vietas j rytus nuo Broodsei-<jau pašalusiomis, suvertimui 
nde ir pietryčius nuo Poel- ■’ mėšlyną.

Anglai irgi turi 
laimėjimų.

LONDONAS, lapk. 4. — 
Mažesniuose susirėmimuose 
Flandrijos mušlaukyj maži

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago. III., on November 
5, 1917, as reoiiired bv the act of

SLA. 194 KUOPA Už SOCI
ALISTŲ KANDIDATUS. 20 žmonių žuvo gaisre

rėš ofisas skelbia, kad aus- 
trų-vokiečių kampanijoj Ita
lijos fronte suimta daugiau 
kaip 200,000 belaisvių.

Pranešimas sako:
“Iki šiol suskaityta dau-

Vokiečiai išsodina kariuome
nę Estonijoj. Gal būt ban-

joj.

PETROGRADAS, lapk. 2
giau kaip 200,000 belaisvių (suvėlinta). — Laivyno mi- 
ir daugiau kaip 1,800 atimtų Inisteris gen. Verdervski pra- 
kanuolių. Grobio kulkosvai
džių, bombų mėtytojų, moto
rinių vežimų, bagažo ir ki
tokių karės reikmenų nega
lima nė aplamai apskaityti.”

įnešė premierui Kerenskiui 
'apie buvimą dideliu vokie- 
Įčių transportų arti Estoni- 
jos pakraščių. Jis sako, jog 

į tas nurodo, kad ten yra išso- 
I d i na m a k a r i u om e n ė.

ransiaiion filed with the post-Į Vyriausias komanduoto-

LLOYD GEORGE IR 
PAINELEVE SKUBINASI

ITALIJON.
LONDONAS, lapkr. 4. — 

'Oficialiai šiandie paskelbta, 
kad premieras David Lloyd 
George, lydimas keletos au- 
gštų kariškųjų viršininkų, 
išvažiavo iš Londono i Itali-

Anglijos premjeras Davicl

Mėšlynas yra prie Chica- 
’go and Northwestern gele
žinkelio. Ten pat yarduose 
rasta bestovinčių tarpe 200 
—500 vagonų su daržovėmis. 
Visi vagonąi pažymėti 
“hold” — laikyti juos iki toli
mesnių paliepimų.

Proviso yarduose petny- 
čioj išversta į mėšlyną 10 va
gonų bulvių. Kituose gele
žinkelių yarduose, kaip pa
tirta, irgi nemažai daržovių 
išverčiama mėšlynan.

Nekurios išverčiamų dar
žovių yra pagedusios, paša
lę, bet išmetama nemažai ir 
gerų daržovių.

CICERO, III. — S.L.A. 194 
kuppa savo susirinkime, lai
kytame lapkr. 4 d. ir sušauk
tame per atvirutes, besvars
tant kitus reikalus, p. F. A. 
Golubicki pasakė trumpą 
prakalbėlę, ragindamas vi
sus piliečius utarninke, lap. 
6 d., balsuoti už darbininkų 
— socialistų — kandidatus.

Po trumpam svarstymui 
pasiūlymas vienbalsiai pri
imtas, kartu išreiškiant pa
geidavimas, kad ir visi kiti 
darbininkai panašiai darytų 
ir šiuose rinkimuose balsuo
tų už visus Socialistų parti
jos kandidatus į pavieto tei
sėjus.

Komisija:.
K. P. Deveikis, 
F. A. Golubicki, 
Ant. J. Trakšelis.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., on Noveniber 
5, 1917, -'s rcąuircd bv the act of 
October G, 1917.
11 VOKIEČIŲ LAIVŲ PA

SIŲSTA DUGNAN.

i ** tober (5, 1917. ’ •
• jitemisovITALAI SULAIKO VOKIE- •■ i r et rot.

ČIŲ BESIVERŽIMA. J

atvyko’
i Franci jos

Paryžių. Jis lydės 
išvažiuojanti i Rymą 

premjerą pro f.

las sujudino valdžią ir 
maisto administratorius 
grasina kaltininkams teirf-
mu.

Nuteisė 26 socialistus

8.000 angliakasių streikuoja
20 ŽMONIŲ ŽUVO.

Sunaikino prieglaudą.

PETTERSON, N. J ., lap. 
4. — Apie 20 žmonių žuvo 
gaisre, sunaikinusiame Sal- 
vation Army Rescue Mis- 
sion.* Gaisrui kilus name 
miegojo apie 120 žmonių. 
Daugelis pabėgo, bet dauge
liui buv^ užkirstas pabėgi
mo kelias. Jie šoko per lan 
gus, bet nepataikę į tinklą 
užsimušdavo krisdami ant 
šalygatvio. Kiti gi stačiai 
žuvo liepsnose. Daugelio, 
manoma, niekad nebus sura
sta. Apie 14 žmonių guli li- 
gonbučiuose, daugelis gal 
mirs — tai daugiausia sužei-

labai padidinti reguliarę ar
miją, miliciją ir laivyną, ku
riuose dabar tarnauja 25,000 
žmonių.

Valdančioji konservatyvų 
partija pritaria visuotinam 
tarnavimui kariuomenėj. 
Liberalų programas irgi ne
sipriešina.

Truc translation filed with the posl- 
rnaster at Chicago, III., on Noveniber 

f 5, 1917, as recjuired by the act of 
October G, 1917.

VEŽA CHICAGON.

subatoje pir- 
perklausinėji-

smar- 
' kesnj veikimą, taipjau apie 
(išsodinimą po priedanga lai- 

, vvno savo kariuomenės Bot- 
artilerijos prisirengimo nijos užtakos pakraščiais 
r tapo padaryta smar-

linijų 
T reli

Minusą

ant italu
(r

ko, jog jis tikisi smarkaus 
veikimo Rygos fronte.

tino fronte.
kiama vokiečių ofensivo Mo-

nes pozicijas Daone ir Giu- Tainon.
mėli kloniuose, tapo atmuš- Buvusis prie caro vidaus 
to po smarkiam mušiui. reikalų ministeris Aleksand-

Artilerijos dvikova palei' ras r)- Protopopov medikalės 
Tagliamento upę tebesitęsia tyrinėjimo komisijos pripa- 
ir italai smarkiai atsakinė- i bintas bepročiu, 
ja stipriam austrų-vokiečių

HERTLING TARIASI SU 
KARVEDŽIAIS^™

LONDONAS, lapkr. 4. — 
Iš Copenhageno pranešama, 
kad naujasis Vokietijos kan
cleris grafas Jurgis F. von 
Hertling su kitais parlame
nto vadovais pereitą subatą

KAROLIUS APSIVAINI
KUOSIĄS LENKIJOS 

KARALIUMI.

Pranešimas sako:
‘‘Palei Tagliamento liniją 

artilerija veikia abiejose u- 
pės pusėse. Mes atsakinėjo
me ugnimi ir įvairiomis kon
tratakomis besmarkėjan- 
čiam priešo spaudimui į

Justicijos ministerija išlei
do naują paliepimą areštuo
ti Nikalojų Leniną.

Revoliucinė demokratija 
atsisakys siųsti savo atsto
vus į talkininkų konferenci
ją Paryžiuje, jei Rusijos val
džia sius užrubežiniu reika
lų ministeri Tereščenko.

šininku gen. von Ludendorff 
ir fieldmaršalu von Hinden- 
burg.

Sulig Reuterio pranešimo 
iš Amsterdamo, grafas von 
Hertling pasirodys primą 
sykį prieš parlamentą k.pkr.

GENEVA, lapkr. 3.—Lai
kraštyj “Munich Nachrich- 
ten tilpo nuostabi telegrama 
iš Viennos, pranešanti buk 
Austrijos imperatorius Ka
rolius savo gimtadieny j, ry
to, paskelbsiąs save Lenki
jos karalium, taipgi valdo
nu pietinių slavų valstijų, jų

LONDONAS, lapkr. 4. — 
A.dmiraltija paskelbė, kad 
tūlos anglų spėkos turėjo su- 

, sirėmimų Šiaurės juros al
kūnėje Cattegatt, tarp Šve- 

'dijos ir Danijos ir kad atve- 
'r žarna belaisvių.

Oficialis admiraltijos pra
nešimas sako, kad dešimt 
patrolinių laivelių ir vienas 
vokyčių pagelbinis kruize, 
ris, apginkluotas 6 colių ka- 
nuolėmis, tapo sunaikinti.

nos, taipgi austrų užimtos 
Serbijos dalies.

Tos valstijos gausiančios 
tūlame laipsnyje autonomi
ja.

mu-

“Guidicaria zone po ilgo 
artilerijos prisirengimo sti- i 
prus priešo pulkai atakavo 
priekinius postus Daone ir'( 
Giumell kloniuose. Jie tapo

True translation filed \vith the post- 
inaster at Chicago, III., on Noveniber 
5, 1917, as reųuired bv the act of 
October G, 1917.

LAIMĖJO 18 KETVIRTAL
I NIŲ MYLIŲ.

itmušti po smarkaus mūšio.prancuzai vejasj besitrau-
ir paliko musų rankose ke
letą belaisviu.

kiančius vokiečius.

duota proga

aviatoriai skraidžiojo
FRANCUZŲ FRONTAS,

aviatonai skraidžiojo virš; FRANCI JOJ, lap. 4. — Fra- 
kairiojo lagliamento upės pneuzaibesivydami vokiečius 
kranto ir sunaikino įvairias(už Chemin dės Dames paė- 
neištuštintas besitraukiant.jo vidutiniškai pusantros 
amunicijos stotis. 'mylios priekyn ir beveik vi-

Vakar du vokiečių aero-jsur pasiekė pietinį krantą 
planu nušauta ties Oderzo ir Ailette upės. Nuo vakar iš- 

oaroipo. viso į franeuzų rankas pa-
;---- ---------------- įkliuvo 18 ketvirtainių mylių

.'Sc-I-Ti' plotas, nors besiverži-
iictober g? itnTlir<<1 hv ,hc act of mas priekyn negalėjo būti 

skubus delei nežinojimo kur 
•priešas bandys atsilaikyti.

Francuzai parodė didžiau- 
j savo judėji- 

inimos stoties jūreiviai ap-rmuose delei tankiai pasitai- 
gyveno naujuose $10,000,- kančių duobių ant visų kal
io barakuose ir subatoje vų šonų. Ir delei to atsar-

Naiijuos barakuos.

CHICAGO. — Vakar 
džiųjų Ežerų jurininkų la- ®į atsargumą

Di-

Truc translation filed with the post-■ er 
of1917, <«s required by the act 

October 6, 1917.
ANGLAI LAIMĖJO 

PALESTINOJE.

True translation filed with the post- 
masier ai Chicago, III., on Noveniber 
5, 1917, as recpiired by the act of 
October 6, 1917.
PIRMIEJI AMERIKIEČIAI

PAIMTI NELAISVĖN.

Gaisras kilo antrame aug- 
šte ir greitai apėmė visą na
mą. Visas namas, keturių

tas.

line translation filed wilh the post-

October G, 1917.
NUTEISĖ 26 SOCIALIS

TUS.

SIOUX Falls, S. I)., lapkr.

ma “Exchange Telegraph, 
kad ant vokiečių pagelbinio 

de Flens-kruizerio Marie
burg susirėmime
naikintojais žuvo 30 jurinin
ku.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., on Noveniber 
5, 1917, as re(|iiired bj' the act of 
October G, 1917.

12 ŽMONIŲ ŽUVO 
VALTELĖJ.

Keturi iš federalio grand 
jury apkaltintų 166 I.W.W. 
narių atgabenta iš New Yo- 
rko Chicagon 
miemsiems 
mams.

Trims bus
pasiliuosuoti už kauciją, bet 
nebus priimta kaucijos už 
John Baldazzi, kadangi jis 
yra anarchistas ir yra skai
tomas pavojingu, jeigu pa
siliktų ant laisvės. Kiti trįs 
atvežtieji yra — Elizabeth 
Gurley Flynn, C ari Tresca ir 
Artūro Giovannitti.

vežti iš Takoma, Wash.

