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REIKALAUJA SIŲST S 
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By valandą ten galima lauk 
ti maisto riaušių. Prisibijo

VOKIEČIAI ŠAUDĖ I PIR 
KLYBINIŲ LAIVŲ 

ĮGULAS.

STOCKHOLM, sp. 16. — 
Tik-ką atvykusio į čia tūlo 
pirklybinio laivo kapitonas 
užreiškė, jogei Ba įtiko juro
je eina atkakli kova tarpe 
rusų ir vokiečių laivyno — už 
viešpatavimą Rygos užla-

Svarbiausiu konferencijos 
klausimu, tur but, busiąs 
Rusijos klausimas.

t a b a.—Draugijų Įgaliotiniai, kur prida- 
mandatus pereitame Tarybos susirinkime, 

ji. Atvykę susirinkiman jie turės 
tik užsiregistruoti. Mandatus ar valdybų liudijimus 
turės atsinešt tik naujai {stojančių draugijų atstovai. 

PILDOMASIS KOMITETAS.SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS”;

PETROGRADAŠ, sp. 16. 
— Stačiatikių synodo susiri
nkimas, Maskvoje, nutarė 
nedalyvauti Rusijos laikina
jame parlamente.

ŠAUKIA FINLANDIJOS 
PARLAMENTA.

Įima aprūpinti armiją—ku
nigais. Jisai sako, kad naci- 
onalei armijai stačiog stoka 
kunigų. Kai-kur ant 30,000 
kareivių esą vos vienas pa
mokslininkas.

LONDON, spalių 16. — 
Iš Londono • pranešama, kad 
pastaruoju laiku vokiečių 
submarinos pradėjo šaudyti 
netik į priešo valstybės pir- 
klybinius laivus, bet taipjau 
•ir jų įgulas

EKSPLIOZIJĄ PARAKO 
DIRBTUVĖJ

Rusų laivai nuvijo, vokiečių 
eskadrą. — Vokiečiai už
ėmė Arensburgą. NEW YORK, spalių 16.— 

Čia gauta žinių, jogei šio
mis dienomis tapo paskandi
nta dar vienas Suv. Valstijų 
laivas

WASHINGTON, spalių 
16. — Justicijos departame
ntas vakar kreipėsi į augš- 
tesnįjį teismą reikalavimu 
išrišti paduotus skundus 
prieš konskripcijos įstaty
mą, būtent jo nekonstitucin- 
gumą ir tt. Justicijos depar
tamentas norėtų, kad tai bu
tų atlikta gruodžio 10 d. š.

NETEKO DVIEJŲ 
KARIŠKŲ LAIVŲ.

LONDON, spalių 16. — A 
nglų admiraltija praneša 
kad šiomis dienomis tapo pa
skandintas pagelbinis 
zeris Champagne ir 
gadytojas Betonai.

gelbėjimosi valtis. 
Pasekmėje to — tris tao už
mušti, o daugelis lengviau 
ar sunkiau sužeisti.

KANSAS CITY, spalių 16 
— Kansas valst. United Mi
ne Workers unijos viršinin
kų susirinkime tapo priimta 
t.v. streiko rezoliucija, ta
riant paskutinis reikalavi
mas į savininkus — išpildyt 
darbininkų reikalavimus. 
Priešingame atsitikime pen
kių valstijų angliakasiai mo
sią darbą. Samdytojams 
duota laiko iki sekamos pėt- 
nyčios.

AMSTERDAM, spalių 16 
— Sulig gautų iš Berlino ži
nių, Vokietijos kancleris Mi
chaelis iškeliavęs ryti’nin ka
rės frontan, t.y. Rusijon.
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PETROGRADAS.J

— Laikinoji valdžia 
proklamaciją, kuria 
ma susirinkti naujai išrink 
tąjį Finlandijos seimą lapk 
ričio pirmoje.

Naujo stimo rinkimai už 
sibaigė spalių 4 d.

TIKIS SUTRUšKINT 
ANGLIJĄ

vius. Villistai apsirikę. Ji 
mat manyta, kad tai papras
tas pasažierinis traukinis 
Bet pateko i kareivių ran

RUSŲ DVASIŠKIU NE 
DALYVAUS PARLA

MENTE.

AMSTERDAM, spalių 15. 
—Pasikalbėjime' su “Bruns- 
wick Landes Zeitung” korės* 
pondentu buvęs Vokietijos 
laivyno ministeris, admiro- 
las Tirpitz, tarp kita užreiš
kė, jogei Vokietija privalan
ti tęsti pradėtą submarinų 
karę prieš Angliją tol, - kol 
pastaroji bus priversta pra
šyti taikos. Tirpitz tikrina, 
kad vokiečių submarinos pa
skandinančios daugiau Ang
lijos laivų nei pastaroji spė-

‘cw York Call” atsisako 
prirodyti, “kodėl jam ne
turėtų būti atimta” ant
ros klesos siuntimo teise.

LAUKIAMA ANGLĮ AKA 
ŠIŲ STREIKO.

PARYŽIUS, spalių 16. — 
Pagalios išpildyta karės tei
smo nuosprendis,-^-holandų 
artistė, Mata-Hari, vakar 
tapo sušaudyta. Ji buvusi 
susekta šnipinėjime, t.y. iš
davime Francijos kariškų 
paslapčių vokiečių valdžiai. 
. Nesenai ji kreipėsi į ape
liacijos teismą reikalaujant 
atsaukt karės teismo nuos
prendį. Ten betgi tapo at
mesta jos reikalavimas.

205-207 E. 115th St., 
Kensington bus L. M. P. 
S. A. 25 kp. prakalbos. 
Kalbės Naujienų redak
torius P. Grigaitis. Pra
džia 7:30 v. v.; įžanga 
dykai.—Visi, o ypač mo
ters, atsilankykite į šias 
prakalbas. * ' ’ *

ringais aplodismentais svei
kino kalbėtojus, smerkian
čius neteisingumą, daromą 
socialistinei spaudai ir, aps
kritai, kėsinimąsi ant darbo 
žmonių laisvės, tariant — jų 
iškovotu teisių.

PASKANDINO SUV. VAI 
STIJŲ LAIVĄ.

WASHINGTON, sp. 16.— 
Valstybės sekretorius Lan
sing praneša, jogei šios ša
lies valdžia jau svarstanti a- 
pie dalyvavimą busimoje 
Paryžiaus konferencijoje.

, Toji konferencija, kaip ži
nia, yra šaukiama peržiurė-

PEKING, spalių 16. — 
Kynų-Japonų valdžios pada
rė naują sutarti sulig kuria 
pirmoji paveda savo kaimy
nei (Japonijai) Kirin-Čang- 
čun geležinkelį, Mandžuri- 
joje, ant trisdešimts metų. 
Užtaigi pastaroji duoda Ky- 
nijai 6 milionus 500 tukst. 
jenų paskolos — tokiam jau 
terminui. , v :

NEW YORK, spalių 16.— 
žydų socialistų dienraštis 
“Forward” išspausdino te
legramą, kur sakoma, kad 
šiomis dienomis pavojingai 
susi r gu si bu vu šio R u si j os 
caro motina — Maria Feo- 
dorovna. ’

; BERLINAS, spalių 16. — 
Anglų pulkai vakar visą die
ną atakavo vokiečių pozici
jas Aras fronte, tarpe Scra- 

jpe ir Cambrai Arras vieške
lių, dviejų ir puses mylių 
fronte. Užpuolimai visur 
tapo atmušta išskyrus cent
rą — sako oficialis vokiečių 
karės štabo pranešimas.

LONDON, spalių 16. — 
Automobilių mėgėjams var
gas. Šiomis dienomis ir vėl 
tapo pakelta gezolino kai
nos. “Joy-ride” mylėtojams 
dabar reikės mokėti net po 
$1.09 už galioną gezolino.

Call, atsakė į pačto de
partamento viršininko, Bur- 
lesono, reikalavimą — kodėl 
jam neturėtų būti atimta 
antros klesos siuntimo teisė. 
Laikraštis reikalauja, kad 
pačto departamentas teiktų
si prisiųsti jam apkaltinimo 
aktą, t.y. už. kokį būtent 
prasižengimą pačto departa
mentas nori atimt jam ant
ros klesos siuntimo privile
giją. Kol to nebus padary
ta — laikraštis negalėsiąs 
išpildyti Buriesono reikala
vimo.

Kai kurie tų laivų bus pa
imti kaipo transportai plau
kiojimui tarpe .Suv. Valsti
jų ir Europos. Kiti neužil- 
gio bus sugrąžinti jų savi
ninkams. Vis dėlto, jų plau
kiojimas, kainos už pervežL 
,mą tam tikrų, tavorų bus fe
derates valdžios kontrolėje. 
Manoma, kad neužilgio vald
žia konfiskuos ir daugiau 
pirklybinių laivų.

Pasigendama devynių 
jūreivių.

PHILADELPHIA, spalių 
16. — Du Pont parako dirb
tuvėje, Gibbsiowne, N. J., 
vakar kilo didžiulė eksplio- 
zija. Ekspliozija palietė tik 
vieną skyrių, todėl žmonių 
nedaug tenukentėjo. Viso 
užmušta trįs žmonės, vienas 
sunkiai sužeistas.

Ekspliozijoš trenkimas 
betgi buvo nepaprastai sma
rkus. Jis buvo jaučaimas 
net už poros dešimčių mylių

JUAREZ, Mexiko, spalių 
16 — Atvykę į čia pasažie- 
riai pasakoja, jogei sale cen- 
tralinio Mexikos geležinke
lio, tarpe Tereon ir Chihua
hua, šiomis dienomis tapo 
pakarta ant telegrafo stul
pų apie 20 villistų, už
puolusių pasažierinį trauki-

PARYŽ1US, spalių 16.
Artilerijos veikimas ties Vė- 

i rd u n u 1 a ipsn i ška i stiprė ja, 
įypačiai ties kalva No. 304. 
įPėstininkų atakų dar neda
roma, vis dėlto, by valandą 
jų galima laukti.

Aisne fronte artilerijos 
veikimas irgi tęsiasi. Cham- 
Jpagne fronte, ties Maisons 
de Champagne, franeuzai 
įsiveržė į vokiečių apkasus. 
Suimta tūlas skaitlius vokie
čiu kareiviu.

Kitose franeuzų fronto 
vietose vakar neatsitiko nie
ko nauja.

T U L A ATLANTIKO 
PRIEPLAUKA, spalių 15.— 
Vakar naktį į čia sugrįžo 
degantis anglų laivas, kuris 
vos tik buvo apleidęs prie
plauką su dideliu amunici
jos siuntiniu.