LONDONAS, lapkr. 4. — 
Oficialiai šiandie paskelbta, 
kad anglų armija Palestino
je dabartinėj atakoj, kurioj 
tapo paimtas miestelis Beer- 
sheba, paėmė 15 kanuolių. 
Pranešimas sako:

“15 kanuolių tapo paimta 
Beersheboj. 444 belaisviai, 
jų tarpe 26 oficieriai, tapo 
suimta Gazoj.”

BERLINAS, lapkr. 4. — 
Karės ofisas skelbia apei vo
kiečių žvalgų būrelio paėmi
mą nelaisvėn amerikiečių.

C 4-

Pranešimas sako, kad pa
lei Rhine-Marne kanalą kai
po pasekmė žvalgų antpuo
lio, atvesta šiaurinės Ame
rikos kareivių.

Ir ne translation filed \vith the post- 
niaster at Chicago, III., on Noveniber 
5, 1917, -as reųuir’ed by the act of 
October 6, 1917.

65 VOKIEČIŲ AEROPLA-. 
NAI SUNAIKINTI.

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on Noveniber 
5,. 1917, as required bv the act of 
October G, 1917.

NAUJAS VOKIEČIŲ 
LAIVAS.

WASHINGTON, lapkr 
— Dvylika žmonių — ’ 
jūreiviai iš pikietinio laivelio 
nuo kariškojo laivo Michi- 
gan žuvo paskendus jų ma
žai valtelei savuose vande- 
nyes.

Trumpas laivyno depar
tamento pranešimas apie 
nelaimę nenurodo aiškiau 
vietos. Gal-but, kad mažas 
pikietinis laivelis buvo ant 
sargybos ir paskendo audri
ngose jurose ar patiko šiaip 
nelaimę.

Trįs lavonai rasti ir kada
ngi ir kiti' prapuolė, tai lai
vyno departamentas mano, 
jog visi yra žuvę.

4. 
visi

6 ŽMONĖS UŽMUŠTI.

PARYŽIUS, lapkr. 4. — 
Pereitos nakties oficialiame 
pranešime sakoma apie įvy
kusį vieną didžiausių šioje 
karėje orinių susirėmimų 
virš Malmaison, kuriame 16 
vokiečių aeroplanų nusken
do, 3 žvalgų orlaiviai sunai
kinti ir 50 vokiečių aeropla
nų liko taip pagadinti, kad • • T —t NZ < ♦ • • f

LONDONAS, lapkr. 4. — 
Vakar ant dabojančių Bel
gijos pakraščius anglų lai
vų padaryta ataka greito e- 
lektra kontroliuojamo laive
lio. Laivelis tapo sunaikin
tas.

(“Elektros kontraliuoja- 
mas” galbūt reiškia, kad lai
velis yra naujos rųšies, be į- 
gulos ir kontroliuojamas nuo 
kranto pagelba elektriškos 
prietaisos).

LAFAYETTE, Ind., lapk. 
— Hugh Ellis iš Krank4.

fort, Ind., jo pati ir jų vai
kai, viso 6 žmonės, tapo už
mušti užmiestiniam gatve- 
kariui užbėgus ant jų auto
mobilio.

mas nuteisė kalėjiman nuo 
vienu metų ir vienos dienos 

c- c

iki 2 metų, 26 vokiečių soci
alistus, kaltinamus konspi
racijoj kliudyti konskripei- 
jai. Taip^jhubausti užsi
mokėti pimgišką bausmę 
nuo $100 iki $1,000.

Menamasai vadovas Au- 
gust Freidrich nuteistas pe
nkiems metams kalėjimna ir 
užsimokėti $1,000 pabaudos.

Padavus apeliaciją nuteis
tieji tapo paliuosuoti už ka
uciją.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., on November 
a, 1917, as reąuired by the act 
October G, 1917.

8,000 ANGLIAKASIŲ 
STREIKUOJA.

of

PITTSBURG, Kas., lapkr. 
4. — Skaičius anglių kasyk
lų Kansas valstijoj, paliestų 
streiko, kilusio delei kuro 
administratoriaus H. A. Ga- 
rfield atmetimo Kansas City 
sutarties, siekia 55. Strei
kuoja viso 8,000 angliakasių.

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on Noveniber 
5, 1917, as renuired by the act of 
October 6, 1917.
CUBA ĮVES PRIVERSTI

NĄ | KAREIVIAVIMĄ.

lį AVA N A, lapkr. 4.—Gu
bos kongresas, kuris susiren
ka ryto, įves priverstiną tar
navimą kariuomenėje. Val
džia yra pasirengusi prisi
dėti veikimu prie su Vokie
tija kariaujančiomis šalimis. 
Sulig prezidento Menocal pa
tarimais ir Šalies Gynimo

NEW YORK, lapk. 4. — 
Spalių mėn. visoj New Yor- 
ko valstijoj ant kelių auto
mobiliai užmušė 88 žmones. Tarybos siekiniais, siūloma

True translation filed \vith the post- 
niaster ai Chicago, III., on November 
5, 1917, as rc<|iiired by the act oi 
October G, 1917.

KAŠTUOJA DAUGIAU.

WASHINGTON, D. C., L 
4. — Vokietija pagamina 
14.3 kareivių už tiek pat pi
nigų, kiek Suv. Valstijos mo
ka už vieną kareivį. Taip 
apskaito valdžios ekspertai. 
Jie sako, kad Amerika turi 
gauti $14.30 vedimui karės, 
kuomet priešo šalims reikia 
gauti tik $1.00. Skirtumas, 
sakoma, yra augštesnėj Suv. 
Valstijų kareivių algoj ir au- 
augštesnių reikmenų kainų 
šioj šalyj.

SUDARĖ ISPANIJOS 
KABINETĄ.

MADRID, lapkr. 4. — Po 
kelių nepasekmingų įvairių 
partijų vadovų bandymų, 
pagalios ‘markizui Alhuce- 
mas pasisekė sudaryti naują 
ministerių kabinetą.

ir Halsted
K L. JUR-

Pradžia

ŠIANDIE
Paskutinės socialistų ri
nkimų kampanijos pra
kalbos—MI LIKIS SVE
TAINĖJ, 32 
sts. Kalbės 
GELIONIS. 
7:30 v. v.

South Chicagoj, F. 
Aršanskio svet., 8756 
Houston avė., kalbės K. 
Gugis ir A. Vasiliaus
kas.

Visi atsilankykite > 
paskutines prakalbas!

IMPERFECT IN ORIGINAL



NAUJIENOS, Chicago, III. Panedėlis, Lapkričio 5, 1917

NAUJ0£(M©S
Khg Lithuanian Daily Newa

Taigi lietuvis darbininkas, 
lygiai kaip ir kiekvienas tei- 

_ _____ singas žmogus, negali už nie-
Daily except Sunday by k‘l kitą balsuot, kaip UŽ SO-

M I I Ith ilūllt.in HkT1FY _ . v ** 7 AUtbuanian News Pub. CoM Ine.

CHICAGO, ILLINOIS

Telephone Canal 1506

Užsisakomoji kaina: 

•Mestoje, nešiotojams kasdien pri- 
•stsat j namus, moka:

...................... 12 centų
®Gnesiui ...................... 50 centų

Masto dalyse, kur nešiotojai nepa- 
Mskia, dienraštis siunčiamas pačtu, 
*«4Jsms išanksto užsimokėjus: Me- 

lfi.00; pusei metų $3.50.
4Utar. ne ChicagoJ, metams $5.00; pu- 
Ml metų $3.00; trims mėnesiams 
M.VB. Kanadoje metams $7.00. Vi« 
■v kitsr užsieniuose $3.00 metamą,

cialištus.
Balsuokite “straight”—už 

visą socialistų tikietą, para
šydami ant ballot’o kryžiu
ką į tą ratelį, kuris stovi 
prieš žodį “Socialist”.

Teisės ir teisėjai.

tym^i turi būti pritaikyti ly

 

giai ^įsiems, žada nedaryt 

 

skirtumo tarp turtuolio ir 

 

vargšį. Bet ką jie nekalbė
tų, sa Amerikos teismų 
praeitis kalba prieš juos. Bū
dami kapitalistų reikalų gy
nėjais, jie buvo ir palieka ša
liški, vienpusiški, nes jų su
pratimu nuosavybės teisė y- 
ra šventesnė už žmonių lai
svės teisę.

Kad apsaugojus savo tei
ses, kiek tatai galima prie

BAL.IOTO PAVYZDYS
SOCMUST OINDEFEHIJUDICI ffl

(■y Petltlon)

Balsuotojai, atlikite 
savo pareigą!

Ryto balsavimai.
Visuose miestuose, kur ry

to yra rinkimai, piliečiai tu
ri atlikt savo pareigą.

Jie privalo balsuot. Ir jie 
privalo balsuot už tos parti
jos kandidatus, kuri gina 
žmonių reikalus, t. y. už so- 
ežalist-us.

Tik socialistų partija yra 
darbininkų partija.

Tik socialistų partija stoja 
už žmonių teises ir laisvę.

Visos kitos partijos yra 
kapitalistų partijos — žmo
nių išnaudojimo ir pavergi
mo partijos. Jos valdė Suv. 
Valstijas iki šiol, ir ko susi
laukė žmonių minios, apart 
vargo, nelaisvės ir rūpesčių ?

Jeigu tų partijų rankose 
paliks valdžia ir toliaus, tai 
ateityje žmonių būvis pasi
darys ne geresnis, bet dar
blogesnis. Balsavimo diena nėra kaip kiti įstatymai. Jie 
reikia pasinaudot tam,.kadjyra teisėjų įstatymai, ir jie 
išmetus iš valdiškų vietų ka- niekad nėra vienodi. Tame 
pitalistų tarnus ir pastačiuspačiame klausime praeituose 
į jas žmonių atstovus. ' teismų rekorduose galima ra

Taigi balsuokite ryto už sti visai priešingų viens ki
tam nutarimų; apie tą patį

Teisių aiškinimas ir ap
saugojimas yra ne mažiaus dabartinių įstatymų, žmonės 
svarbus, kaip teisių darymas 
iarba leidimas.
• Legislatoriai yra renkami 
tam, kad įstatymus leistų; 
teisėjai yra renkam] tam, 
kad dabotų įstatymų pildy
mo, juos aiškintų ir sergėtų.

Blogi teisėjai gali pavers
ti gerus įstatymus į nieką, 
jeigu jie juos išaiškins netei
singai ir neteisingai juos pri
taikys.

Todėl ne mažiau svarbu y- 
ra išrinkti gerus teisėjus’, i 
kaip gerus legislatorius.

Taip yra visur. Bet ypač 
taip yra Suvienytose Ameri- 

kos Valstijose. Nes čia tei- 
sėjai turi jiems duotos ir jų 
pasisavintos galybės daug 
daugiau, negu kituose kraš
tuose.

Amerikoje teisėjai ne tik 
saugo įstatymus; jie taipogi 
juos ir daro. Labai daugelyj 
atsitikimų čia teismai vado
vaujasi ne esamais įstaty
mais, bet pirmesniais teismų 
nutarimais. Pirmesnieji tei
smų nutarimai (preceden
tai) čia yra svarbus įstaty
mų šaltinis. Tie įstatymai

turi rinkti teisėjais darbi
ninkų, o ne kapitalistų atsto
vus.

♦> ________

Darosi baugu.

FOR JUDRES OF SUPERIOR COURT
Q MICHAEL L. McKINLEY
____  906 Glcngyle Place, Chicago.
Q DENIS E. SULUVAN
___ 6009 Wlnthrop Avė.. Chicago.
O JOSEPH B. DAV1D

4339 Grand Blvd.. Chicago

838 Junlor Terrace, i'hkago.

_ 4520 Woodlnwn Avenue, Cbleago.
Q] JACOB H. HOPKINS

112 South Mlehlgan Avė., Chlcngo

FOR JUDGES OF SUPERIOR COURT FOR JUDGES OF SUPERIOR COURT
J ALBERT C. BARNES

1223 E. 50th Street, Chicago.

FOR JUDGES OF SUPERIOR COURT

Vlrginia Hotel, Rush & E. Ohio StR.. Cine

1342 N Dearborn Street, Chicago.

MARCUS A. KAVANAGH 
2M E. 20th Street. Chicago.