Laivui esant trisdešimts 
mylių nuo kranto masinu 
kambaryj kilo gaisras 
ačiū nepaprastoms jūreivių 
pastangoms gaisras nedasi- 
gavo iki amunicijų ir alyvo, 
kur buvo sukrauti ten pat

WASHINGTON, sp. 16.— 
Nuo šiandie federate valdžia 
paima savo žinion virš 450 
pirklybinių laivų — viso ą- 
pie pusantro miliono tonų

Louis Luėkenback
netoli Francijos pakraščiu

krui- 
minu

talkininkų valstybių 
dėlto, manoma, kad 
biausiu konferencijos klau 
simu bus — Rusijos klausi 
mas.

Mušis >Į!ikn juruje?
307 W30th si '

ROMA, spalių 16. — Aus
trijos imperatorius Karolis 
atidėjo sąvo kelionę Bulgari
jos sostinėn Sofijon. • Mat, 
gauta žinių, kad dalykų sto- 
vis Sofijoje yra be galo opus, - dienomis tapo paskandinta 
By valandą ten galima lauk-Į vienas Anglijos pirklyb'inis 

laivas. ' Kuonįet laivo įgula 
damas jų Austrijos impera-^p]ej(i0 skęstantį laivą, sub- 
torius taigi ir nutarė geriau marinos komanduotojas lie- 
nevykti ten

WASHINGTON, sp. 16.— 
Senatorius King, nuo Utah 
valstijos, pasiuntė preziden
tui laišką reikalaujant, kad 
butų pasiųsta dalis Suv. Va
lstijų kariuomenės Balkanų 
frontan. *

Senatorius King taipjau 
reikalauja, kad neatidėlio
jant butų paskelbta karė ir 
kitoms Vokietijos talkinin
kėms — Austro-Vengrijai, 
Turkijai ir Bulgarijai.

sako, kad reichstago didžiu
ma rengiasi prie kovos su 
kancleriu, kuri neišven
giamai turėsianti prasi
dėti sekamoje reichstago se
sijoje, gruodžio mėnesyj. 
Ant žūt but norima pašalin

ki kanclerį Michaelį. Tuo ti
eksiu Berline dabar atsibuna 
| eilė" svarbių pasikalbėjimų 
||tarpe reichstago didžiumos 
Lyderių.

PETROGRADAS, sp. 16. 
— Vokiečių kariliomenė, 
kuri pereitą pėtnyeią tapo 
išsodinta ant Oesel salos, jau 
užėmė Arensburg miestą — 
salos sostinę. Tai pripažįsta 
ir rusų karės ofiso praneši
mas.

Vokiečių torpedų naikin
tojų eskadra bandė įsiverž
ti tarpe Oesel ir Dagu salų iš į 
Siautės. Rusų kariuomenei 
betgi atėjo talkon nišų ka
riški laivai ir privertė vo
kiečius pasitraukti.

Vokiečiu submarinų dabar c c

pilna Rygos užlajoj ir apie 
Oesel salą.

Karės reikalu žinovai tik-1 Tūkstančiai 
rina, kad vokiečiai neužil

gio bandysią išsodinti savo 
kariuomenę ant sausžemio— 
Estonijoje. Vis dėlto, pirma 
jiems dar reikėsią paimti Oe
sel ir Dago salas. Jeigu ta-

Daroma pastangų, kad bu
simoji talkininkų konferen
cija butų kiek galima pilnes
nė, t.y. kad joje dalyvautų 
visų kariaujančių prieš Vo
kietiją valstybių įgaliotiniai.

Chicago) ir ap’ielinkėse.^— 
Ūkanota; maža atmaina te
mperatūroje.

Augščiausia temperatūra 
vakar buvo 60 laipsnių; že
miausia — 53 1.

Saulė, teka 6:04
— 5:07. .
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liValdžia todėl nemananti ke-
• a . * • . . . <

'Iti'es iš sostinės. .
Centralis rusų laivyno jū

reivių komitetas-išleido at
sišaukimą į jūreivius, ragi- 
Įnant juos daryti visa, kad už- 
j kirtus priešo laivynui kelią 
prie tolimesnio veikimo-už- 
puolimo. Pasekmėje.to, tuoj 
tapo pertraukta jūreivių ta
pybos susirinkimai Kronšta- 
(dte ir duota Įsakymas būti 
prisirengusiais mušim

BOSTON, spalių 16. — 
Massachusetts episkopalų 
vyskupas Lawrence ragina 
savo diecezijos kunigus rin-

— Bilietu biurai užtvenkti C

žmonėmis, norinčiais apleisti 
Petrogradą. Daugelis jų 
siūlo dovanų, kad tik gavus 
bilietų,

Petrograde dabai 
įvairių nepamatuotų gandų. 
Neveizint valdžios persergė
jimų, vis dėlto randasi daug 
tokių, kur tiki jiems.

Plačiausia pasklydęs gan
das tai tas, buk valdžia ren
giasi prie kraustymosi iš so
stinės ir buk greitu laiku bu
sią pertraukta visoks pasa- 
žierinių traukinių vaikščioji 
mas tarpensostinės ir kitų 
Rusijos miestų, kad davus 
progą perkelti valdžios ar- 
chivus ir visa kita. Oficia- 
lė valdžios proklamacija bet
gi užginčija tai 
kad Petrogradui negresia 
joks pavojus. Vokiečių ar
mija dar už trijų šimtų my
lių nuo sostinės. O jeigu ir 
bandytų veržties prie Petro
grado, tai didžiausia kliūtis 
prie to jai bus blogi keliai.

Antras visuotinas CHICAGOS LIETUVIŲ DAR
BININKŲ TARYBOS susirinkimas įvyks spalių 21 
<1. Vieta: University of Chicago Settlement svetainėj, 
4630 Gross avė. 
džia 10 vai. ryto

Draugijos, kur dar nespėjo įstot CHICAGOS LIE
TUVIŲ DARBININKŲ TARYBON, šiuo maloniai 
kviečiama atsiųsti savo įgaliotiniu į sekamą susirin-
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TELEPHONE CANAL 1 SOS

NEW YORK, spalių 15.— 
tai jiems pavyks, užpuolimas I ukstančiai New orko da- 
ant Estonijos neišvengiamas‘rbininkų vakar užtvenkė 
— sako tie patįs pranešimai, i numingą Madison Square 

Gardeną, kad užprotestavus 
prieš pačto departamentą, 
užsimojusį ant socialistinės 
New Yorko spaudos—“New 

ĮYctel< CalFo”, “New Yorker 
Į Folkszeitung”, “Forwardo” 
ir kitu.

Žmonių prisirinko tiek 
daug, kad policija buvo pri- 

I versta uždaryti svetainės 
duris pirm, negu prasidėjo 

vaikšto, prakalbos. Tuo tarpu du 
šimtai policistų buvo pašau
kti daboti' tvarkos gatvėse, 
kur stovėjo kiti tūkstančiai, 
netilpusieji svetainėje.

Vyriausiais vakaro kalbė
tojais buvo socialistų kandi- 
Įdatas į New Yorko majorus, 
‘.d. Morris Hillquit, Marer, 
Shiplakov, Gal F o redak
torius d. Chas. W. Ervin ir
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Užsisakomoji kaina:
Wdeagoje, nešiotojams kasdien pri-i 
Katant i namus, moka:

Savaitei .................... 12 centų
Unesiui ....................  50 centų

■Besto dalyse, kur nešiotojai nepa- 
tfakla, dienraštis siunčiamas pačtu, 
hafjams išanksto užsimokėjus: Me- 
Mw $6.00; pusei metų $3.50.
n«rt ne Chicago], metams $5.00; pu- 
lit metų $3.00; trims mėnesiams 
H.7*. Kanadoje metams $7.00. Vi- 
rar kitur užsieniuose $8.00 metams*

Rinkimai 
nuspręs.

Lapkričio 6 d. rinkimai 
nuspręs šios šalies valdžios 
politiką. Jeigu jie bus pa
sekmingi socialistų partijai, 
tai valdžia neturės drąsos 
varžyti žmonių laisvę ir per
sekioti spaudą. Jeigu jie 
duos menku rezultatu sočia- v
listams, tai tuomet bus gali
ma laukti visa ko blogiausia.

Tatai galima numanyt iš 
dabartinio valdžios apsiėji
mo su socialistu laikraščiais.

ir

Visa eilė jų gavo persergėji
mus arba ir tapo nubausti. 
Bet kolkas dar jie gyvuoja. 
Netekusieji antros klesos 
siuntimo teisiu laikraščiai v
moka pačtui po 1c už kiek
vienos kopijos persiutimą, ir 
ji siuntinėja juos.

Bet pačto viršininkas pa
skelbė, kad už mėnesio laiko 
jau nebebusią “maištininkiš- 
kų” laikraščių. Apie mėnesį 
laiko jisai dar ketina pakęsti 
juos.

Už mėnesio laiko tečiaus 
bus žinoma, kaip žmonės 
žiuri į valdžios politiką. Jei
gu jie pritaria jai, tai jie la
pkričio 6 d. balsuos už demo
kratus. Jeigu jie nelabai jai 
priešingi, tai jie balsuos už 
republikonus arba kitokią 
kapitalistinę partiją. Bet 
jeigu žmonės griežtai atme
ta dabartinės politikos kur
są, tai jie balsuos už sociali
stus.

Ypatingai svarbus bus rin 
kimai dviejuose didžiausiuo
se Amerikos miestuose, New 
Yorke ir Chicagoje. New 
Yorke šį rudenį renkama 
mayoras ir visa miesto val
džia; Chicagoje renkama 
teisėjai. Jeigu šituose rinki- 

-muose socialistai sumuš ka
pitalistų partijas, tai žmonės 
galės laisviau atsikvėpti.

Bėgiu trijų savaičių šis 
klausimas išsiris. Visi, kam 
rupi, kad butų apsaugota 
žmonių laisvė, privalo kuo- 
galėdami prisidėt prie to, 
kad socialistai laimėtu. O so- 
cialistai per tą laiką, kuris 
liko iki rinkimų, turi dirbt 
iš visų pajiegų.

Ta frakcija 
kova.

Daugiau kaip metai laiko 
atgal, rugsėjo mėnesio pra
džioje, įvyko 9-sis L.S.S. su
važiavimas. Jisai pasižymė
jo aštrių nuomonių susikirti
mu tarpe delegatų. Buvo 
momentų, kada suvažiavi
mui rodėsi, kad įvyks skili
mas, ir apie tai jau buvo pra
dėta atvirai kalbėt. Suva
žiavimas tečiaus neskilo. Re- 

•zoliucija, iššaukusi daugiau
sia ginčų, tapo pakeista ko 
misijoje ir paskui vienbal
siai priimta suvažiavimo.

'Delegatai išsiskirstė namo 
tąja viltim, kad pavojus or- 
sganizacijai tapo prašalintas, 
ir kad ateityje jos veikimo 
nebetrukdys frakciniai nesu
tikimai.

Ant nelaimės, šita viltis 
neišsipildė. Frakciniai ne
sutikimai Sąjungoje ne tik
tai neišnyko, bet išsiplėtojo 
dar labiaus ir šiandie pasie
kė stačiai nebepakenčiamo 
laipsnio. Priėjo iki to, kad 
didelės, iš veiklių narių susi
dedančios, kuopos ėmė svar
styt klausimą atsimetimo 
nuo L. S. S. Sąjungos-gi lei- 
džiamasai savaitraštis jau 
rengia savo skaitytojus prie 
jtos minties, kad tie veikėjai, 
Ųkurie jam nepritaria, pasi
trauks iš organizacijos. Tai
gi dar vienas-antras žingsnis 
toliaus tų nesutikimų keliu, 
ir Sąjunga gali pradėt skilt.

Kada šitaip dalykai susi
dėjo, mums rodosi, yra nau
dinga pažvelgt į tai, kas iš
šaukė tuos susirėmimus Są
jungos viduje,

Pažvelgtume į minėtąjį su
važiavimą — delei ko tenai 
buvo kilę ginčai?

Jie kilo delei klausimo a- 
pie santykius tarpe įvairaus 
krypsnio socialistų. Dalis 
delegatų, su V. Kapsuku 
pryšakyje, stojo už tai, kad 
musų pareiga yra su tais so
cialistais, kurie iškrypo iš 
internacionalizmo vėžių, ko
vot, kaip su darbininkų kle
jos priešais. Antra delega
tų dali nepritarė šitokiai tak 
tikai, siūlydama jos vietoje 
kritikuot tų ištrypusiųjų so
cialistų poziciją ir turėt o- 
menėje, kad darbininkų prie
šai yra kapitalistinės klesos 
ir valdžios.

Šitos suvažiavimo . dalies 
taktika tapo priimta. Rezo
liucijos projekte tie žodžiai, 
kur kalbama apie “kovą su 
tais socialistais^ buvo iš
braukti ir vieton jų rezoliu
cijos .pradžioje buvo “pas
merkta” Europos socialistų 
didžiumų elgimąsi dabarti
nėje karėje, šitas suvažia
vimo žingsnis ir prašalino 
laikinai frakcinę kovą iš Są
jungos.

Kodel-gi ta kova vėl atsi
naujino? Todėl, kad ta są- 
jungiečių dalis, kuriai nepa
vyko įpiršt IX suvažiavimui 
savo taktiką, ėmė vykint ją 
savavališkai per L. S. S. or
ganą. Jie užmiršo, kad su
važiavimas pripažino, jogei 
kovot socialistai privalo su 
darbininkų klesos priešais, o 

f ne su kitokių nuomonių so
cialistais, ir jie klesų kovą pa 
keitė frakcijų kova. Ačiū 
tam, kad jie turi savo ranko
se laikraštį, kurio ėmimas y- 
ra priverstinas Sąjungos na
riams, jie savo nuomonę į- 
skiepijo ir didžiumai sąjun- 
giečių. Tuo budu pasidarė 
(taip, kad sąjungiečiai pasi
dalino į dvi priešingas viena 
antrai “partijas”, kurios jau 
pradeda neišsitekt vienos or
ganizacijos ribose.

Jeigu Sąjunga skiltų, tai, 
žinoma, butų džiaugsmo so
cialistų priešams—klerika
lams ir tautininkams, ir smu 
gis socialistų judėjimui. Bet 
skilimas įvyks, jeigu ta fra
kcija, kuri valdo Sąjungos 
organą, ir toliaus nepaisys 
suvažiavimo nustatytosios 
^taktikos ir varys kovą prieš 
socialistus.

Pradėjusi kovot su “social 
-patriotais”, ji paskui ėmė 
atakuot ir tarptautinius so
cialistus, o dabar ji kovoja 
jau beveik prieš visą sociali

stų judėjimą, išskiriant patį 
kraštutinį kairįjį jo sparną. 
Kokius-gi vartoja įrankius 
toje kovoje, tai čia nė kalbėt 
nesinori. Veikt su ja išvien 
ištiesų darosi be galo sunku.

Kokios tečiaus nebūty ši
tos kovos pasekmės, mums 
atrodo, kad sugriaut lietu- 
įviy darbininkų judėjimą ji 
^nesugriaus. Ji įneša į jį 
daug suirutės ir labai jam 
kenkia, bet anksčiau ar vė
liaus tas judėjimas turės pa- 
limt viršų ant kenksmingų 
jam tendencijų. Panašiai 
juk buvo Baltimorėje. Kele
tas metų atgal tenai “aido- 
blistai” suskaldė rubsiuvių 
vienybę ir kėsinosi sunaikint 
socialistų kuopą; bet paga
lios jie patįs pakriko ir šian
die apie garsiąją Baltimo- 
rės “pramoniečių” uniją nie
ko nebegirdėt.

Darbininkų vienybes ar
dymo taktika negali turėt 
pasisekimo ilgesni laiką.

Apžvalga.
RUSIJOJE ĮSIKŪRĖ 
LIETUVIŲ DARBO ŽMO
NIŲ TARYBA.

“Naujoji Lietuva” liepos 21 d. 
numeryje rašo:

Nuo Tautos prie Darbo 
žmonių Tarybos.

Lietuvių Seimo skilimas at
siliepė į Lietuvių 'Paulos Ta
rybos likimą.
’ Senieji, dar prieš revoliuci
ją pastatytieji, T. Tarybos pa
matai nebeliko.

Tai buvo malyties jau pir
miau, po Seimo posėdy, kuris 
buvo sušauktas, revoliucinio 
Seimo nutarimu besiremiant. 
Nors tasai nutarimas .minėjo 
T. T. iš penkių partijų, bet jos 
veikimo pamatau dėjo revo
liucinio Seimo rezoliuciją gy- 
venąmuoju momentu. Su- 
Įiranlama, kad dešiniosioms 
partijoms — Pažangai ir krik
ščioni ms-dem., kurie savo 
atkaklumu suskaldė ir Seimą, 
reikėjo išrišti klausimas — 
ar atsisakyti nuo jų pačių su 
tokiu atkaklumu pravestos 
dešiniojo Seimo rezoliucijos, 
ar nedalyvauti Tautos Tary-i 
boję. Bet dešinieji mėgino 
dar aiškinti, kad Seimo nu
tarimai gali likti sau, o T. T. 
darbuotas vėl sau.

Socijalistai stale T. T. vei
kimo pamatau lik rcvol. Sei
mo nutarimus, nes dešiniojo 
sparno nutarimai jiems yra 
nepriimtini, juk todcl ir pats 
skilo. Tada dešinieji, saky
dami, kad nors rev. Seimo nu
tarimai nėra jų nutarimams 
priešingi, vienok jie negali jų 
pripažinti. n I

Santaros partija visuomet 
statydavo klausimus “diplo
matiškai”, neaiškiai, miglotai. 
Bet vis dėlto ir šitie diploma
tai galų-galais prisidėjo prie 
socijalistų formules, kame 
buvo sakoma, kad T. Taryba 
vaduosis rcvol. Seimo nutari
mais ir j on įeina tik los par
tijos, kurios juos pripažįsta, j 

Tuomet nebegalėjo jau be
būti T. Taryboje nei Pažan
gos, nei krikšč.-dem. partijos.

Dabar, regis, reikėjo jau T. 
Tarybai energingai imties 
veikti. Reikėjo atidirbti už 
sugaištąjį laiką per tarybas su 
dešiniaisiais. Reikėjo vykinti I 
rev, Seimo nutarimai. Bet 
taip tik rodėsi. Tiesa, buvo!

• išrinktas prezidijumas, buvo Į 
atliktas Dai’b. ir Kai\ Atsl.
Tar. pasveikinimas ir prieitai 
prie lietuvių konferencijos 1 
šau kimo Stokholme, Daug Į 
buvo ginčytasi, kam šaukia-Į 
ma konferencija — ar nutari- Į 
mams daryti, ar tik pasiinfor-Į 
m uoli. Santara stovėjo už į 
nutarimus, socijalistai - už 

informacijas. Kadangi toje 
konferencijoje negalima lauk
ti teisėtų užimtosios Lictuv os 
ir kolonijų atstovų, del išva
žiavimų neįveikiamų kliūčių, 
todėl pripuolamai atvykusieji 
žmonės gali tik pasitarti, pra
nešti vieni kitiems, koks jų 
vielose dalykų stovis. %

Ir nutarta buvo, kad konfe
rencija bus del susižinojimo 
(informacinė).

Bet svarstant, kokias liet, 
partijas čia, Rusijoje, kviesti, 
kįla vėl smarkių ginčų. San
tara pasiūlė kviesti dešinią
sias partijas per dešiniojo Sei
mo Vykdomąją Komisiją. 
Socijalislai, žinoma, griežtai 
pasipriešino. Tautos Taryba, 
būdama savarankus rev. Sei
mo organas ir vykindamas jo
jo nutarimus, negali pripažin
ti dar kaž-kųkios Vykdomo
sios Komisijos ir, tokiu budu, 
skaityties su dešiniuoju Šei
nio sparnu. Toks pasiūly
mas, pakeliu rišant paprastą 
partijų pakvietimo leclinni- 
kos pusę, kliudė labai svarbų 
principijalų klausimą del pa
čios demokratijos taktikos 
Seime. Rel tai negalėjo būti 
nesusipratimas ir tiekr Vie
nok Santara kažin delko kar
štai gynė savo pasiūlymą. Ne
gana to’. Santara permainė 
savo pasiūlymą ir įnešė for- 
mulą, kuri visus tiesiog nuste
bino. . Ten sakoma, kad del 
liet, konferencijos sušaukimo 
T. Taryba turinti s u s i t a r- 
l i su Vykdomąja Komisija. 
Čia jau buvo keliamas klausi
mas delei peržiūrėjimo to, 
kas jau nutarta ir kaip ir abe
jojama del T. Tarybos pačios 
kompetenci jos. Ir kada soci- 
jalistai ėmė a lydžiau klausi
nėti Santaros lokio pasiūlymo 
priežasčių, jų atstovas, paga
lios, pranešė, kad jie norį pa
taisyti klaidą, įvykusią Seime, 
t. y. skilimą, ir kad jiems rupį 
vėl visus sujungti, ir pasiuty- 
mas tasai daromas ultimatu
mo formoje. Damatę, kad 
Santara kontrabandos keliu, 
technikos klausimą besvars
tant, norėjo pravesti “rieny- 
hę”, socijalistai atmetė jų pa
siūlymą. Santaros partijos 
atstovai pranešė, kad jie išei
na iš Tautos Tarybos.