WILUAM H. McSURELY
5415 įlydė Vark Botilevard. Chicago

3843 MicblRnn Arontic. Chicago.

socialistų partiją.
Kaikur, piliečių suklaidi-’ dalyką esti nutarta ir kad 

nimui, tūli kapitalistų kandi-[jis yra baltas ir kad jis yra 
datai “runija” ne po savo pa- juodas. Tai duoda teisėjui 
rtijų vėliavomis, bet prisiden galią elgties, kaip jam patin
gu kokiais-nors “neprigul-(ka. Ar taip, ar kitaip jisai 
mingais” arba “bepartyviš-1 nutartų, jis vis gali savo nu
kals” vardais. Toks tikietas įtarimui 
yra ir Chicago j e. j__ _
suotojai privalo neapsigauti. 
Jeigu tie “neprigulmingieji

kandidatai yra geresni už 
republikonus ir demokratus, 
tai koks-gi yra jų progra
mas? Už ką jie stoja ir 
prieš ką?

Chicagos “neprigulmin- 
gieji” to nepasako. Jie jo
kio programo neturi ir ne

tikietas tarimui rasti pateisinimo 
Bet bal- precedentuosRaš antros pu

sės, jeigu kokios nors rųšies 
skundo teismuose niekad ne
būtų buvę ir nebūtų teismų 
^rekorduose nutarimo apie 
panašų skundą, tai tiesos tei
smuose arba negalima gauti, 
arba ji pilnai prigulėtų nuo 

Teisėjo nuožiūros.
Kada tiesa taip didžiai

New Yorko rinkimų kam
panija tur-but nemažai įva
rė baimės kapitalistams, kad 
apie ją kitų miestų laikraš
čiai kasdien talpina net po 
keletą špaltų žinių ir straip
snių. Chicagos spauda tąja 
kampanija yra beveik ne ma
žiaus susirupinus, kaip vie
tiniais rinkimais.

Iš visa ko atrodo, kad mu- 
sų draugas, Morris Hillųuit, 
turi labai daug šansų patekt 
į didžiausiojo pasaulyje mie
sto mayorus. Jau net ir jo 
oponentai viešai pripažįsta, 
kad jisai gausiąs penkis kar
tus daugiaus balsų, negu 
gaudavo socialistai pirmes- 
niuose rinkimuose.

Vienas laikraštis, pažy
mėjęs nepaprastą socialistų 
spėkų augimą New Yorke, 
sako, kad tai esąs pavojin
gas dalykas ne tiktai tam 
miestui, o ir visai šaliai (su
prask: visos šalies kapita
lui). Girdi, jeigu Hilląuitas 
ir nepatektų į mayorus, tai 
150,000 balsų, kuriuos jam 
jau šiandie pripažįsta kapi
talistų politikieriai, reikštų, 
kad New Yorkas gali pa
siųst nuo 8 iki 10 socialistų į 
valstijos legislaturą ir kele
tą socialistų atstovų į kong
resą. 0 jeigu panašiai dėsis 
Jr visoje šalyje, tai pagalios 
.Suv. Valstijų kongrese gali 
susirinkti toks didelis karės 

i priešų būrys, kad jo ir nebe
suvaldysi.

Matote, kokios liūdnos 
mintįs ima ateit tiems po
nams į galvas. Kažin ką-gi 
jie užgiedotų, jeigu socialis
tai laimėtų rinkimus New 
Yorke ir Chicagoje?

FOR JUDGE OF CIRCUIT COURT
(To fUl VM*ncy>

cauBod by tho doath of Monorable 
____  X>ookwood Konoro. « 
[J FRANK JOHNSTON, JR.

4 48 Wrtffbtwoo<l Avenue Chlcugo

liktai už savo ypatas—už tai, 
kad gavus po “džiabą”. Tai

Jios, ir kol toks* dalykų sto- 
vis neatmainytas, renkant 
teisėjus, reikia didžiausio at
sargumo. Amerikos darbi-

tegul jie už save ir balsuoja! ninkai iki šiol mažai teįdo- 
Pilietis, kuris nori, kad \mavo teisėjų rinkimais,daug 

kandidatas ne tiktai apmo-imažiau, negu legislatorių ri- 
kamą vietą gautų, bet ir tar- inkimais. Dėlto taip dabar 
nautų žmonių labui, tegali yra, kad Amerikoj beveik 
rinkties tiktai iš tokiu kan- <7

jie žmonių labą supranta: ar 
kaipo labą turtuolių ir dyka
duonių, ar kaipo labą darbi-

Demokratai su republiko- 
nais pasakė apie tai savo 
nuomonę. Jie pasakė, kad 
jie tarnaus visuomenei tai, 
kaip iki šiol tarnavo: ardy
dami darbininkų streikus, 
užtardami kapitalistus ir re
mdami visą dabartinę val
džios politiką.

Socialistais-gi, iš antros pu 
sės, irgi pasakė savo nuomo
nę. Jie sako, kad jie stos už 
darbo žmonių teises ir už tie
są, o ne už kapitalą, 
skriaudikams tarnaus,

ivisi teisėjai yra neprielankus 
darbininkams ir ne tik ne
saugo darbininkų teisių, bet 
anaiptol jas tramdo ir siau
rina. Kapitalistų partijos 
tedėjo į teisėjų vietas savo 
statytinius, savo draugus ir 

! apgynėjus, kurie buvo pa
žangus visuomet stovėti ka
pitalo pusėje, ir jie išplėtojo 
plačią kapitalo ir nuosavy
bės gynimo praktiką. Žmo
nių teisių apsauga dabarti- 
niems teismams mažai teru- 
tpi. Jie užimti nuosavybės 
teisių apsauga ir nuosavy
bės teisių sauvališku praplė
timu.

Žinoma, rinkimų laiku ka-
Jie ne pitalistų kandidatai į teisė- 

o jus velkasi bešališkumo skra
Iri

Apžvalga
KAUTSKIO
ATSTATYMAS

Lei|)zigo laikraštyje “Volks- 
zeitung”, vadovaujančiam Vo
kietijos neprigulmingųjų socia
listų organe, rašo K. Kautsky:

i
pradeda savo 36-us ėjimo me
tus. Kuomet mano draugas 
Wurm ir aš rengčvos išsiųsti 
spaudon pirmutinį šitų metų 
sąsiuvinį, staigu aplurčjova

bos, kad nuo 31 d. gruodžio 
pasibaigs mudviejų tarnystė 
ir kad mudu tuojaus pasitrau 
ktuva iš darbo. Pranešimas 
atėjo taip netikėtai, kad mud
viem nebebuvo laiko, kaipo 
redaktoriams, nė atsisveikint 
su savo skaitytojais.

Mano įpėdiniu tapo paskir
tas Heinrich CunoAv, kurs nuo 
kares pradžios gynė imperia
lizmo reikalingumą. šitoje 
pakraipoje dabar bus veda
mas mokslinis Vokietijos so- 
cial-demokratų savaitraštis. 
Mudu turejova užleisti jam 
vietą.

Tiesų, sunku yra surasti pa-

FOR JUDGE OF CIRCUIT COURT 
(To FUI VaoaBoy)

okUMd by tbe daatli of Konornble 
John Gibbono.

J^OO W. 02nd Street, Chicago^

SEYMOUR STEDMAN
1108 East Marquette Iload. Cbleago.

OTTO CHRISTENŠEN
4724 N. Bernard Street, Chicago

CARL STROVER
5332 IViodsur Avenue. Chicago.

LEOPOLD SALTIEL
938 Margute Terracc, Chicago.

JOHN M. W0RK
1217 Ronedale Avė., Cbleago.

CHRISTIAN ME1ER
4246 N. ivincheater Are., Cbleago.

SAMUEL BLOCK
6312 Kcntvood Avė., Chicago.

KASIMIR P. GUGIS
3325 S. Halated St., Chicago.

SAMUEL H. HOLLAND
2915 W. PI Vision Street. Chicago.

SWAN JOHNSON
IOIM'9 S. Mlchigan Avė. Cbleago.

DANIEL A. URETZ
1641 S. Trumhnll Are.. Cbleago.

1512 Juneway Terrace, Cbleago.

GEORGE R. WALKER
M« B. <9tb HtrMl. Chloro.

6924 Slew«rt Avenue, Chicago

1112 E. 46th Street, Chicago.
[J MARK D. GOODMAN

811 Dre«el Square. Chicago
Q THOMAS E. SWANSON

2506 N Kedzle Avenne. Cbleago.

4540 N. Secley Avenue, Cblcngo.

D1LLARD B. BAKER
3659 N. Sprlngfleld Avenue. Chicago

GEORGE McMAHON
310 8. Irvlng Avenue, Cbleago.

♦743 EorrMtvlIle Avenue, Cbicngu.

W1LLIAM FR1EDMAN
3154 Mtchlgnn Avenne, ChlCRRn.

FOR JUDGES OF CIRCUIT COURT
(To nu TManey) 

cmumO by th« daath of ■»nor»bb 
Jobu Gibbona.

VVILLIAM A. CUNNEA
3708 Wcst 62ii<l l’lace, Cbleago.

(To rtU Tfccancy) 
ckmmA by tbo dooth of Konorablo Lockwo»d Monor*.

FOR JUDGES OF CIRCUIT COURT
(To FUI Tacancy) 

c*UBOd by tho daatb of Konorable 
____  Jobą Glbbonb.
| J HARRY W. STANDIDGE 

3910 TV. Madlvou Street. Cbleago
(To FUI Taoancy) 

OMiaoa by tiM deatb of Ko^orablo 
Lockwood Bonora.

Paaiškinimas apie balsavimą
Augščiau paduodame balsavi

mo lakšto (balioto) pavyzdį.
Ant jo yra trijų partijų: de

mokratų, republikonų, socialis
tų ir, gailaus, nepriklausomųjų 
(independent) tikietai.

Viršum, prieš kiekvienos par
tijos vardą padėta ratukas. Že
miau. prieš kiekvieno kandida
to vardą — keturkampis.

Balsuotojas turi šitaip daryti: 
. Jeigu jis nori balsuot už iš

tisą vienos kurios nors partijos 
kandidatų sąrašą, tai jis turi pa
dėti kryžių RATELYJ PRIEŠ 
PARTIJOS VARDĄ.

Pavyzdžiui: jeigu jis nori bal
suoti už visus socialistų kandi
datus, tai jis turi parašyti kry
žių RATELYJ prieš žodį SOCIA- 
LIST, ir viskas. Daugiau nie
kur neturi dėti jokio kryžiuko, 
nes jeigu dar padėtų kryžiuką 
kur nors keturkampyj už kitos 
partijos kandidatą, tuomet jis 
sugadintų visą baliotą: jo bal
sas nebesiskaitytų, jis butų iš
mestas laukan.

Ryto rinkimai, žmones eis į 
balsuojamąsias vietas ir rinksis 
sau teisėjus. Jiems rupi išrink
ti tokie valdininkai, kurie žiūrė
tų teisybės, kurie stovėtų ant 
sargybos žmonių labo, o nepa
vartotų savo galios žmonių 
skriaudai.

Toks balsavimas, taigi kada 
balsuotojas deda kryžiuką rate
ly j ir tuo bud u balsuoj’a už iš
tisą partijos kandidatų sąrašą," 
vadinasi “STRAIGHT” balsavi
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 
ratelyj, bet turi statyt kryžiu
kus keturkampiuose prie vardų 
tų kandidatų, už kuriuos balsuo
ja. Toksai balsavimas vadinasi 
“SPLIT” balsavimu.

Bet kaip sužinojus, kuris kan
didatų yra žmonių draugas, o 
kuris nevydonas? Didžiumoje 
žmonės jų nežino, nepažįsta. 
Juos nominuoja politinės parti
jos, tiesiai, tų politinių partijų 
“bosai”, “mašinos”.

Taigi, kad kandidatus nomi
nuoja partijos, tai reikia žinot, 
ką tos partijos reprezentuoja, 
kas tas partijas valdo.

Demokratų ir republikonų pa
rtijos, tai kapitalistų partijos. 
Jas valdo kapitalistų politinės 
mašinos. Na, jeigu jos tokios, 
tai ir kandidatais į visokias val
diškas vietas jos stato savo 
žmones, vadinas, tokius, kurie 
stovėtų ant sargybos kapitalistų 
interesu, c

Taigi, jei žmonės balsuoja už 
demokratų ar republikonų kan
didatus, tai jie balsuoja už savo 
priešus, už savo išnaudotojus.

Socialistų partija, tai žmonių 
partija, darbininkų partija. Ji 
stovi ant sargybos darbo žmonių 
reikalų, o ne kapitalistų intere
su. K

Socialistų partija kovoja prieš 
kapitalo viešpatavimą, kuris už
traukia ant žmoniy tokias ne
laimes kaip kares, nepakeliamą 
mokesčių naštą, neapsakomą 
gyvenamųjų daiktų brangumą, 
vargą ir skurdą.

O jeigu socialistų partija sto
vi už žmonių teises ir gerovę, 
tai ir jos nominuojamieji kan
didatai yra žmonių reikalų gy
nėjai — tikrieji žmonių labo 
žiūrėtojai.

Tokiu budu mes sužinome, už 
ką balsuoti.

Lietuviai — visi darbo žmo
nės, o ne kapitalistai. Tat jiems 
nėra nei mažiausio išrokavimo 
balsuoti už demokratų ar repub
likonų kandidatus, tuos kapita
listų interesų tarnautojus; jie 
turi balsuot už socialistus.

Mes patariame kiekvienam 
lietuviui balsuoti “straight” so
cialistų tikietą.

rinkti iš mokesčiu an Įdėtų ant 
turtingosios klesos žmonių, o ne 
išleidžiant bondsus ir suverčiant 
naštos didžiumą ant neturtingų
jų žmonių sluogsnių.

BALSŲ SAUGOTOJAMS

Priežiurai, kad nebūtų balsų 
sukinio, kiekvienoj balsavimo 
vietoj ryto reikia dabotojų. Rei
kia jų daug.. Todėl, kas tik ga
lite, apsi imkite būti “watche- 
r’iais”. Kreipkitės tuojau į Liet. 
Socialistų Kampanijos butą 731 
W. 18 st., 2 augštas, dėl ženkle
lių ir instrukcijų.

Zeit” redakcija turėjo būt ge
rinus apsieita, negu su redak
cijomis “Die Gleichheit” ar
ba “Vonvaerts’o” arba kito 
kurio laikraščio, kuriuos už
grobė partijos valdyba.

Jeigu reikėtų kuo stebėtiem, 
lai negut tuo, kad mudu ne- 
buvova anksčiaus prašalinti. 
Jeigu mudviejų priklausymas 
Neprigulmingajai Vokietijos 
Social-Demokratijai daro mu
du netinkamais redaguot “Die 
Neue Zeit”, tai kodėl partijos 
valdyba pamatė tatai tiktai 
dabar, kodėl ne tuojaus po 
konferencijos Gothoje?

Aš iki šiol maniau, jogei il
gai laukiama tuo tikslu, kad 
išgirdus partijos suvažiavimo 
žodį Wuerzburgc. Kodel-gi 
po tokio ilgo laukimo dabar 
staigu jie taip pasiskubino ir 
prašalino mudu už dviejų sa
vaičių prieš suvažiavimą? Ar 
tai yra rengiamasi prie vieni-

Be rinkinio teisėją, ryto Chi
cagos piliečiams bus paduotas 
dar ir kitas balintas balsavimui. 
Tai apie išleidimą bondsų. Pa
vieto (county) viršininkai nori 
išleisti bondsų vertės šešių mili
jonų dolerių šiems tikslams:

I milijoną dolerių vieškeliams 
steigti;

1 milijoną dolerių naujai Cou
nty Hospital šakai;

1 milijonai dolerių ♦ ligonbu- 
čiams pastatyti;

3 milijonus dolerių naujam 
County kalėjimui pastatyti.

Balsuotojams patariame bal
suoti visur “NO”, tai yra prieš 
tuos sumanymus. Dėkite visur 
kryžiuką gale tos riubrikos, kur 
ant balioto išspausdinta A g- 
a i n s t C o u n ty B o n d s 
a n d A d d i t i o n a l T a x.

Patariame balsuot prieš 
ne dėlto, kad tie sumanymai bu
tų negeri, bet dėlto, kad būdas 
įgijimo pinigų tiems sumany
mams vykinti negeras. Tiems
reikalams pinigai turi būt su- šininkas yra Judge of Elections.

Balsų dabotojai turi būt savo 
vietoj prieš 4 vai. po pietų, ir 
pasilikti ten iki visi balsai bus 
suskaityti.

Reikia labai žiūrėti, kad tie, 
kur varto baliotus kada balsai 
skaitomi, nedarytų suktybių, bū
tent, kad jie slaptoms nedėtų 
ant baliotų kryžiukų paišeliu, 
kurį jie kartais gali turėt piršto 
panagėj prisiklijavę. Pastebė
jus panašią suktybę, reikia kal
tininkas tuojaus areštuoti.

Saugokit labai, kad socialistų 
balsai nebūtų vagiami.

Balsų dabotojai turi saugoties 
ir su nieku nesileisti į jokius gi
nčus. Jei kas nori ginčyties, at
sakykite, kad jus čia esate bal
sų skaitymo žiūrėti, o ne kal- 
bėties. Mat gnŲpasitaikyt, kad 
koks nors politikierius tyčia no
rėtų ginčp^vesti ir priekabių jie- 
škoti, kad radus priežasties so
cialistų balsų saugotoją paša
linti.

• • 'JBalsų dabotojas turi atmint, 
kad balsuojamosios vietos vir-

kurios bus lenai įteiktos?
Partijos valdybos pasielgi

mas darosi suprantamu, jeigu 
yra tiesa tų, kurie sako, kad 
valdyba jau senai ketino iš
mest mane, bet susilaikė, kuo
met iškilo Stockholmo kon
ferencijos mintis. Ji nenorė
jo pasirodyt prieš Tarptautinę 
su dėme, suardžius seniausią
ją žinomųjų socialistiniame 
judėjime redakcijų. Dabar 
Stockholmo konferencija ati
dėta, todjel ilginus paisyt ne
bėra ko.

O gal redakcijos atstatymas 
buvo atidėtas iki 29 d. rugsė
jo dėl bizniškų išrokavimų? 
Jisai tapo įvykdintas užtekti
nai anksti, kad nereikėtų mo
kėt redaktoriams algų už se
kamą bertainį metų, ir kartu 
taip vėlai, kad buvo galima 
lautkti, jogei neprigulmingųjų 
skaitytojų prenumeratos už 
ateinantį bertainį jau bus su-p

Valdybos pranešimas atėjo 
tą dieną, kada buvo užbaigtas 
redakcijos darbas 1 numeriui. 
Mudu ramiai atlikova to nu
merio darbą ir net padarėva 
prisirengimus ateinantiems 
metams, neturėdami jokios 
žinios apie tai, kad tas darbas 
yra bereikalingas, nors mud
viejų pi'ašalinimas jau buvo 
nuspręstas. Mudu da ir ran
kraščius siunteva j Suttgarlą, 
nieko apie tai nežinodami, 
nors spaustuvėj jau buvo į- 
sakyta neštatyt jų. Karlu su 
pranešimu apie atstatymą, jie 
lapo mudviem, sugrąžinti at
gal. Mudu buvova atstatyti, 
o CunoWi jau buvo užėmęs 
mudviejų vietą, pirma negu 
mudu buvova gavę praneši
mą! Tai jau yra aršiau ir už 
torpedavimą be persergėjimo. 

Tolinus K. Kautsky primena

ugė Markso redaguojamąją “Die

šia:
’l'iiomet nepatogius laikraš

čius drausdavo reakcija, šian
die nešvariausiais budais už
grebiu jas social-dcinokratų 
partijos valdyba. Tai yra prie
monė užimt burną neprigul- 
iningai kritikai. Steigiama 
laikraščių monopolis.

Bet aplinkybėms, kurios da
ro tok j elgimąsi galimu, ar
tinasi galas, ir juo stipresnė 
yra laikinoji užtvanka, tuo 
galingesne bus srove, kada ji 
ją sugriaus.

Freiligrath rašė 1849 m., 
kada revoliucija nesulaiko
mai smuko žemyn, pergalėta 
visuose svarbiausiuose savo 
centruose. — Tuo tarpu šian
die kova politikos lauke eina 
ne prie apsnūdimo ir sustiu 
gimo, o prie didžiausio pa
aštrėjimo. Ką tuomet Frei 
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galiu dar drąsiau tarti buvu
siems “Die Neue Zeit” skaity
tojams:

Taigi sudie — bet ne ant vi
sados sudie I

Nes jie neužmuša dvasios, 
o broliai!

Nors ir senas esnri, tečiaus 
aš dar tikiuosi sulaukt to lai
ko, kada paims viršų tasai 
reikalas, kuriam “Die Neue 
Zeit” ištikimai tarnavo 35 me
tus. Ir aš turiu vilties, kad 
galėsiu prie to prisidėt savo 
darbo dalele.”

kiusios tik, kad Lenkijai. (Pir- Pagalinus ragino visus rašyties CHICKSAW, PA.
Korespondencijos muUnSse telegramose, kuriomis į Susivienijimą Liet. Amerikoj, Šokių Mokykla ■**” ' ..... ‘ ■*'* ■ 'w' ‘ ■:*

Or. A. R, Blumentlial

EAST CHICAGO, IND.

Pastebėjau Naujienose prane
šimų apie mainų darbus. Žino
ma, yra čia tokių žmonių, kur 
uždirba ir po 1(M) dolerių, bet

ir labai nelygios, daugiausia tai 
kalnan eina anglis, tai pakalnėn. 
Karukai labai sunku stumti.

—Jonas Steponaitis.
Prof. J. &LAZA8

I 
■

Prof. J. KLOVAS 
T*L Canal 7270 

Mokiname sulig naujausia mada visokiu* šo- 
Ithn, Užtikriname pasekmei. Mokinau* Pa. 
nodBial* ir Pėtayčiom. Pradšia 7:45 v. vak.

J. RASHINSKIO SVETAINĖJ 
781 W. 18tfi SL, Chteato, BĮ 

Duodama Privatinės Lekcijos

kaipo į tvirčiausių lietuvių susi
šelpiamųjų organizacijų. Apla
mai, p. Damijonaitiene yra ne- 

Prakalboms

Naujienos naudojos, Lietuvos 
nei Latvijos vardo nebuvo mi
nėta, todėl nei Naujienos negalė- 

Apdraudos ir Sveikatos Savaite, jo jų minėti 
--------  i nes L_ . w

SLA. 90 kp. apvaikščiojo Ap- sąį paduotos.—N.R.) Ir, žino- 
draudos ir Sveikatos Savaitę nuo nia, laikraštį kaipo “tokį mela- 
21 d. spalių iki 28 d spalių. I gį” liepė neskaityti. Sake, kad 

Spalių 21d. buvo prakalbos ir vokietis Naujienas užlaikąs (Tas 
koncertas. Kalbėjo D. Lekavi- šmeižikas, matyt, visai iš proto 
čia; dainavo LMD. Birutes cho- išsikraustė.—N. Red.).

iš Pittsburgo, vedamas J. L. Į Antra, “kalbėtojas” prisispy
ręs tvirtino, kad socialistų są
junga pardarinėjus jauniems 
vaikinams raudonas korčiukes 
IX) 25c, su kuriomis jie turėję 
būt paliuosuoti nuo kariuome
nės, ir dabar girdi, Washingto- 
no valdžia turi tų korčiukių net

BRIDGEVILLE, PA.