čia tai ir pasirodė šitos par
tijos veidmainiugumas, nes 
ji nesakė, ko nori. Bet ji, pa
sirodo, ir iš Seimo paskui so- 
cijalistus buvusi išėjusi tik to
dėl, kad sulaikyti juos nuo 
pasukimo perdaug į kairę. 
Taigi ir šį kartą parodė libe
rali] Santara savo artimiau
sią giminystę su įvairiaspal
viais klerikalais (Pažanga, 
krikščion.-demokr.) ir be jų 
pasijuto blogai. Jos demo
kratizmas dar kartą pasirodė 
netikras. Ji pasistatė sau 
principą — nesilaikyti jokių 
principų. Blogdušių libera
lų sauja, nesiremdama kokiu- 
nors skaitmeningesniu sluogs- 
niu, nejaučia ir politinės mo
ralės liepimų. Jie nesustojo 
prieš tai, kad suardyti del de
šinių ji] gražiųjų akelių Tau
tos Tarybą. Daug rėkdami 
del tautos labo, jie atsisakė 
vykinti gyveninian nutarimus 
to. paties Seimo, kuriame pa
tįs dalyvavo* Tokiu budu, jie 
mėgino išduoti revoliucinį 
Seimą klerikalams, ir už tokį 
savo žygį jie privalo atsaky
ti prieš demokratiją. Santa
ra pasirašė savo bankroto do
kumentą. Tuo geriau. Bet 
revoliucinio Seimo nutarimai 
turi būti išpiljyti. Ir demo
kratija pati organizuos darbo 
žmonių atstovybę ir eis savo 
keliais*

Darbb žmonių Taryba J
— Štai kas dabar atstovaus 

Lietuvos liaudžiai ir kalbės 
jos vardu. Darbininkų, vals
tiečių, demokratinių organiza-. 
cijų atstovai bendromis su
jungtomis pajėgomis, tikimės, 
išves musų liaudį į laisvo gy
venimo šviesų kelią.

Tautos Taryba numirė.
Tegyvuoja Darbo žmonių

Taryba!

STOJA Už 
MONARCHIJĄ!

“Vienybėje Lietu v.” skaito
me:

Rusija pergyvena visokias 
riaušis, visokius nuotakius. 
Visur skamba Kerenskio var
das. Bolševikai senai jau no
ri atimti i$ jo valdžią, darbuo
jasi leniniečiai. Buvo kalba
ma, kad Maskvos susivažiavi
mas prašalins jį nuo valdžios. 
Kornilovas pakėlė tikrą sumi
šimą, kad pagriebti valdžią, ir 
ant galo bolševiku susivažia
vimas tą-pat tikėjosi padary
ti. Vienok Kerenskio rankose 
vis pasilieka. Jis ilgiau laiko
si, negu ministerių pirminin
kai kares metu laikydavosi 
prie caro valdžios. Tas paro
do, kad Kcrenskis ištikro yra 
tasai žmogus, kuris gali Rusi
ją šiaip taip valdyti.

Bet jei Rusijoje visa tvarka 
priklauso nuo vieno žmogaus, 
tai tas aiškiai paliudija, kad 
Rusijai dar reikalinga monar
chija, kad Rusija dar nepriau
gusi prie augštcsnio laipsnio. 
Ir ištikro jei Kcrenskis ir il
giau taip gales valdyti, tai la
bai galima laukti, kad jis pa
norės ir karališko vainiko. 
Juk istorija pilna panašių 
nuotikių. Ir kas gali žinoti, 
kad neuž viešpataus Busi joj 
Kerenskio dinastija.
Taigi “V. L.” pripažįsta, kad 

Rusijai “reikalinga monarchi
ja.” Sveikiname. Tokio širdies 
atvirumo neparodė nė klerika
lai. Nuo to laiko, kaip Rusijos 
caras buvo nuverstas, musų kle
rikalai nors ir smerkia “Rusi
jos betvarkę”, bet nedrįsta atvi
rai stoti už monarchijos sugrą
žinimą. “Vienybė L.,” kuri daž
nai mėgsta pasigirti savo “pro
gresyvumu” ir “demokratu m u”, 
pasirodė esanti drąsesnė už juos,

A. BULOTA APIE 
AMERIKĄ.

Petrogrado “Naujoji Lietuva” 
rašo, kad liepos 15 d. (pagal se
nąjį kalendorių) Petrograde Ka
rės Medicinos Akademijoje įvy
ko buvusiojo amerikiečių sve
čio, A. Bulotos, paskaita. Sako:

Atsilankė klausytojų pilna 
auditorija. Pranešėjas gana 
plačiai apibudino Amerikos 
lietuvių politines partijas ir 
santykius šelpimo reikalais. 
A. Bulota su Žemaite buvo 
kviesti šelpimo* fondo, kame 
susispietę buvo daugiausia so- 
cijalistų, bet ne vien tik jie. 
Tasai fondas nepartinis., Pi- 

"nigus šelpimo fondas surinko 
. apie 30.000 dol., tuo tarpu 

Tautininkų Gelbėjimo arba 
Nepriklausomybės fondas, 
kuris labai gyrėsi savo patri- 
jotizmu, tėra surinkęs apie 
15 — 16 tuksi, dol. Tik kle
rikalų fondas, besinaudoda
mas bažnyčiomis, susirinko 
daugiau, apie 50 — 60 tukst. 
dol. Prisiminė amerikiečių 
“Lietuvos Atstatymo Bendro
vę”, kur dedasi pasiturintieji 
žmonės, didelių nuošimčių 
jieškantieji. Joje karštai da
lyvauja ir d-ras J. šliupas. 
Apskritai, J. šliupas, kurs se
niau buvo didis kunigų ėdi
kas, dabar eina su kunigais iš
vien ir kovoja su socijalistais. 
šmeižtų visokių iš klerikalų 
puses netruko. Neaplenkė su 
savo klerikalinėmis pamazgo
mis nė gerb. rašytojos žemai
tės. A. Bulotienė trumpai pa
pasakojo apie tai, kaip ėjo au
kų rinkimas “Žiburėlio” drau
gi j a i moksleiviams šelpti.
Aukų surinkta iŠ viso apie 4 
tuksi, dol. Abudu pranešėju 
pažymėjo Am. lietuvių soci-
jalistų širdingą prie jų atsi-
nešimą nuo pat pradžios ir vi
są darbavimos laiką ir veiklų j svarbu dabar, nes lapkr. 6 d. bus
rėmimą jųjų darbavimosi. rinkimai ir s< norios partijos jau

Naujoko Laiškas
Camp Dodge, la., Sp. 13. — 

Kad rugs. 19 dieną atsisveikino
me su namais ir draugais ir at
važiavome į Camp Dodge, buvo 
labai nejauku. Buvome nuliū
dę, nusiminę. Bet laikas bėga 
ir žmogus prie visa ko pripran
ta. Apsipratome ir mes. Gau
name laiškų ir patįs rašome, tuo 
budu susižinome su draugais ir 
giminėmis.

Belo, kadangi scredomis ir su
katomis tik pusę dienos temoki- 
na, o nedėliomis turime visa die- 
ną liuosą nuo muštrų, tai to
mis dienomis leidžia ir i kita C c

miestą pavažiuoti. Norint kur 
išvažiuoti, žinoma, reikia gaut 
tam tikras leidimas. Laisvas 
valandas praleidžiame kartais 
gana linksmai. žinoma, juk 
jaunimas.

O aplamai - - well, kaip dan
guj taip ir ant žemės. Visokių 
ir čia yra. Kiti, gavę laisvą va
landą, dykai praleidžia besėdė
dami prie malevotų abrozėhų, 
kiti kuo naudingesnių užsiima.

šiaip viskas gerai; užlaikymas 
neblogas, nors, suprantama. vis 
ne taip, kaip namie. Bet yra 
jaunuolių, mačiusiu didelio var
go, kurie ir labai patenkinti, jog 
duonos kąsnis dabar nerupi ir 
drabužį gauna už dyką. Tokių, 
žinoma, yra labai maža. Didžiu
ma visai kitaip protauja ir skar- 
bavas drabužis jiems juomažiau- 
sia apeina. Ir ne dykai jis duo
damas, už ji reikia tarnaut.

Kaip paėjo žinia, kad greitu 
laiku veš iš čia, tai ir vėl suju
dimas. Vieni nori važiuoti, ki
ti rodžiau čia pasiliktų. Bet 
strielbas duoda, rengia, — reikia 
važiuot, reikia su draugais atsi
skirt. Scenos tokios, kaip kad 
išvažiuojant mums iš Westvil- 
lės.

Sudiev, draugai, sudiev pažįs
tamieji. Pasilikite visi sveiki.

- V. Jocius.

Korespondencijos
EAST CHICAGO, IND.

__ _ _ - £

Lietuvių Judėjimas.

Atėjus vėsesniu i orui ir musų 
miestelio lietuviai pradėjo bruz
dėti. Jau buvau rašęs Naujie
nose, kad veiklesniųjų draugų 
rupesniu tapo pakeltas klausi
mas draugijose apie A. L. D. T. 
ir joms pritarus, tapo suorgani
zuotas vietinis tos Tarybos sky
rius. Dabar mačiau laikraš
čiuose, kad ir Indiana Harbor 
draugijos ketina prisidėti prie 
tos Tarybos. Tai butų pagirti
nas darbas, kad ir jos prisidėtų, 
nes abu miesteliai vra visai arti 
vienas kito.

Musų draugijos jau senai bu
vo išrinkę komitetą rinkimui 
aukų nukentėjusiems nuo karės 
lietuviams. Bet jis ikišiol nie
ko neveikė. Bet nesenai įvyku
siame to komiteto -susirinkime 
nutaria pradėti šį-tą veikti. Sa
vo veikimą pradės parengimu 
baliaus lapkr. 21 d., kurio visas 
pelnas eis nukentėjusioms nuo 
karės. Tikimės, kad žmones 
tam baliui prijaus ir visi jin at
silankys.

LDLD. 70 kp. irgi nutarė šią 
žiemą pradėti veikti. Ji rengs 
prakalbas, diskusijas ir kitokius 
vakarėlius.

Spalio 12 d. buvo prakalbos 
tikslu atgaivinti LSS. 201 kp. 
Kalbėti buvo kviečiamas L. S. S. 
XII Rajono organizatorius A. 
Bimbo.

L. A. U. Kliubas rengia pra
kalbas lapkr. 4 d. Kalbės jose, 
rodos, d. T. Dundulis. L. A.*
U. Kliubas yra politiškas, bet 
daugumas narių visgi nesupran
ta politikos svarbumo ir balsavi
muose atiduoda savo balsus už 
savo priešus. Tikimės, kad d. 
T.^Dundulis giliau supažindis 
muš su politika ir musų, kaipo 
piliečių, pareigomis. Ypač tas

dūksta, belakstydamos gatvėmi 
su muzikantais ir duodamos vi 
šokiausių pažadėjimų, kurių 
niekad jos nepildo. •— Pipiras.

BRIDGEPORT, CONN.

Valdžia konfiskavo LSS. 41 kp. 
protokolų knygas, antspaudą ir; 

laiškus.

S ubą tos vakare, spalio 6 d. dt‘- 
tektyvai atėjo į LSS. 41 kp. se
kretoriaus d. V. Pestinyko na
mus, 239 South Avė., bet nera
dę jo namie, pasiimė kuopos 
protokolų knygas, antspaudų ir 
laiškus, kokiuos tik rado, ir nu
sinešė į policijos stotį.

Priežastimi to visko yra da
bartinis šaukimas jaunuolių ka
riuomenėn, kuris palietė ir so
cialistus. Tarp pašauktųjų ka
riuomenėn buvo ir d. V. Pesti- 
nykas. Bet jo įsitikinimai ne
leido jam tarnauti kariuomenė
je ir todėl jis parašė laišką vie
tos exemption board, kad jis 
nestos kariuomenėn. Pats gi 
laukė tos valandos, kada jis taps 
suimtu; jis manė pasiduoti ir 
priimti bausmę, l'ečiaus vėliau 
patyrė, kad tokius vistiek ne so
dina kalėjimai), bet išveža i sto
vyklas — kariuomenėn.

Nepribuvus paskirtą dieną 
kariuomenėn, detektivai atėjo į 
jo namus, bet jo neradę ptisi- 
imė tik kuopos knygas. Kuo
met gi jis vėliau parėjęs patyrė 
apit1 tai pasišalino, nežinia 
kur išvažiuodamas.

Policija su detektivais sjiugo- 
jo dieną ir naktį jo butą, bet jis 
nebegrįžo. Užklupdavo nakti
mis ir ant kitų jo draugų, ma
nydami jį rasiant ten, bet veltui.

V. Pešti n y kas visas savo kny
gas ir kitokį turtą buvo sudėjęs 
i skrvnia. Bet detektivai nuta- «. A/
re padaryti joj kratą ir skrynią 
atidarė. Nieko ypatingo nera
do, bet visgi viską pasiimė pas 
save - į policijos stotį. Kartu 
pasakė šeimininkams, kad nie
kas tų daiktų negales atsiimti 
kaip tik pats d. Pėstinykas. Bet 
kaip bus su kuopos protokolų 
knygomis ir kitokiu turtu —ne
žinia. Juk d. Pestinyko dabar 
čia nebėra, o ar panorės polici
ja kitam išduoti? Pagyvensime 
— pamatysime.

Qrg. V. Pėstinykas buvo darb
ščiu ir ilgą laiką buvo LSS. 41 
kp. sekretorium.

— F. F. Nahunchikas.

WEST FRANKFORT, HI.

Vinco Semaškos nusižudymas.

Laikraštis The Frankfort 
American, spaliu 12, paduoda 
šitokią žinią:

Darbininkai, eidami anksti 
rytą į By-Products Coke kom
panijos kasyklas dirbti, pakeliui 
rado negyvą žmogų. Vėliau pa
sirodė, kad tai yra lietuvis Vin
cas Semaška, 30 metų amžiaus 
vyras. Dešinėj rankoj negyvė
lis laikė 32 kalibro automatinį 
revolverį, o dvi žaizdos gaivoj 
rodė, kad jisai nusišovė. Jo la
vonas rasta" netoli namų, kur, 
jis gyveno.

Sako, kad šeimininke, pas ku
rią jis turėjo kambarį, ant ryto
jaus po to, kaip jo lavonas bu
vo rasta, gavus laišką, kuriame 
Semaška rašo, kas padaryti su 
jo manta. *

V. Semaška buvo šaukiamas į 
Benton prisistatyti “exemption 
boa rd ui” kaipo naujokas.

Amerikoj jis turėjo du broliu, 
gyvenančiu Bostone. Jiems 
buvo pranešta apie Vinco mir
tį, kad atvyktų pąlaidoti.

a

Redakcijos Atsakomai
T. Gervickui.—Tamsta per

daug svarbos duodi tam, ką kle
rikalų korespondentai pliauškia. 
Geriausia tai visai į pliauškalus 
atidos neatkreip ti. Tamstos po
lemiško raštelio nadMme.
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AKINIŲ
4649 So

DR. W. Y0SZKIEWIC2

Kazimieras Gugis

AKINIAI
Visokių Rųšių

žmones

MACBETH VALANDOS

Parašyta

Mrs. Antanina Shusho William Shakespeare’o

Versta lietuvių kalbon

Kleofo Jurgelioniu

Petras Vaitiekūnas
Administracijojeriosc

WISSIGDaktaras

Del Patarnavimo Depozitoriams 
Bankas Atdaras Panedėlio Vak.

IR CHIRURGAS
Vyrų ir Vaiką Liras 
VALANDOS:

id vokalas Sted- 
kad prokuratūrai

Kaina apdaruose $1.00 
be apdarų — 70c.

1840 S. Halsted St.,

mylėtojo knygynėlyje.
Galima gauti “Naujie.

SPECIALISTAS
Vyru, moterų ir vaikų 
chroniškų ir nerviškų

K. Nurkailis
ilill H. lliilmy SI., Gliitay 

Prie Milwaukee ir North Avės.

PEARL QUEEN 

KONCERTINOS

trukdyti įstatymus kilusius del 
kares. Daugeliui socialistų, ku
rie ateidavę ofisan del patarimų 
registracijos reikalais, jis patar

iu ry 
tarų kunigo Frec- 
, kad tas kunigas, 

, socialistų 
priklausęs; 
s už prezi- 

bet užtai niekas
Jis (ad- 

prisaikin- 
entu baž-

Telephone Yards 6192

Registruota Akušerka

kaip viename tų mitingų, pačių 
socialistų pakviesti, dalyvavo 
valdžios ir vietos policijos agon-

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

Tek Drover 7179.

Tragedija 
penkiuose aktuose

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 2359 S. Leavitt SL 

Valandos 4—6 ir 7—9. 
Tel. Canal 3877.

aivos skaudėjimą, ne- 
>et ateikite pas mane, 

mus rodą ir pririnksiu 
l savo darbą gvarantuo- 
rąžinu pinigus.
CR, akių specialistai, 

optician

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

. “Naujienų” Administracija

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJA* 
Kas turi skaudama# arba silpnas *kl» M| 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas 9MM

1155 Milwaukee Ave.
* Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakar*!. 

w»o 9 r v to iki 1 po pUA

Dr. G. LEEDLE
Praktikuoja 25 metai 

Chicagoje.
Ofiso valandos: nuo 9 ryto 

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

lįstų partija neturėjus mintyj 
nieko, kas butų nelegališka; jos 
karės programų metodai esu 
taikus ir įstatymų ribose. Jis 
užginčijo, buk minių veikimas 
tai turįs reikš t iššaukimų strei-

Po Germeriui, kaltinamųjų 
suolan buvo vienas paskui kilų 
šaukiami ir kvočiami kili kalti
namieji. Kiekvienas jų pasipa
sakojo apie savo daly v urnų dali
nime lapelių, taipjau apie veiki
mą įvairiuose Vietos socialistic 
partijos skyriaus mitinguose ir

ties kiekvieno scenos

Apsvarstyk ii 

herai..

kaltinamųjų suo- 
pasisakė, kad jis 
amžiaus; kad 11 

jis pradėjęs dirbti 
ose netoli S tauri
au glių kasyklose

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

Tel. Canal 3263.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleroa 

CARR BROS. WRECKING CO. 
3003-3039 S. Halsted SU, Chicago, 111.

Miesto Ųfisas:
H27 N. Dearborn SI. 

Unity Bldg.
Tel. Central 4411 DR. A. I. EPSTEIN

GYDYTOJA® IR CHIRURGAI
Specialistas roolwliky, vyrišky, ir vilty U*.

Ofisas ir Gyvenimą*:
3600 S. Halsted St., kampas 36 

Telephone Drover 4974.
Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, i—4 

po piMų ir vakarais.

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas 902-904 National Life Bldg., 
29 So. La Salle St., Chicago, III.

Tel Central 6390-6391. Atdara: 
Utarninko, ketverge ir suimtos vaka
rais nuo 6 iki .8 vakare, po numeriu : 
1566 MILWAUKIE AVE., Chicano, Ill.

Tel Humboldt 97.

vienų vietos sdcialistų mitingų, 
ir tai tik liksiu pasiklausyti B. 
Blumenbergo referato apie Ru
sijos revoliucijų. Tame susirin
kime kun. Freeman pasakęs, kad 
jis galįs paimti apie 1000 kopi
jų. “Karės proklamacijų.” Vė
liau jis gavęs 'kiek tų lapelių ir 
padėjęs bažnyčioj ant stalelio, 
kur paprastai laikoma visokia 
literatūra.

tais Įstojęs socialistų parujon ir 
1916 metų liepos 1 dienų tapęs 
socialistų partijos pildomuoju 
sekretorium. Jis pasakė, kad 
partijos nacionalėj valdyboj yra 
tiek daug įvairių darbų, jog se
kretorius negali jokiu bildu as
meniškai apeiti visų ofiso darbo 
smulkmenų. Jis užreiškė, kad 
jis niekados ir su nieku neturė
jęs jokių pasitarimų, nedaręs

jfc PIRK SAU visas Tlumbavojimui reik- Ji 
Oh menis tiesiai už ''wholesale” kainas* BĮ 
X Mes parduosime visiems. ,B

i1 Leyinthal Plumbing Supply (to*, f 
Įy 1637 W. Division St., Chicago,, 3 
m Corner Marshfield Ave.

, Kalbama lietuviškai. y

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresnį darbą ir dau- 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

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

Specialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patronus daromos pagal Jų- 

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

Master Designing School
J. F. Kasnicka, Perdėti n is 

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

Šio Banko viršininkai realizuoja, kad daug yra depozitorių, 
kuriems sunku atlikti savo bankos reikalus laike paprastųjų bati
kos valandų.

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

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

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

Reikalaukite katalogo, kurį išsius 
čiame dykai.

Georgi & Vitak Music Co.
1540 W. 47th St., Chicago, 111.

P-le Viv 
moterjs tarp kaltinamųjų, pasi
sakė, kad ji savo lėšomis išspau
sdinus ir skleidus lapelius pa
vardytus “Vaikams tų patriotų, 
kur Valley Forge snieguos pali
ko savo kruvinus pėdsakus” ir 
pasibaigiančius žodžiais: “At
šaukite konskripcijos įstaty
mų.” Turinys tų lapelių suda
rytas iš ištraukų kalbų pasaky
tų kongrese Sberwoodo ir Ilud- 
dlestono konskripcijos prieši
ninkų. P-le Flaherty pasakė, 
kad ji niekados negirdėjus, kad 
socialistų mitinguose, kuriuos 
jai teko dalyvauti, butų kas nors 
ir kada nors raginęs peržengti 
įstatymus.

P-lė Flaherty yra baigus Mi- 
cbigano universitetą; ji yra na
rys kun. Freemano bažnyčios, 
valstijos moterų industrijos ko
mi lelo ir valstijos gynimo tary
bos moterų komiteto. Socialis
tų partijon įstojo laike Grand1 
Rapidso rakandų fabrikų dar
bininkų streiko 1911 metais, bet 
paskui, išvažiavus New Yorkan, 
ji nebepa si rūpino užsimokėti sa
vo mokesties ir todėl dabar par- 
t i jos nariu nebesiskaito.