.. J. Kad atėjo pilnes- i bloga kalbėtoja. . .
žinios, jos buvo N-mj riti-1 pasibaigus p-lė E. Noraikiutč toli ne visi. Kasyklos čia Slapios

___ . • « * m-M 11 filiai r? ♦

ras 
Senulio; sudainavo keletą gra
žių dainelių. Ona Virbickiene 
sulošė juokų monologą “Ar aš 
kalta?” Vakaras buvo gana gra
žus, tik gaila, kad neperdaugiau- 
sia publikos buvo. Gal dėlto, 
kad nebuvo gerai išgarsinta. 
Spalių 22 — paskaita “Namų ir 
Y'patos Hygicna”; 23 — paskai
ta: “Iš Susivienijimo istorijos”. 
Spaliu 26 buvo prakalbos Hills 
miestelyje; kalbėtoju buvo vic- Kapsuką, nuvažiavusius į Rusi- p* 

251 hgi tą patį padarė, /bet tinis S’ Bakanas- . Laike prakal- ję įvykus revoliucijai, vadino
I bų prisirašė keletas naujų na- kaizerio agentais, ir sakė, kad 
rių. Spalių 28 d., užbaigimui vi- jie nuvažiavę tenai prie darbi-

ŽIOPLA “V. L. 
PASAKA.

nume-Paskutiniame “ 
ryje skaitome:

šiame N įžangoje išspaus
dinome reikalavimus msų 
darbininkų ir kareivių tary-Į 
bos. Žinia paimta iš anglų 
laikraščių. “Naujienos” No. |

deklamavo.

Spalių 25 J. Uždarinis skaitė 
paskaitų “Ruožai iš Lietuvis is
torijos”, o spalių 26 J. Deltuva 
skaitė apie namų ir ypatos hy- 
gijensj.

Paskaitos buvo liuosu nuo 
darbo laiku, vakarais, nei jokių 
kolektų nebuvo, o betgi žmonių 
tesilankė kaip suskaityta — po 
25 kas vakaras! O juk West- 
villėj ir apielinkėj skaitome lie
tuvių apie tris tūkstančius. Gal

septynis šimtus, o tie 700 nelai- .t“ kokiais nors kitais svarbiais 
miugą socialistų jau esą kariuo- reikalais buvo užsiėmę, ir nefia-
menėj.

Trečia, “kalbėtojas” Trockį ir

paragrafe 2-mc išbraukė žo
džius, kad reikalaujama au-
tonomijos Lietuvai ir Latvi- sl-1 buvo suraukta va- ninku partijų visai ncprisidSję,
jai.

Tai vis lietuviai daro, tai vis 
Lietuvos sūnų darbeliai, kurie 
drįsta užtylėti tą, ką anglų vi
si laikraščiai kalba.

Ištikro svetimtaučiuose ga
lima laukti didesnės paramos 
Lietuvai, negu musų lietuviš
kuose socialistuose. Bent gė
dintųsi! v
Ištiesiu, reikėtų gūdinties, bet 

ne kam kitam, o “Vienybės L.” 
redakcijai, kuri drįsti! tokias 
žioplas pasakas rašyti. Apie 
Lietuva ir jos reikalus “Naujie
nos” kalbėjo šimtus kartų, ir tik

karienė su gražiu ir įvairiu pro- bet veikių dėl kaizerio, 
gramu, susidedančiu iš prakal-|
bų, deklamacijų ir dainų. Kai- kad visi socialistai nenorį jokios 
bėtojas buvo gerb. daktare Bal- laisvės, ir užtai, žinoma, tas re- 
trušaitienė iš Pittsburgo, SLA. negatas patarė socialistams būti 
vice-pirmininke; savo turiningo
je kalboj ji pabrėžė SLA. svar
bą ir žadino visus priklausyt. Be 
to, kaip daktarė, davė gražių pa-1

Ketvirta, jisai vėlgi tvirtino,

Priežastis, dcl kurios minimo
je žinioje buvo praleista reika- 
lavmas autonomijos Lietuvai ir 
(.atvijai, buvo ta, kad pirmuti
nėje (naktinėje) telegramoje, iš 
kurios “Naujienos” paėmė žinią, 
to reikalavimo nebuvo. Vėliaus

iki smert vergijoj. Tik jie, tau
tininkai su Sandara, buk reika
laują laisvės.

Kadangi jisai leidosi duot 
tarinių publikai kas yra nesvei-' klausimų, tai vietiniai draugai, 
ka, ir kas sveika, kaip kūno taip Valinčius ir Vaškevičius, priro- 
ir dvasios žvilgsniais.

Antras kalbėtojas buvo gerb.1 ,r |uos yisus keturis melus at- 
Karolis Varašius iš Pittsburgo, rčmg> tečiaus Sirvydas atsaky- 
SI*A. iždo globėjas. Jo kalba Janius ir vėl išnaujo tuos melus 
buvo apie švietimos reikalą. Kal
bėjo dar J. Galginas, iš Camegie, 
Pa. P-lė Viktorija Masėj ulė, Mar 
celė Grinevičienė, (abi iš Pitts
burgo), p-lė M. Gabriute, p-lė 
Veronika Kvederiutė (vietinės) 
gražiai padeklamavo įvairių ei
lių, o J. Šveikauskas ir J. Kava
liauskas sudainavo kelias daine-

įėjo ateiti į paskaitas? Anaip
tol! Saliunai juos laiko priri- 

Taip mat čia žmonės įpra
tę saliunuose linksmai laikų pra
leisti, kada nedirba.

Spalių 27, taigi savaitę užbai
giant, buvo surengtas linksmas 
vakaras—balius, žmonių ba- 
liun tai prisirinko jau daug. 
Kiekvienas mat mėgsta linksmai 
laikų praleisti, po stiklų kitų gi
ros atsigerti. Ir balius pavyko 
neblogiausia.

Spalių 28 d. čia įvyko prakal
bos surengtos SLA. Antrojo Ap- 

1 skričk>. Kalbėtojų buvo trįs; 
taip jų kalbėjo adv. P. Brad- 
chulis, iš Chicago. Be pagyri
mų Lietuvos kunigaikščių ir d- 
ro Jono šliupo jis vis dėlto pri
pažino, kad darbininkų rankose 
esu viskas, ir kad jei tik darbi
ninkai panorėtų, jie valdytų vi
sų pasaulį. Pilypas Nutruko.

DYKAI! DYKAI:
Dabar yra jūsų proga mo

kytis barzdaskutystės 
amato dykai

25 mokiniams dykai
Nepraleiskite 61o pakvietimo. Atiri- 
lankykite pas mus tuojau. Idaikirpkit 
šitą, kad atsimintumčt muai adriN*

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison 8L, Chicago, Ui.

MOUNDSVILLE, W. VA.

dinejo, kad kalbėtojas meluoja

pakartojo.

Nuo melagio renegato dau
giau ko likėties ir negalima.

Kunigo Giminė}

Spalių 28 d. A. Kromelio sve
tainėj įvy ko LSS. 26 kuopos va
karas. Scenoj statyta “Aukso 
Dievaičiai”. Suvaidinta gana 
gerai, imant domon, žinoma, tai, 
kad lošė darbininkai, mainic- 
riui, o ne koki profesionalai ak
toriai. Tarpakčiais deklamavo 
A. Kvietinskas ‘"‘Maldų”, K. Kas- 
tantinavičius “Musų priešus”, ir 
J. Savickas “Senbernio vargus”. 
Boto p-le A. Bnikauskaitė labai 
gražiai padainavo solo “MarSC- 
l^l^ »

Spalių 29 dienų apie pusę po 
trijų po pietų Panama kasyk
lose tapo sunkiai sužeistas Po
vilas Latvėnas. Jį nuvežė ligo
ninėn į Glendalc. P. Latvėnas y- 
ra susipratęs darbininkas ir 
“naujienietis”: jis netik patsai 
Naujienas skaito, bet ir platina 
jas tarp kitų lietuvių darbinin
kų. —J. Y.

VVESTVILLE, ILL.

Iš vietos lietuvių judėjimo.

mą net ir redakcijos straipsny-

Markė 3 Centai.
Primename dar kartą, kad 
dabar, nuo lapkričio 2 die
nos, ant laiškų reikia lipin
ti markė už 3 centus, o ne 
už du centu, kaip ligšiol 
kad buvo.

Ant atvirukui reikia li
pinti markė už du centu.

Jei laiškas siunčiama ta
me pačiame mieste, tai pa
kanka markės už du centu, 
kaip ir pirmiau.

ra i pavyko ir padare gražų įs
pūdį į visus atsilankiusis.

Vakarienės vedėju buvo S. Ba 
kanas, kuris pradedamas pro
gramą. pranešė, kad BridgeviL 
lės lietuviai savo kolonijoj dar 
pirma kartą turi šitokį draugiš-

Susi vienijimo Lietuvių Ame 
riko j Apdraudos ir Sveikatos sa

gražaus vakaro parengimą
Naujienų Reporteris

PITTSTON, PA.

Tautininkai naudoja SLA. prie
danga Sandaros auklėjimui. — 

Sirvydo melai.

palių 28 d. musų tautininkai-

27 kasdien buvo prakalbų pas* 
kaitų ir šiaip pramogų.

Spalių 21 kalbėjo adv. F. Bra- 
dchulis. Kalbėjo jis apie visa, 

apie lietuvių sulenkėjimą Ru
sijoj, apie blogus rusų darbus, 
apie šios dienos lietuvių tautos 
likimą, apie autonomijos reika
lą ir II. Kalbėdamas gi apie vo
kiečius ėmė begalo juos girti. 
Pasak jo, vokiečiai laimėsią ka
rę, nes jie esą labai stiprus ir 
pasiryžę kariauti iki paskutinio 
žmogaus. O kad vokiečiai lai
mėsią karę, tai lietuviai gausių 
iš jų autonomiją. Tas jo gyri
mas Vokiečių pagadino visą kal

ti alinus porą žodžių 
įpic SLA. ir ragino 

visus rašyties ton organizacijon'J

Padėkos užsipelno p. O. Mo- 
reikienė ir p-lės E. Moreikiutė ir 
A. Bnikauskaitė, kadangi nors 
jos ir nepriklauso prie kuopos, 
bet veikia ir padeda socialistams 
darbuoties, nepaisydamos kad 
gauna iš atžagareivių pusės vi
sokių priekaištų.

Spektakliu publikos buvo ga
na daug, taip kad ir kuopai liks 
apie 30 dolerių pelno. Dabar-

SKAITYK IR PLATINK

“NAUJIENAS.”

Sunkiai sužeista lietuvis. JOSEPH C. VVOLOR 
LIETUVIS ADVOKATAS

Raima* 992-904 Natienal Lite BU*..
29 So. I.* 8*11* St., Chteo*o, III.

Tel Central 08MM30L Atdara: 
Utarninko, ketverge ir aubato* vaka
rai* nuo 6 Iki 8 vakare, po numeriu: 
1544 MILWAUKEK A VE.. Chfca«o, BĮ.

Tel Humboldt 97.

k

FIA5T

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresnį darbų ir dau- 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

jų, trimerių, rankovių, kišenių 
ir skylučių dirbėjų. Taipgi 
Sreserių ir siuvėjų elektros ma

momis. Darbai laukia. At
eikite dienomis arba vakarais. 
Lengvi mokesčiai.

Specialia skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrcnos daromos pagal Jų- 

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

Master Dcsigning Šehool
J. F. Kasnlcka, Perdėtinis 

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

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE”

inę nemokėjai.
Ką tamsta sakai?
Aš sakau, kad tamsta neuž-

\ ienas airys įėjęs saliunan
{iriemiestyj užsisako stiklą ge
ros airiškos degtinės. Jam pa
duoda. Airys išgeria ir eina pro
duris laukan, nemokėjęs. Sa-
liunininkas šaukia jį:

Ei. prieteliau. svefkas už

O tamsia ar už ją mokėjai? 
klausia a i rys.

Žinoma, kaip gi!
Na, tai koks čia išrokavi- 

:is abiem mokėti už tą pačią 
gtinę? - - atšauja airys.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimą* yra taU 
41*3, iuui* pranytaO* 
re«rčjizn«s. 

Me* vartojam aaca*
> “ L. 
•r* YMttuga Aon 
•tkn fpiam* | vaiko*. 
Valandos: nuo 9 ryt* 
iki 9 vakaro '#■ j 
nuo 10 iki 11

4649 So. Ashland Aveaaa, 
Kampas 47 St.

Telepbone Yards 4317

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviam* Vvnnra D«r 1* 

tų kaipo patyru ryiytoj**, ohlnuvur 
ir akušeris.

Gydo aitria* h ekronHk** Mara*, v 
rų, moterų ir valkų. p«ga) ruraj**alM* 
metodas X-Ray ir kitokio* elektra* **<*> 
taisos.

Ofisas ir Labaratorij*: IMS W. MA 
St. netoli Ffek St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų. Ik 
6 8 vakarais. TciephoDe Canal 011Č 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted SteeeS

VAŲANDOS • 8 ■ 9 ryte^ tAtai.

Geriamia Krautuve
dėl pirkimo ir taisyn 
tų, kaip tai: laikrodi ___
vėlių ir kitokių. Kas^ą pi 
mane, tai aft viską 
kad auksą pirks i t e, a 
Jei nebus auksas, tai 
gausite nuo šio laiko.

Taipgi priren 
kam Akiniits.

Kas turit silpnas akis ar trumpą r»* 
gčjimą, arba galvos skaudėjimą, n*4 
laukite ilgai, net ateikite pas man*. 
Aš duosiu jums rodą ir pririnksiu 
akinius. Už savo darbą gvarantuo* 
ju arba sugrąžinu pinigus.

G. MILLER, akių specialistas, 
PETER A. MILLER, opUctai ,

Tel. Canal 5830
2128 Weat 22-ra gatvė, Chlcage*

visokių v
Ievoj
it paų 

Dtuoja —« 
ir gausit* 
nagrodot

DR. A. I. EPŠTEIN į 
CVOVTOJAS IR CHIRURGAS 

j 3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės 

OFISO TEL. Boulcvurd 4074 
Gyvenimo Tel. Canal 518&

tm-twssmstMiwwn

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

8149 S. Morgan St. kertė 32
Chicago, Dl.

SPECIAIJSTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Valkų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

politikieriai surengė prakalbas l)OS skonį.
Susivienijimo kuopos vardu, pasakė ir 1 
nors kuopa visai apie tai nieko
nežinojo. Kalbėjo širvydas.! užsiminė taipgi ii’ apie saliunus, 
Pirmu kartu girdėjau Sirvydą kaiP.jic žmones tvirkina ir de- 
kalbant. Nebūtų verta jo kai- moralizuoja ir kvietė žmones 
bos nei laikraštyje minėti, bet vietoj lankymo salimui pratin- 
kadangi jisai savo kalboj neap- ^es skaityti, šviesties.
siejo be melų, tai manau skai
tytojams bus pravartu žinoti, 
kas tai per paukštis.

širvydas, būtent, tvirtino, kad 
“Naujienos” esančios taip prie
šingos Lietuvos laisvei, kad, gir
di, net atspausdindamos žinią a- 
pie Darbininkų ir Kareivių At
stovų Tarybą, kur taikos sąly
gose reikalaujama autonomijos

kai]) nariais taip ir turtu: ka
soj turi apie šimtą dolerių įvai
riems reikalams, gi nariai visi 
jauni ir energingi vyrai. Perei
tame susirinkime kuopa nutarė 
paaukot 5 dolerius Pasaulio Pra- 
moniečių unijai gynimui darbi
ninkų vadovų, kur dabar ran
dasi kalėjimuose. Tik draugai 
labai nepatenkinti “Kovos” ta
ktika, ir jau antrą rezoliucijų 
išnešė, papeikdama Sąjungos or 
gano vedėjų nelemtus užsivari- 
nėjimus ant kitų socialistų vei
kėjų ir socialistų laikraščių.

ikare

l iek pripasakojęs apie vietos 
lietuvių judėjimą, užsiminsiu 
dar ir apie kitokius dalykus. Pir
miausiai apie darbus.

Nors šiais laikais visuose be-
vaikų paralyžių, ir prakalbų lai
kė J. Uždarinis. Reto dar p. O. 
Murcikicnė gražiai padeklama
vo.

Spalių 22 buvo F. Bcndorio 
paskaita tema “Apdrauda ir ja- 
šalpa”; spalių 23 L. Valinėms 
skaitė referatą apie darbininkų

> Paskai-Lietuvai,.“Naujienos” net žodį padėjimą Amerikoje. 
“Lietuvai” apleidusios, o pasa-ltos pavyi;o gerai.

se buvo streikų, pas mus viskas 
ramu. Tik spalių 20 apie Ver
iu iliion mainų šaftą buvo iška-

Mainose.
Gal

mis vakarais ofisas uždaryta?.
Telepbone Yards 687

Telephonc Yards 5032

WISSIGDaktaras
Seno Krajaus

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

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

Senns Rtuas Gydytojas ir Chinnrcaa, 
Specialistas Moteriškų, Vyriiktj ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Lrisv> 
OFISAS: 1571) Milwaukee Avė.

Kampas North Avė , Kambarys 6$5. 
VALANDOS: 8:30 iki 10 itryto 

1:80 iki 3 ir 7:30 Iki 9 vakar*.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 2359 S. Leavitt St 
Valandos 8—10 ry te: 4—8 vaftt 

Tek Canal 3877.

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta ii akių,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga t k r r va,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart •>! 

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

AKIŲ SPECIALISTAS 
TfiMYKIT MANO UŽRAŠA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 18-tos gatvfis Ant Pflitt’s Aptiekos ( 2-ras augšta*. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedaliom nuo 0 ryto iki 12 diena. 

Tel. Canal 5335

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedaliomis iki 12 dieną 
1900 Blue Island Avė., Kamp. 19-os gt., viršuj banko 

Tel. Canal 3263.

Telcphone Humboldt 1273.

Telepbone Drover 0691

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ*

BpeelalUtai Moteriška, Vyrišku. Vaiky 
ir visų chronišką iiaa-

VALANDOS: 10—11 ryto, 4—6 po ptetl, T—i 
vakare. Nedfldienials 10—1 po pieta 

3354 S. HALSTED ST., arti 14 51.
CHICAGO, ILL.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 
Ant Durai, Lentai Rėmai Ir Stoginio Popietei Į

CARR BROS. WRECKING CO. į 
9003-3039 S. Halsted St. Chicelo, III

Tel. Armitage 984OYD

t

»n.. m...

OR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

^-SPINDULIAI
2121 N. TVestern *ve.

Valandos: 9—12 rjte 
vakareu

.................... .

streikuoti. Apie šimtas darbi
ninkų buvo susitarę eiti jau na
mo, bet didžiuma ėjo dirbti, tai 
ir mažuma sugrįžo.
dirba apie 900 darbininkų.
butų ir išėję streikan, ale unijos 
viršininkai buvo labai tam prie
šingi, gi vietos anglų laikraščiai 
ėmė triubyti, kad tai esąs vo
kiečių šnipų ir agitatorių dar
bas, tas kvietimas streikuoti.

Spalių 24 vėl buvo prakalbos. TELEPHONE YARDS 2721
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Cliieagos. Jos prakalba buvo 
pašvęsta ypatingai moterims ir 
jų reikalams, nors neaplenkta 
ir vyrų. Papeikė moteris už 
tai, kad jos užsiima perdaug tu
ščiais dalykais, kita kitos apsi- 
kalbėjimais, leidimu laiko prie 
paniūkiu ir tt., vietoj pasimo
kinus, kaip skanesnių ir sveike
snių valgių pagaminti, kaip šva
riau namus užlaikyti, kaip gra
žiau vaikučius išauklėti. Kalbė
toja ragino moteris steigti drau
gijėles, kur galėtų kų-nors nau
dingo sau ir visuomenei veikti.

¥ * *

šiomis dienomis apie šeši lie
tuviai saliunininkai pateko tei
sman ir tapo nubasuti po 140 do 
lenų pabaudos už pardavinėji
mą svaigalų nedėldieniais ir pri
laikymą gembleriavimo. Mat, 
vargšai, daro tai senu papi'ati- 
mu, nors valdžia aštriai uždrau
dė tatai darytį. Kairysis Latras.

DAKTARAS
SPECIALISTAS CHRONIŠKŲ LIGŲ
X-RAY EKZEMINAVIMAl

Pasitarimai Dykai

219 So. Deaybom St. Chicago, III.

Medikas ir Chirurgas
3315 S. Halsted S t., Chicago
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| CHICAGOS ŽINIOS
Remia Gugio 
kandidatūrą

8756 Ilouston avė. Kalbės K. 
Gugis ir A. Vasiliauskas.

Dar viena draugija nutarė re
mti K. Gugį, socialistų kandida
tą i Augštesniojo Teismo (Supe-

vai. vakaro (apart ncdeldieniii)..

vienų šių

Liet. Socialistų 
RINKIMŲ KAMPANIJOS 

BUTAS
731; W. ISth St., 2 augštas

TELEF. CANAL 4730

Liet. Socialistų Cook County 
apskričio Rinkinių Kampanijos 
butus atdaras dienomis, vaka-

bo bankiele.
Guild tikrina, kad daugelis 

ne turtingų moterų ir mergelių 
parduoda ligonbučiams savo kū
dikius net už 15 dol., kuriuos pa
starieji vėliau pardavinėja po 
100 dol. ir daugiau. Ir daro iš to

cagos Lietuvių raseipos ivuuous.
Kliubo sekretorius, "~K. Meš

kauskas, mums rašo:

Kliubas savo susirinkime, laiky
kime lapkričio 3 d. Chernausko 
svetainėje, nutarė remti d. K. 
(rugio kandidatūrą ir visą soči-

yra labai svarbus darbininkams.
Ateikite patįs ir atsiveskite vi

Indiana Harbor, Ind.—LSS. 217 kp. 
mėn. susirinkimas, kuris pripuola 
laikyti panedėly, lapkr. 5 d., dėl tūlą 
priežasČią neįvyks. Tapo perkelta i 
panedčlj, lapkričio 1 2d.. -—Valdyba.

Indiana Harbor, Ind. — Lietuviu 
Vyrų ir Moterų Apšvietus draugijos 
mėn. : ’_......................
lapkr. 6 d1. A. Mikalavieiaus svet.— 
2112 — 137 St. Pradžia 7:30 v. vak 
Visi nariai malonėsite atsilankyti pa 
skirtu laiku, nes bus renkami dar
bininkai baliui. Kviečiame visus

PARDAVIMUI

ALE TAS, KURS PASILIKS BIZNYJ

ROS VIETOS DEL SĄLIŲNŲ.

MONARCII BRAVARNft 
21 IR WESTERN AVE. CHICAGO 

AGENTAS GEO. L. UKSO
—P. Matonis, rašt.

čius.

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ

NE TAS PRALOBS, KURS BIJO 
KARKS

Specialiai 
Pabaigęs 

Northern Illinois Cole- 
giją Pritaikymo Akinių 
Gerumu Stiklų Gvarantuoju 

\ alandos nuo 5 iki 9 vakare.
Dr. K. NURkAITIS Oph. D.

1617 N. Kobey St., Chieago. 
Kamp. Milvvauke.c ir North av. 

Te!. Bmnholdt 1613.

Adresus: 731 W. 18th St., 2-ra* 
augštas. J. 11. Rashinskio name.