Adv. Clapperton savo kalba 
pabaigė užreiškimu, kad kun. 
Freeman niekados nepažinojęs 
socialistų partijos sekretoriaus 
Germerio, kad tarp jų nebuvo 
jokių susitarimų del bendro vei7 
kimo nė tarp savęs nei su kitais 
kaltinamaisiais, ir kad apie jo
kias konspiracijas kun. Free
man nežinojęs iki, kaip perkū
nas iš giedro dangaus, netrenkęs 
apkaltinimas jo už konskripcijų.

Pašauktas 
lan (fermeris 
esąs 36 melų 
melų vaikas 
anglių kasyki 
ton, III., kad 
jis dirbęs per penkiolikę metų 
buvęs anglių kasėjų unijos 

ddybų vietose, 1900 mc

Vienas kaltinamųjų, dar visai 
jaunas vyriukas, Vernon Kilpa- 
trick, lapo paleistas, kadangi 
prokuratūra negalėjo surast jo
kių jam užmetimų.

Kaltinamųjų 
man. pasak 
nepavykę prirodyt, kad butų bu
vęs padarytas sumoksiąs regis
tracijai ir kariuomenėn ėmimui 
trukdlyIi. Jis užreiškė, kad kal
tinamųjų advokatai aiškiu-aiš- 
kiausiai prįrodys, kad nebuvę 
jokių sumoksiu nė šiaip kokių 
nors įstatymams priešingų žy
gių ^padaryta.

O kadangi prokuratūra dėjo 
didelės svarbos į tai, kad socia
listų partijos lapeliai buvę spau
sdinami ir siuntinėjami, tai adv. 
S l: ed i n a n a s už r ei šk ė:

“Čia mes, ištiesų, kaltinami ne 
už literatūros skleidimų... Bet 
mes parodysime, kad socialistų 
partija yra politinė partija, ir ne 
menka, ir kadi A. Germeris yra 
tos partijos sekretorius... St. 
Louiso konvencija buvo nutarta 
šaukti balandžio 7 dienų, taigi 
dar prieš paskirtų specialės kon
greso sesijos sušaukimo dienų; 
bet kad kongreso sesija buvo 
sušaukta anksčiau nei paskirtas 
laikas, tai ji ir įvyko prieš socia
listų partijos konvencijų St. 
Louise*”

Stedmanas parodė, kad siunti-

Ateikite į mano ofisą ir aš gerai išegzaminuosiu jųsų akis ir pa 
sakysiu jums atvirai, ar jums reikalinga akiniai, ar ne. 
’ Jeigu reikalingi, juos galima bus gauti

Jus gausite patarnavimą nuo gydytojaus
alizuojasi

nėra kas- 
įstatymams priešingo skel- 

Pasak Stedmano, tarp 
vienos 

klausiniu,

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAM 

Specialistas Materittcq, VyriHtfe Vafltyl 
ir visų chronŪkųligų.

: 10*—11 ryto, 4—5 po pietų, 
Nedeldieniais 10—1 po piet>.

3354 S. HALSTED ST., arti Sk 
CHICAGO. ILL.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 naš
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą* 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy« 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia* 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prka 
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18tk 
St. netoli Fkk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, to 
6 8 vakarais. Telephone Canal 31iCt 
GYVENIMAS: 3412 S. Hshted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Or. J. J. VIZGIRDAS
L1ETUVIAKAS DAKTARAS 
MEDIKAS

Gydau Moterų,
OFISO

Nuo HF-I2 ir nuo 4—6 vakaro 
Telephone Victor 799, Bill. Sidney 874 

Residence Telephone St. Clair 174.
Adresas: 169 Sidney StM St. Louist

Seriamia Krautuve 
del pirkimo ir taisymo visokiu daik
tu, kaip tai: laikrodžiu, žiedų, levor* 
veliu ir kitokių. Kas ką pirksit pas 
mane, tai aš viską gvarantuoju — 
kad auksą pirksite, auksą ir gausit. 
Jei nebus auksas, tai $50 nagrodos 
gausite nuo Šio laiko.

Taipgi priren- 
Akinius.

Kas turit silpnas akis ar trumpą re
gėjimą, arba 
laukite ilgai, 
Aš duosiu 
akinius. U 
ju arba su$

G. MILL
PETER A. MILLER, 

TeL Canal 51 
2128 West 22-ra gatvė,

smuklių daužytoje 
įstatymų peržengė 

jas”, pasakė Stedman.
Kaltinamųjų kitas advokatas 

Clapperton, kalbėdamas į 
apgynime uni 
mano, pasakė 
kilimu grynas janki 
partijai niekados ne 
jis du sykiu balsavę 
denių Wilsonu 
jo teisman ne tampę 
vokalas) prirūdysiu 
liesiems, kad Visų 
nyčioj visados buvo t. v. viešoji 
sakykla (open forum) svarsty
mui ne vien bažnyčios klausi
mų, bet taipjau ir visuomenės 
klausimų, ę Kunigas Freeman 
visados buvęs tos nuomonės, 
kad Suvienytos Valstijos netu
rėtų įsivelti ikarėn; kad kunigas 
nesipriešinęs konskripcijai, ka
da ji lapus įvesta, bet kad jis 
stovėjęs už tai, kad konskripci
jos klausimas butų paduotas vi
sų žmonių balsavimui. Kunigas 
Freeman buvęs atsilankęs tik į

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

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas:

3323 8. Halsted St
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

socialistų 
Germ ori u, 
socialistų 

konvencijų St.

tam tikri saki- 
žodžiai prokla- 
aktyvus ir vie- 
Ikarei, neatlai

dus priešių i mos kareivinei ir in
dustrinei konskripcijai, minių 
judėjimas, etc.

Grand Rapids, Midi 
15. — Nelieka dabai 
abejonės, kad čia. 
prieš trylikų tiesion 
socialistų drauge su 
partijos sekre toriu m 
bet byla prieš pačių

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

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

ikiniai 
už nebrangią kainą.

chirurgo, kuris speci- 
gydymu akių PER PRAEITUS 20 METŲ.
Ar jurus skauda galva?
Ar jųsų regėjimas nusilpnėjo?
Ar jųsų akįs raudonos? Ar jos niežti arba kaišia?
Ar jos bijosi šviesos?
Ar jus matote dėmes prieš akis?
Ar jųsų regėjimas aptemsta po skaitymo?
Ar jus nervuotas? Ar jųsų atmintis silpnėja?
Ar jus kartais apsvaigstate?
Ar jums dažnai užauga miežys ant vokų?
Ar jųsų akių vokai raudoni?

Jei turit vieną šių simptomų, reiškia, kad jie paeina nuo akių ligos. 
Nepražiurėkite.—Tuo galite išvengti daugelio keblumų.

Ateikite ir pasimatykite su manim.

Dr. F. O. CARTER
AKIU, AUSŲ, NOSIES ir GERKLĖS SPECIALISTAS

120 SO. STATE GATVĖ, CHICAGO, ILL
Valandos: Nuo 9 ryto iki 7 vak. Nedaliom nuo 10 iki 12 vai. dieną 

Sekančios durįs nuo “The Fair”

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

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

Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu 

reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui aki 
tyrimo šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai ši 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 
TfiMYKIT MANO UŽRASA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 18-tos gatvčs Ant Platt’s Aptiekus 2-ras augštas 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedaliom nuo 9 ryto iki 12 dieną 

Tel. Canal 5335

bos į tai, kad St. Louiso 
konvencija įvyko tuojau, kaip 
tik lapus paskelbta karė. Jis 
stengėsi ypalin 
konvencijos tikslas buvęs pas
kelbti savo karei priešingų po
zicijų po to, kaip kare tapus pa
skelbta. Jis ištisai perskaitė 
Spargo’s patiektų rezoliucijų, 
kuri konvencijos buvo nepaly
ginama balsų didžiuma a įmesta. 
Jis taipjau perskaitė “mažu- 

rezoliucijų”, kuri buvo pa- 
referendluinui kartu su 

refe- 
alios

AKIŲ SPECIALISTAS
Akla Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra totž- 
čias, kada pranyksta 

fa regėjimas.
j Mes vartojam pa**. 
J, rintę Ophthalmomst* 
P" er. Ypatinga dama 
r atkreipiama | vaDUM.
• Valandos: nuo 8 ryta 

iki 9 vakaro; nadfM. 
nuo 10 iki 11 di«n<.

Ashland Avenue, 
Kampas 47 St.

Telephone Yards 4317

«
 AR TURITE 
SKOLIN 1 NKA, 
kurs nenori ge
ruoju atsileisti, 
Jeigu taip, tai 
paduokite savo 
skolininką į 
musų rankas.

Mes esame pasekmingi visokių 
skolų kolektoriai. Mųsu būdas 
pasiekia ir atgauna neatgauna- 
mas skolas visose dalyse Ameri
kos, nes tam tikslui mes turime 
korespondentus, kolektorius ir 
advokatus, prižiūrinčius musų 
reikalus visose dalyse Amerikos.

Su visokiais reikalais kreipkitės 
į musų ofisą ypatiškai ar laiškais 
įdedami dvi-ccntinę markę atsa
kymui ant žemiau nurodyto adre
so:

SECURITY MERCANTILE 
AGENCY,

3231 S. Halsted st., Chicago, Ill.

REIKALAUJI
kenti galvos skaudėjimą, 
nuolatos Tau ašaros krinta iŠ akių, 
Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga l kruvą, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių,
tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi

kuris turi 15 metų pi
noti sulig jųsų akių ir

mos 
duota 
didžiumos rczoliuc 
rendumo atmesta 
prokuratūra norėjo įvesti bylon 
Winfieldo Gaylordo nuomonę, 
kad išsiuntinėjimas “karės pro
klamacijos” lai buvęs išdavin- 
gas darbas. Kaltinamųjų advo
katai betgi užprotestavo prieš 
tai, o teisėjas Sessions protestų 
pripažino pamatuotu esant.

Laike “cross-examination” 
Germeris pasakė, kad “karės 
proiklamacijos” buvo siuntinė
jamos socializmo propogaudos 
tikslais, kad parodžius socialis
tų pozicijų kares klausimu, bet 
ne tam, kad kursčius

Tada prokuratūra paėmė 
proklamacijos,
Į>o kito paragrafus ir kvotė, ko 
kių prasmę turi 
niai ir tam tikri 
macijoj, kaip ve: 
šas priešinimąsi

Vyriški] Drapanų Baronai 
\Nauji neatimti, daryli ant užsa= 

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

Nauji .
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 ik! 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedčliomis ir va
karais.

, S. GORDON
1415 S. Halsted St.. Chicago, UK.

Ar galima 
g kitur deiman- 
gto žiedus pi- 
fgiau pirkti?

f Ar \galima 
Elgino laikro
dėlius pigiau 

I gauti?
I Ar kitas au- 

ksorius galėtų 
jus darbu gc- 

§ riau užganė- 
| dinti?