Su visais agitacijos reikalais 
dabartiniuose rinkimuose į aug- 
itesnįji teismą teisėjų kreipki
tės į virsiu i nūlą vietą. Laiškais 
kreipkitės į ccntralinio komite
to sekretorių, adresu:

“Pirklyba kūdikiais turi būt 
sulaikyta” užreiškė p. Guild. 
Jis mano, kad turėtų būti pra

ustu motinoms ar bv kuriam 4 *
kitam asmeniui parduoti kūdi
ki be Juvenille teismo prita- A
rimo.

Žada įklimpti 
skolon.

Bijomasi, kad siu metų pabai-

lapkričio šeštą. Tuo reikalu na-

gitaciją.”

Stato “Pirmus žingsnius
Dramatiškas Ratelis nutarė 

(Ųr kartą statyt scenoje Br. Va
rgšo keturių veiksmų dramą 
“Pirmieji Žingsniai” - kovo 16 
d., 1918, p. Meldažio svetainėje.

šiandie
Cukrus, buroką arba 

rių, 1 svaras ....
Miltai

Vi bačkos maišas . 
j,r bačkos maišas.. 
5 svarą bačkos maišas .

Rugių Miltai
Boheniian slyle, % 
5 svarai .................
Balti, 3,6 bačkos .. 
5 svarai. .................
Juodi, '/Bį bačkos .. 
5 svarai ......... 
Graliam miltai 5 sv

nend- 
... 7%—8yac 

(Maišas) 
... $2.80—3.18 
.,, 1.45—1.60 

33—37c.
Maišas 

bač. 1.37—1.50 
........ 32c—35c 
.... 1.37-1.50 
.... 32c—35c 
.... 1.26—1.11 
..... 30c—34c 

maiš. 30—35c

Socialistų Tikietas sidarytų apie $750,000 deficito.

mui paminklo ant a.a. Vargšo 
Laucevičiaus kapo.

ATIDUODAMA randon geras, šva
rus kambarys vienam arba dviem 
vaikinam. Gerai apšildomas, mau
dyne. Telefonas, prie karu linijos. 
Atsišaukite nuo 6 vai. vak.
3538 Šo. AVallace st., Chieago, III. 

Tel. Drover 8812.

1 ■" " *............... -.................. .

Smulkus Skelbimai
*

TURI biit parduota greitai pigiai 
gera du.onkepykla lietuvių apielin- 
kėie.
4601 S. Talman Avė., Chieago.’

Dr. J. J. VIZGIRDAS
I.1ETUVIŠKAH DAKTARA0 
MEDIKAS IR CHIRURGAS

Gydau Moterą, Vyri/ ir Vaiky LI<m 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10—12 ir nuo' 4- 6 vakaro 
Telepbone Victor 790, BilĮ. Sldney 874 

Rcaidcnce Tclephone St. Ciair 114.
Adrcąus: 169 Sidney St., St. Ix)uia, Mo.

OR SUPER1OR COURT 
Seymour Stedman 
Otto Christensen 
Carl Strover 
Leopold Saldei 
John M. Work 
< hristian Meier 
Samuel Block 
Kasimir Gugis 
Samuel H. Holland 
Swan Johnson 
Daniel A. Uretz

vesta t. v. “sausi” nedėldieniai 
ir paskui kongresas priėmė ka
rės taksų bilių. daugelis smuk
lininkų skundžiasi negali “da
ryli biznio“ ir atsisako atnau
jini laisnius. Del tos priežasties

Policija jieško šešių nežino
mų plėšikų, kur pora dienų at
gal užpuolė ir apiplėšė Max Kra- 
sko\v saliuną 1120 \Vasbburnc 
avė. ir pašovė David Galasin, ba-

>R CIRCUIT €01 RT

Villiam A. Cunnea

ouis .L Delson

eštavo 100 
ioblistu.

Valstijų vietos 
ir atvežta i (

I(M) l.\\’.\V. unijos narių. Areš
tuotieji, kaip jau žinoma, yra 
kaitinami kaino “konspiralo-
nai.

Kaltinamųjų bylos busią pra
dėta nagrinėti veikiausia už tris 
dešimts dienų.

Nori paplatint 
pavieto ligonbutį.

valdyba

mą bondsų praplatinimui pavie
to Ilgonbučio ir laboratorijos i- 
stcjgiinui.

A|Mtegv.

I rviit, automobiliaus

ekspliodavus

mas.

Albert Hebeisen, 12 metu, ta- 
į>o suvažinėtas Chieago North

“Meilės puota

miui viesbutyj buvo surengta 
šunini politiška “meilės puota”. 
Rengė ją susivieniję demokrati-

riai. “Broliai“ demokratai ir 
“broliai” republikonai prisieka-

jaus , .socialistų teisėjų grau
denant žmones balsuoti už “fif- 
ty-fifty'’ tikieta.

kmlikiu pirklybą.

tekamai legislaturos sesijai 
n-ugiamasi pasiūlyt naują bilių.

•’IH.I 1

pinigų. Kili Įplaukų šaltiniai 
irgi esą sumažėję. Finansų ko
misija. Itir būt. bandys per pusę

moje vietoje piktadariai atėmė 
$615, o iš I). Galasino gi $155.
John Levine, šoferis, areštuotas 
ir laiko’mas 35 gatvės policijos 
stolvj. Nužiūrimas suvažinėji-

turėtu pnrdiivinėli viršininėtus (laikius. .Ii i kuris ju neparduoda la kai
na, nepirkite, bet jicškokilc tokiu, 
kurie parduos jums šiomis kaino
mis.

Corn Meal svaras
Balti ar geltoni ...... 5%—G’/L’C

Maisas (Hominy), svaras . ...6 —*c
Ryžiai, svaras

Fancy head ................... lO'/z—13
Blue rose ....................... 10—12!(:c

Bulvės (Pekas)
N 1 \Vis., Minu, ir Dak., . 39—13c

Pienas (Kenas)
Condcnsed, geriausis . . 18—21c
Vidutiniškas ............... 16 18if,c
Evaporated, nesald........... . 13—15c

Sviestas. Smetonos svaras
Iš bačkučių ................... 11 ‘/a—50c
Plytose ..................... .. •■ 15 U.-,- -51c

Būti erine svaras
Plytose .............................. 32—35c
.šmotuose ........................... 31—34c.
Vidutiniškas .................. . 30—33c

Kiaušiniai tuzinas
švieži. exlra ............. 15 ^_^0'/2C
švieži No. 1 ............. II '/z—47 K-e
Rel rigeratorią, cxlra 39 43%c
Refrigeratorią No t ... 39—43c
šitokiomis kainomis groserninkai

Smulkiems paslskdbimams kainos: 
1 colis, syk|, SS centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
priemone tiek biznio tiek dar
bo žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turčli.

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

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

PARDAVIMUI krautuve. Užlaiko
ma saldainiai, minkšti gėrimai, ta
bakas, cigaretai. Geriausia proga 
padaryti gerą biznį. Arti Davis 
Sąuarc Parko. Del platesnių infor
macijų kreipkitės:
4505 S. Paulina St., Chieago. %

departamentuose, nie sesių melų vaiuo. 
Beliniu. 13!) I Miller st

Turite šautuvą?

ASMENŲ JIEŠKOJIMA1

Pieno badas 
prašalinta.

mililariuc

Pranešimai

PARSIDUODA barbernč’ geroj a- 
piclinkcj, pigiai. įplaukos gana ge
ros. Parduodu norėdamas užimti 
kitokį amatą ir turiu greitai parduot. 
Atsilankykite dėl tolimesnių infor
maciją. 1711 W. 46lh St., Chieago, 111

■ arti Paulia ir Hermitagc gaivią.

REIKIA DARBININKŲ

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamu* akiniui, agUMHt 
nuėji ii paturimus duoda dykai.

7SI-88 Milwaukee avė., arti Chicaco ■▼. 8-e« 
labos. VALANDOS: Nuo 9 iiryto iki valo
mi. Nedaliomis nuo 9 išryto iki 9 pa

Tel. HaymarkeC 2484.

R | R R | i Vyrams ir Moterims VI
II II II ū H I SOKIOS rų&iert metalo
II U 11 n M I '"-ba medžio dirbamo .e
U Ii 11 U ■■ I šapose, fabrikuose, ko

teliuose, restoranuos, sft- 
liunuose, ligonbuAiuose, raštinėse*, sankrovose, 
namuose ir tt. Pnmatykit musų DIDELI su
rašą. Otriausios mokestis.

► •ras augštas.—179 W, Washington Si.

\ I SILANK YK1TE ypatiŠkai kas 
norite geros vielos <Iel karčiamos. 
951 W. l!)lh St. Chieago

Dr. H. R. KRASNOW
Chirurgija ir VcneriškcH L!go»
Priėmimo valandos: 8 iki 10 dfen*: 
1 iki 2 ir G iki 8 vakare; neclčldieniais 

nuo 1Q, ryto iki 1 valandai dien*. 
Rezidenčijos Telef. Garfield C40.

1346 So. Halsted St.
Phone Canal 538

ji nesusipratimui kupė ferme
rių organizacijos ir pieno išve- 
žiojimo kompanijų, luirmeriai 
suliko bėgiu lapkričio ir gruo
džio mėnesių pardavinėti pieną 
po $3.22 už šimtą svarų. Pieno 
kompanijos taigi pardavinės ji

samdyti jai $5.000 Springfield 
modelio šautuvu milicionie- c

riu lavinimui, c.

LDLD 15 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvvks utarninke, lapkr. 6, 
8 vai. v. Meldažio svet., 2212 — 33rd 
pi. Visi nariai ateikite. Atsiimsite 
LDLD. išleistas knygas. Kviečiami 
ateiti taipjau ir tie. kur norėtų kuo
lam isirašvti. -P. Gutauskas, rast.

Reikalauja dar 2,000

Policijos šefas Schucltler ren
giasi pareikalaut finansų komi-

Mikolo J. Tananevičiaus depozito- 
rių susirinkimas Įvyks pelnyčiui,— 
lapkričio !l d.. Geo Chernausko svet. 
19011 S. Union avė. Yra svarbių rei
kalų. lodei visų depozitorių buvimas 
vra Imtinai reikalingas. K. Jamontas.

rodos prie 3320

Pajieškau savo 
olers, Marcelės 

Subriekienes — 
Laurynaičiukės.

miesčio pav. Sin
tautų gminos ir 
miestelio. Prasi
šalino nuo ma
nės Septemberio 
17 d. šių melų su 
Jonu žinskiu, pa 
likdama du mažu 
vaiku. Girdėjau

l’ARSIDUODA Kriaučiška Išdirby
je su visais įtaisymais1. Taipgi par
siduoda 88 vardai geros materijos, 
siutams ir kelnėms. Parduosiu vis
ką kartu arba po vieną daiktelį. 
Yra daug ant pardavimo Iriiningu, 
guziku ir siūlą visokių. Viskas tu
ri huli parduota iki lapkričio (Nov.) 
24-tai dienai. Pardavimo priežastis 
—linu i kariuomenę.

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

Tel. Drover 7179.

I'uo, vadinas, tapo pašalinta 
gręsiantis pieno badas.

tų padidinta alielnas Chicagos

WEST SIDE kstančiais vvru.» c.

sparčiai

Visas vienuoliktas \vardas lapo 
padalinta Į tam tikrus skyrius. 
Kiekvienos tautos socialistų 
kuopa turi paėmus vieną tų sky
rių. kuriame skleidžiama tam ti- €
kra rinkimų kampanijos lite
ratūra. LSS. 22roji kuopa savo 
skyrių apžiūri gana gerai. Kiek
vieną ncdėldienį išnešiojama i- 
vairi literatūra namas nuo na
mo. taip, kad kiekvienas žmo
gus - republikonas, demokra
tas ar bepartyvis gauna soci- 
alistiškos literatūros pasis;kaityt.

Po neivvkusiu kun. Maliaus- t > c
kio su Dubicku debatų parapi
jiniai dabar labai rugoja, kam 
kun. Maliauskis nestojo i deba
tus su paprastu darbininku. Gir-

jęs atsilaikyti prieš tą Dubicką 
nors ta jo galva ir labai didelė..

kiūtos davatkėlės. Jos, girdi, ir 
pasninkavę ir meldęsi, kad tik 
kunigėlis stotų į “debatus“ ir

Reikia betgi pastebėti, kad de
batų pasiklausyti buvo atėję la-

jonų.

Kiek girdėti, tai šios apielin-

o tie parapijonai ne tokie 
jau duosnųs, noęs per panioks'- 
lus nuolat primenama, kad ku-

nesiūs.

šaukia “pasiaiškini“
Policijos šefas Schuettler šau

kia šiandie pas save dar 25 ka
baretų savininkus “pasiaiš-

Teisėjas Scanlan nuteisė mir 
■s mausme Harri Sindromą, 

nušovė policistą, 
Limlrumą, beplė-

ties bausme

Poli(*istas McNurney šaukia
mas “pasiaiškinti“ prieš 
tarnybos komisijonierių. 
riamas kvšiu ėmime. * c*

Inta-

J’olicija jieško dviejų mote
rų, įtariamų vagiliavime depar- 
tamenentinėse krautuvėse —ka
rtu su Samuel Amsterdamu, ug- 
nagesiu, kuris buvo pagautas

P-lė M. Macburcher telefono 
operatorė tapo pavojingai su
žeista Burchardspiv automobi
liam, kuriame, tarpe kitų važia
vo ir jos brolis Adam Macbur-

PRAKALBOS! PRAKALBOS!
VISA EILE JŲ!

Lietuviai socialistai rengia 
prakalbas visose miesto

Lictuviu Socialistu RinkimuC* fc- v

Kampanijos Komitetas rengia 
prakalbas visose Chicagos daly
se. Jie pasikvietė geriausius

dinti visus Cook pavieto lietu
vius. Vienos tų prakalbų bus 
jūsų apielinkėje. Temykite dic-

Ihakalbos įvyks sekamomis
Panedėlyj, lapkr. 5 d. — Bri- 

dgcport, Mildos svet. Kalbės T. 
Dundulis ir Kl. Jurgelionis.

BALSŲ DABOTOJŲ DOMAI.
Lietuvių Socialistą Rinkimu Kam

panijos cenlralinis komitetas kviečia 
visus draugus, kurie apsiėmė daboti 
balsus laike balsavimo, o lygiai ir 
tuos, kurie dar)Z neapsiėmė, bet ku
riems laikas pavelyja, be skirtumo, 
partijos narys ar ne. pilietis ar ne- 
pilietis, susirinkti subatoj, lapkričio 
3 dieną K vai. vakare, Lietuvių Soci
alistu Rinkimu Kampanijos bule. 731 
\V. 181h Str., ant antrą lubų. Tenai 
paduosite savo teisingus adresus ir 
gausite reikalingas apie balsą dabo
jimą informacijas. AĮnlonėkit drau
gai kuoskaitlingiausiai atsilankyti ir 
luomi duoti paskuliniį, reikalingiau
sia pabaigimui rinkimu patarnavimą.

—A. Dvylis, Sekr.

LSS. Kuopoms.—Pasiėmėme atlikti 
svarbą darbą. Ir jau nemažai veikė
me. Bet kad tas darbas nenueitų 
veltui, turime dar daugiau veikli, 
dar daugiau pasišvęsti. Kiekvienas 
narys turėtų paimti platinimui įvai
rių lapelių. Reikia juos išplatinti ir 
tai reikia padaryti urnai. 'I'ų lapelių 
galima gauti kas vakarą Liet. Soe. 
Rinkimų Kampanijos Komiteto bu
te, 731 \V. 1 <8th St., —Komitetas.

Cicero, III. — Liet. Kooperacijos 
valgomąją daiktu krautuvės šėrinin- 
ką visuotinas susirinkimas įvyks pa
nedėlyj, lapkr. 5 d. S. žvibo svetain., 
1347 Š. 50111 Avė., Cicero, IR. Visi šė- 
rininkai ateikite 7:30 vai. vak.

—Valdyba.

Drauftijų ir jaunimo (lomai. —Lie
tuvių Kriaučių Kliubas Sav. Paš. re
ngia maskaradinį balių sausio 6 d. 
Gerb. draugiją prašome tą dieną ne
rengti savo vakarų. O jaunimas pri- 
sicengkile kaukes, kad laimėjus pią- 
ina dovaną; dovaną bus išdalinta už 
$150. —Komitetas.

Rockford, 111..—LDLD. 29 kp. Susi
rinkimas įvyks lapkričio 5 d. 7:30 
vai. vak. Soc. svetainėje, 319 E. State 
str.—Draugai ir drauges, kurie pri
klausote prie LDLD., malonėkite at
eiti ir savo draugus atsiveskite., šiuo 
kartu visi svarbesni reikalai turės 
būti atlikti. Visi draugai ateikite lai
ku. Bus duodamos knygos (Jono Bi
liūno Biografija) tiems, kurie užsi
mokėjo už 1917 m.

LDLD. 29 kp. ižd. A. J. Valentas.

LMPSA. 29 kp. įsteigė mokyklą 
prie 1017 N. Robey St. Bus mokina
ma lietuviu kalbos ir aritmetikos. 
Mokinimas prasidės lapkr. 4 d., 2:30 
v. po pietą. Kviečiame visas nares, 
kaip ir pašalietes lankyties mokyk
lon. Tik neprigulinčios turės mokė
ti 10c už lekcija. —Komitetas.

Indiana Harbor, IiuL— Tarpatuti- 
nis socialistą partijos niass-mitin- 
gas įvyks panedėly, lapkr. 5 d. Tran- 
silvania svet., Pens avė ir AVashing- 
lon sti. Pradžia 7.30 v.v. Kalbės so
cialistą partijos kandidatai i miesto 
valdyba ir šiaip kalbėtojai angliškai 
lietuviškai ir lenkiškai. Visi kvie
čiami atsilankyti ir išgirsti ką pasa
kys darbininku kandidatai.

Kviečia Komitetas.

Jauną Liet. Am. Taut. Kliubo lošė
jai dalyvaujantis lošime “Du broliu’’ 

. malonėkite visi susirinkti repetici-
— No. jon panedėly. lapkn 5 d., 8 v. v., kad 

ųvp( visiems gerai prisirengus prie loši- 
’’ mo. —Paul Petraitis.

Kas ją patėmysile malonėkite duoti 
man žinią, t ž teisingą pranešimą 
pirmasis gaus $10 dovanu. Meldžiu 
sugrįžti pas mane — viskas bus at
leista. Antanas ZubriCkns, 
1817 So. 12lh Si., Shvh'" gan \Vis.

Pajieškau savo pusbrolių ir pus
seserių Steponaičių iš Kauno gulk, 
Raseinių pav., Eržvilko par., Bau
žaičių kaimo. Jie palįs arba jų pa-

81!) Bank St., Waterbury, (k)iin.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS DEL VYRŲ— Moder

niškas kambarys ant ramios, yra va
lia, ck‘ktrikos šviesos ir telefonas.
416 E. 50 i)l. 1 floor, 

Tel. Drexel 3370

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGA MOTERŲ

KYTI SENAS POPIERAS.

TVAR-

BRAN-

GIAUSIA MOKESTIS. ATSIŠAUKI-

GUMB1NSKY BROS. CO.,

2261 SO. I NION AVE., CII1CAGO

► i

MERfflre
DEL KLIJAVIMO LEIBELIŲ

Puikios vietos dėl lengvo dirbtu-

tis; puikios apiclinkčs; didelė san
itariška dirbtuvė; gerai apšviesta, 
užtektinai tyro oro, netoli prie gat- 
vekarią.

CALUMET BAKING POWDER CO 
4100-1121 Fillmore St., Chieago, III

REIKALINGA —patyrusią moterų 
prie tvarkymo skuduru.

PEOPLES JUNK SHOP
622 W. 63rd st., Chieago, III.

REIKALINGAS greitu laiku lietu
vis barzdaskutis. Gera mokestis. Pa
stovus darbas. Malonėkite atsisaukt 
šiuo adresu: St. Kontrimavičių, 
1111 S. 49th Avė., Cicero, III.

RANDAI

Didelis kampinis štoras, su augštu 
beizmentu. West Sidėj, ant \Vestern 
aVe., kampas 22 pi. Tinkama vieta 
bučernei ir grocernei, netoli Aušros 
Vartų parapijos . Pigi randa pirmus 
6 mėnesius

Kreipkitės į
Jono Bagdžiuno Banką.

2331 S. Oakley Avė., Chieago.
Tel. ('.anai 1667

PARDAVIMI I vienintelė lietuviu 
grosernė ir bučerne. Nėra I 
S blokus. Gera puiki prog 
giems žmonėms.

STEl’AN JAROEIN
1137 S. Morgan St., Chi

RAKANDAI

i leisiu-

EXTRA
Jauna pora priversta pasukant sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $160.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $20. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divonų, daven- 
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Victrola su 
brangiais rekordais už $60.00. Sis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur Jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyveninio vietai 1822 
So. Kcdzie avė., arti 22-ros g«t., 
Chieago. UI.

UŽ BILE PASIULYMA turiu par
duoti greitai 6 kambarių vėliausios 
stailės rakandus. Taipgi puikų $150 
pianą su 10 metų gvarantija už $125 
ir $200 phonogranhą su rekordais ir 
Jewel point už $60.
1520 N. We^lurn Avė. 1-mas milžtai

JAUNA PORA turi parduoti tuo- 
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divouus, cabinet, phono- 
grapb, upright pianą ir lt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigiaį ui 
grynus pinigus.
2910 North Avė., 1-mas flatas. Priei 
Humboldt Park. • Chieago

MOKYKLOS

MOKYKIS SIUT MOTERIŽKU8 
KUBUS

Išmokinant piešimo, kirpimo formų, 
siūti naminius daiktus arba aprgda 
lūs. Diplomas kiekvienam, kurą ilsi 
mokins. Valandos dieną arba vaka- 
rais dėl jųsų parankumo. Už $10 ii 
įuokinain jus siut visokius drabužius

DRESS MAKING COLLEGES, 
2336 W. Madison gat., Westerai ava

SARA PATEK, MOKYTOJA 
1850 Wella aat

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lictufciš- 

kos kalbą, aritmetikos, knygvedys- 
lės, stenografijos, type\vritin^, pirk- 
lybos teisią, Suv. Valst. istorijos, a- 
beluos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pilietystSs, dajlia- 
rašystčs.

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

Rusiškai-Lenkiškas 
Ligoiibulis

Vyrai, moters ir vaikai 
reumatizmu, nervuotumu, 
ligomis, skausmu šlaunyse 
ir nugaroje. P ““ ,
keblumas arba blogas kraujas, 
gydome visas šias ligas velia 
elektrikiniais prietaisais, garo pirti
mis ir vėliausiais išradimais medici
noje. Jeigu jus sergate lovoje, atsi
šaukite į mus ir mes nusiųsime sa
vo gydytoją į jusą namus.

Mes taipgi priimame ligonius ant 
savaitės. Lasvndale 839,

1231 Independcnce Blvd. Chieago

vidurių 
rankose 

Paraližas šlapinimosi, 
Mes

DR. W. YUSZKIEWICZ

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJA* 
Km turi ikaudatnaa arba silpnas akie, 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas 

1155 Mihvaukee Avė.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakar#. 

wio 9 r v to iki J po p:*l.

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir ovei 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir ąugŠČiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
Iki $7.50.

Atdara kasdierą, nedaliomis ir va- 
karais.

S. G O R D O N 
1415 R Halsted St.. Chieago. >11.

PEARL^UEEN
KONCERTINOS

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedelyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
1t)e, Balkonas be. / 

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

HALSTED iv 32-r» GAIVI

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 parūpin
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
čiame dykai.

Georgi & Vitak Irusio Co.
1510 W. 17th St. Cluengo, 111.

SKAITYKIT IR PLATJNKIT

IMPERFECT IN ORIGINAL