Paklauskite 
lietuvių, kurie 

J žino. šimtai 
laikrodėlių 

parduota. Visi užganėdinti. Teisin
gas patarnavimas.

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

liejimas proklamacijos tai bu
vęs paprastas partijos sekreto
riaus rutinos darbas; kad nebu
vo siuntinėjama jokių atsišauki
mų ar laiškų, kuriais butų bu
vę kas-nors menama apie ne
klausymų įstatymų. Socialistų 
susirinkimai, sako Stedmanas, 
visados buvo vieši, ir'kiekvienas 
slaptosios policijos agentas galė
jo ateiti ir patirti 
nors 
biama 
socialistų nėra vienos nuomo
nės karės klausimu, bet kad 
Grand Rapidso socialistai apla
mai buvę priešingi 1 
skripcijai. Bet jokio su mokslo 
nebuvę eiti prieš įstatymus.

“Jeigu kas nepritaria svaiga
lų šinkavimui arba nori, 
miestas butų “sausas”, lai 
nereiškia, kad tas žmogus 
butų Qarrie Nation (kadaise pa 
garsėjusi 
Red.) ar

Kad Germeris paimta kvoti
mui, prokuratūros advokatas 
maža tekreipė domos į Germe
rio asmeniškas nuomones, bet 

isi smulkmeningai išnag- 
St. Louiso konvencijos 

priėi n i m ų “ pr okla m aci j os 
ir kares programo”, jų spausdini 
ma ir išsiuntinėjimų partijos 
na rių re fe rend u m u i.

Prokuroraš Walker dėjo dide
lės s va r

Dr. H. R. KRASN0W
(' h i J ■ I n J' I j a i r A r j i r r i š k < •« I A f
Pričtnimo valandos: 8 iki Xf> dtonai
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare; ned<Mdieni*Iu 

nuo 10 ryto Del 1 vabnnH i 
Rezidencijos Telef. Garfield 646.

1346' So.. Halsted St.
Phone Canal 538

VIKNATINIS BKGIHTRUOTAfl MUSAH APTJMKORIUH ANT RRlDGKrONlTO

Akiniai aukso Hhmwss nuo IB.OO h 
UfSčiau. Sidabro rimuos* nuo $1.00 h 
augdčiau. Pritaikomo nkiniu* uidyka- 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nėr vilko- 
mus, akių skaudėjimas, ulvilkimu ir 
tt. yra vaislaM jvairių kuri* gali 
būti praftalintoB akinių pritaiky
mu. Iltyrima* uidykij, jei p*ri1l ar 

o skauda akis. Jei jos raudonos, gal- 
n vh sopa, jei blogai matai, j<d ak |» *11- 

psta, netęsk ilgiau, o jieikok pagsibo* 
rl nptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma »- 
U kiniai uidyką. Atmink kad me« ko4k 
Į| nnm yvarantuojam akintu* ir kicnkle- 

num gerai pyirenkam,
H. M. MKBIROFF, Ekspertas Optikas,

Jei sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit ps» mane. Al buvau »>- 
tiekorlus Rusijoj viri 10 mstų, Amerikoj II metų. AI duodu patarimus DYKAI, Galia 
padaryti bile kokius rusiikus vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktarus. Al esu 
draugas imonių B. N. MKSIROFF, 1149 80. MORGAN 8T.t CHICAGO. ILL.

ęass—----------- '■ ■■---- 1 wriffTBMi-------- lUl......................................................   LLLL--------



Liet. Socialistų 
RINKIMŲ KAMPANIJOS 

BUTAS

731 W. 18th St., 2 augštas
TELEF. CANAL 4730

ninkiŠkoms organizacijoms, so-

gai gi LSS. kuopų išrinktiems 
rinkimų kampanijai vesti komi
tetams pranešti n te, jog tapo ati
darytas tam tikras socialistų 
RINKIMŲ KAMPANIJOS BU
TAS (Headquarters) J. H. Ba- 
shinskio namuose, 731 
gtv., antros lubos. Ta 
tras atlikimui visu 
^kampanijos reikalų.

W. 18-ta 
bus cen- 
rinkimu

Rinkimų Kampanijos Butas 
•bus kasdien atdaras nuo 9 vai. 
ryto ligi 11 vai. vakaro.

Visokiais . kampanijos reika
lais kreipkitės Butan.

—Komitetas.

SVARBU.

Cook County apskričio Ij. 
S.S. kuopų Agitacijos komi
teto bendras susirinkimas į- 
vyks seredoj, spalio 17 ‘d. 
Pradžia 8 v. vakare. Lietu
vių socialistų rinkimų kam
panijos bute — 731 W. 18 st., 
2 augštas — J. H. Rašinskio 
svetainėje.

Kuopų įgaliotiniai būtinai 
privalo dalyvauti šiame su
sirinkime. Komitetas.

REMIA d. K. GUGIO 
KANDIDATŪRĄ

Lietuviškas Politiškas ir Pa- 
šelpinis Kliubas Kensing- 
tone už d. K. Gugj.

kandidatūrą į i

politiškos draugijos, kurios i ki
što l rėmė tik senąsias partijas, 
šiuose rinkimuose yra taip pa-

suotojams nelieka kitokio pasi-

rie jų

Kliubas.

* d. vienbalsiai priėmė sekama re-

R e z o i i u c i j a

kadangi musų vientulius ad
vokatas Kazimeras Gugis yra 
Socialistų Partijos nominuotas 
kandidatu į Cook apskričio Aug-

of the .Superior Court of Cook 
County), kurių rinkimai bus la-

Kadangi mes gerai žinome ad
vokatą K. (ingį kaipo teisingą ir

metus gyvendamas Chiacgoj pa
sižymėjo savo naudingais dar-

Kadangi mes turime pilną už- 
itikėjimą, kad musų viengentis

budais patiems ir agituoti visus 
kitus savo viengenčius, idant
veiktume visi išvien, taip kad 
atėjus rinkimams musų tautie-

Pi rinsed is J. Kotarski. 
t. Kast. K. Bal tremas.

TOWN OF LAKE.

L.S.J. Lygos 3-Čios kuopos 
vakarėlis.

kok ios tai 
>tai mažai 

patingai vietinių 
jaunuolių taip kaip ir nebuvo, 
išskiriant pačius kuopiečius.

Tik ačiū geram “Naujienų”

Jaunuoliu a

linių kolonijų jaunuolių buvo 
suvažiavę, kaip tai: nuo Bridgc-

III., kurie linksmai laiką pralei-

J. Aceris.

dainų (solo, duetų, kvartetų ir 
Liet. Soc. Vyrų Choro), inuzi-

Muzikai iškas

M. Juzavitas.

Monologus

sutvark ymas

bčti, neg

Jos

Pikta

butu4.

paties programų, 
svarbiausia prog-

jų principais.
Tok is rengimo

ne-

geru no-

komiteto ne
vi sa

K. Ja m o n tas.

Lietuvis užsimušė, 
iškrito per langą

Lietuvis Juozapas

Manoma,

leksaūdrą ir Juozapą. Ameri
koj paliko du broliu — Joną ir 
Povilą, kurie gyvena kur-taį 
Wiseonsino valstijoj ant ūkių.

Lietuvos, Dr-stes Meilės Lietu
viu Am., Dr-tes DLK. Vytauto £

. Pranciško.

I. ir jauniausis 14 m. pasivogė 
Walter iš Glencoe automobi-

Ties Western avė. ir 59 st.

j i me.

N A m iflNOS, Chicago, III.

Begiu 8 valandų nedėlioj pa- 
Idyta 11 apiplėšimų ant gatvių, 

užpuolė ant Ta- 
many Athletic Club, 2222 S. Wa
bash avė. Ten jie užtiko kelis

Socialistų Tikietas
Kandidatai j Teisėjus, kurių 
rinkimai įvyks lapkr. 6 d.:

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

FOR CIRCUIT COURT
To fill vacancy

William A. Cunnea
To fill vacancy

Louis J. Delson

Unijų atstovų suvažiavimas
Vakar mieste Joliet prasidėjo 

metine konvencija Illinois val
stijos Darbo Federacijos.

Konvencija yra didžiausia tos 
o r ga n iz a c i j os i s t ori j o j.

Atgaleiviškasis elementas, pa-

unijų, kaip kiekvienoje pirmes
nėje, taip ir šioj konvencijoj, 
bandys panaikinti rinkimą or
ganizacijos viršininkų refercn-

remia angliakasiai.

Lenkai organizuoja savo 
armiją.

Užvakar, t. y. nedėlioj, lenkai 
apvaikščiojo šimtmetines sukak
tuves mirimo Tado Kosciuškos.

ir prakalbų.

nas J. Poderewski.

nėjus ik oriomis ir juos apipie- 
Keliomis valandomis ve-

ant Bcrncy Ehrlich, 3253 W. 12- 
th si. restorano ir biliardines. A-

$1,500.

Henry Booth House valdyba 
prašo mus paskelbti, kad anglų 
kalbos klesos moterims esti u- 
tarninkais ir ketvergais, vaka
rais. Moters ir merginos norin
čios tas k lesąs lankyti tesikrei
pia ton įstaigon, 701 W. 14th gt.

KLAIDOS PATAISYMAS

apie 5 draugijų sąryšio rengia
mus debatus. Ten pasakyta, kad 
norintįs debatuoti turi atsišauk
ti iki spalių 30 d., turi gi būti — 
iki spalių 20d.

Turgaus Žinios
CHICAGO, spalių 15, 1917. 

žemiau paduodamos produktams 
kainos dera tik uždamu produktams 
perkant; iš sankrovų perkant šėimy- 
ninkės moka brangiau:

Valgomieji produktai.
. 43% 
17—13

30 
—23

amfiteatre, 
ikii. Buvo

orgam-

su amerikiečiais kariaus prieš 
vokiečius. Susirinkime, kaip 
skelbiama, įstojo ton armijon 
500 žmonių

Manoma sudaryti armiją iš 
50,000 lenkų kareivių

Liūdna pabaiga.

20 m., 503 W. Superior St. ir 
Natalie Virrriti, 20 m. 4504 N.

du nepažįstamu kareiviu 
seržantus Thomas Welsh ir H. 
l’razler ir priėmė jų pakvietimą 
pasivažinėti su jais motorcikle- 
te. Bet tas pasivažinėjimas už
sibaigė labai liūdnai. Ties 
Wells ir Ontario gatvėmis mo- 
torciklėtė susidūrė su gatveka- 
riu ir Costello tapo užmušta, o 
jos draugė ir Thomas Welsh ša

Katherine Bose, 4165 Ellis 
e., buvusi jo ofiso darbinin-

.vv punMV X*. ..v,

prez. Western Tread Co., 160 W. 
Jackson Blvd. Meiliški dalykai.•r

(kadaise buvusi gražuolė, nusi
nuodijo Auroros viešbuty!. 15-
ga ir nusiminimas.

Graži ir jauna*Dorothy Cros
by bandė nusižudyti iššokdama 
iš Bismark viešbučio lango. Ji

binusi lango kol nepribuvo po
licija ir jos neišgelbėjo. Prie
žastis kabaretai, naktinis gy
veninius.

Fort Dearborn viešbuty j, kaij) 
manoma, nusinuodijo W. H. 
Bunn, 50 m. iš Buffalo.

padare keletu užpuolimų ant nu-

a ręsta vo 14 moterų ir 18 vyrų.

Star ir Ohio. Areštuo-

Ranier k Ii ube, 3010 S. State 
st. areštuota 13 negrų už lošimą 
kortomis iš pinigų.

Telefonas Canal 3737

AKUŠERKA MRS, A. VIDIKAS
u. /:<5U v. vaic, aianciKo svei., 
E. 115 St. Kalbės “Naujienų” re
daktorius P. Grigaitis. Malonėkite 
atsilankyti kuoskaitlingiausiah In- 
žanga dykai. —Rengimo Komitet.

West Pullman.—L.M.P.S.A. 25 kp. 
prakalbos įvyks seredoj, spalių 17 
West Pullman Turner Hall, 12001 S. 
Halsted St., 7:30 v. vakare. Draugės 
ir draugai nepraleiskite progos at- 
silankykit skaitlingai. Inžanga dy
kai. —Komitetas.

Ratine, Wis.—Šiuo pranešame vi
siems Racino lietuviams, jog yra šau
kiamas susirinkimas spalių 17 d., 
tikslu sutvert chorą. Taigi, kurie no
rite priklausyt prie choro, bei lavin- 
ties dainų, malonėkite atsilankyti. 
Susirinkimas įvyks socialistų svetai
nėj, prie Monument Sq. 
vakare.. —Organiz.

L.M.P.Š. 9 kuopos choro repeticija 
po vadovyste gerb. p-ios Gugienės 
esti kiekvieną seredą lygiai 8 v. vak. 
Mark White square svet., Halsted ir 
29 gatv.—Visos choristės ir naujai 
norinčios prisidėti prie šio choro 
kviečiamos punktuališkai lankyties 
paskirtu laiku. —Komitetas.

Melrose Park, Ill.
jungos knygynas esti atidarytas kie
kvieną ketvergą, vakarais nuo 7:30 
iki 10 valandai. Mylintis skaityt kny
gas atsilankykite ir naudokitės kny
gynu. —Jos Staskus, Knygius.

, 7:30 vai.
Komitetas.

Draugijų Są-

Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prakti
kavusi Pennsylvanijos Hospitalėse ir Phi- 
ladelphijoj. Pasekmingai patarnauju prie 
gimdymo. Uždyką duodu rodą visokiose 
ligose moterims ir merginoms. Kalbu lie
tuviškai, angliškai, rusiškai, lenkiškai ir 
slavokiškai.
1739 S. HALSTED. STREET, CHICAGO, 

Ant antrų lubų.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA krutamųjų paveik

slų mašinos (inooving picture ma
chines). Dvi ‘moving pikčerių”, vie
na “Spot light”, mašinos geriausios 
mados, lengvai operuojamos. Pigiai. 
Kreipkitės ypatiškai ar laiškais.

J. RAGAUSKAS
4435 So. Wood St., Chicago, III. 

Ant 3Čių lubų iš užpakalio

PARSIDUODA arba parsirandavo- 
ja čeverykų dirbtuvė su visais įran
kiais ir elektros 'mašinomis. Prie
žastis mirimas darbininko. Taipgi 
parsiduoda pigiai geras automobilis. 
3244 S. Halsted St., Chicago.

DYKAI! DYKAI!
Dabar yra jusy proga mo

kytis barzdaskutystės 
amato dykai

25 mokiniams dykai
Nepraleiskite Šio pakvietimo. Atari- 
Jankykite pas mus tuojau. IšsikirpkU 
šitą, kad atsimintumėt musų

BURKE BARBER SCHWL
612 W. Madison St., Chicago* Hl. 
tu i »j...... ...... . -.....      *..... . ............

Sviestas, Creamery extra 
Prastesnis, sulig rųšies .

Oleoiuargarinas, geriausias 
Pigiausias ..... . .........

Kiaušiniai, geriausi, tuz. . .
Prastesni, sulig rųšies . .

Suris Amer., sulig rųšies . . 
šveicariškas....... .  . ..

Paukščiai:
Kalakutai
Vištos .......

Atidai Westsidieciu.—-šiuo praneša
me westsidiediams,. kad Viešas Kny- 
f ynas persikelia iš senosios 2336 So. 
^avitt į naują'vietą—2222 S. Leavitt 

St., netoli 22-ros gatvės. —-Visi, my
lintis skaityti įvairius laikraščius, 
maloųėkite lankyties virš nurodytu 
adresu. —Valdyba.

Fittsburgho, Pa. draugijoms ir 
kl i ubams.—Lapkričio 3 d. “Aido” 
Choras rengia koncertą gerto. M. 
Petrauskui. Todėl butų gerai, kat 
tą dieną pittsburgiečiai nerengtų jo
kių pramogų, bet visi atsilankytų į šį 
koncertą, užgirsti musų garsų daini
ninką. „ ■—Komitetas.

PARDUODU krautuvę, grosernę 
ir pieninyčią. Randa pigi ir toje pat 
vietoj šeimynai galima gyventi. Biz
nis gerasi -Gera proga. Ateik del 
platesnių .informacijų.
4528 S. Wood St.,.. s.,/ Chicago, Ill.

RAKANDAI

ASMENŲ JIEšKOJIMAI

Gyvi 
........ 23 

... 21—24 
.. 20—22 
. . 16—18

28—38%
26—33
36—-40

Mušti

Veršiena, sulig svarumu .. 
Prasčiausia ....

Jautiena No. 1 
Ribs ......
Loins .........
Rounds .... 
Chucks .... 
Plates ....

Bulvės, bušelis 
Saldžiosios, statinė .

Daržoves:—
Barščiai 100 grįščių . 
Kopūstai, gurbas . 
Morkos, 100 grįščių 
Agurkai, bušelis ... 
Salotos, galv., dėžė . 
Cibuliai, 100 svarų . 
Tomėtes, dėžė .:... 
Grieščiai, bušelis ...

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statinė ... 
Apelsinai, dėže.......
Citrinai, dėže ..... 
Vynuogės, dėže ... 
Pyčės, dėžė.............

Miltai, kvietiniai geriausi 
Kitokių rųšių 
Ruginiai, baltieji ...

tamsieji ......................
Cukrus, 100 svarų .........

Javai
Komai 1.88; rugiai 1.80; miežiai

23—24
18—20
10—15
14—21
13—14

No. 2 - No. 3
.32
.28
.19
.15 .11 %

.14 .10
... 1.15—1.40
. 5.00—5.30

.l41/2

1.00—1.60 
1.30—1,75 
2.00—4.00 
2.25—2.50 
2.50—2.75 
. 50—.65 
....... 1.00

4.50—5.50
5.00—6.00 
1.25—2.00 

. .90—1.10 

.... 11.00 
7.50—10.75 
...... 9.40 

...... 8.90
8,20—8.90

šienas 
. Motie jukų 22.00 — 
19.00—23.
—22.00.

Gyvulių Rinka
CHICAGO, Spalių 15, atgabenta 

galvijų 43,000; veršių 4,000; kiaulių 
25,000; avių 35,000. Paduodamos 
kainos:
Galvijai: jaučiai, sulig gerumu nuo 
9.50—47.50; karvės 6.75—10.25; ver

šiai 7.50—16.00.
Kiaules, sulig svarumu, nuo 17.25 

18.60; paršai 14.50-<16i00
Avįs, 10.00—14.25; erai 17.00—18.00

' į — 25.00; dobilų 
3.00; paprastos rųšies 14.00

Pranešimai

NAUJIENŲ BENDROVĖS 
DIREKTORIŲ POSĖDIS

Seredoj, spalių 17 d., įvyks Nau
jienų Bendrovės Direkcijos reguleris 
posėdis, “Naujienų” Redakcijoj. Pra
džia lygiai 8 vai. vakare. — Visi dL 
rektoriai būtinai .privalo dalyvauti 
posėdyj ir atvykti laiku.

—P. čerėška, Nauj. B. Sekr.
PRAKALBOS—L.M.P,S. 9-tos kuo

pos Agitacijos Savaitės pirmos pra
kalbos įvyks sereddj, spalių 17 d., 
Mildos svetainėj, 3142 S. Halsted st., 
8 v. vak. Kalbės Naujienų redakto
rius, P. Grigaitis. Beto, dar bus gra
žus programas, ir kiekvienam bus 
duodama dovanai įdomi knygelė. — 
Kviečiame vietos ir apielinkės lietu
vius skaitlingai atsilankyti. Komitet.

Cicero, III.—LSS. 138 kuopos susi
rinkimas įvyks sieredoj, spalių 17 d., 
7:30 v. vak. Tamoliuno ir Gudgalio 
svet., 1447 S. 49th Avė. ir 15tos gat. 
Malonėkite susirinkti paskirtu laiku, 
nes turime labai daug svarbių rei
kalų apsvarstymui. Atsiveskite ir 
naujų narių prisirašyti. A. K. Linge

Kensington, Ill.—Prakalbos bus 
seredoj. spalių 17 d., J. Stančiko sve
tainėj, 205 East 115th St., Kensing
ton. Pradžia 7:30 v. valo. Inžanga dy
kai. Kalbės Adv. K. Gugis, Sociali
stų Partijos kandidatas į Cook pavie
to Aftgštesnio'jo Teismo Teisėjus 
(Judge of the Superior. Court of 
Cook County). Kalbės ir kiti geri 
kalbėtojai. Visi lietuviai ir lietuvai
tės atsilankykite į šias prakalbas.

—Rengia L.S.S. 137 Kuopa.

Juozas Krapovickas, buvęs Vokie
čiu nelaisvėje ir pabėgęs į Holandi- 
ją, jieško Amerikoj gyvenančių sa
vo pusbrolių Antano Manleikos (?) 
ir Franciškaus Ka'jacko. Prašo u- 
mios pagelbos. Pabėgėlio adresas: 
Russian Consulat, Rotterdam, Hol
land, for Josef Krapovicki.

Pajieškau savo pusbrolių ir pusse
serių, Onos Piktaitės ir Tadeušo Pik- 
čio. Dirba, rodos, mainose kur tai 
apie Westville ar Springfield, III. 
Paeina iš Kauno gub., Raseinių pav., 
Rietavo vol., Labaržinų kaimo. Jie 
patįs ar kas juos žino malonės pra
nešti: Plącedas Pik t is, 
53Q6 Princeton Ave., Chicago, Ill

PA.IIEšKAU pussesers Veronikos 
Monykos. Kauno gub., Raseinių pav. 
šidlavos parap., Naukalnęs sodos. 
Meldžiu atsišaukti — turiu svarbų

828 W. 31st sir., Chicago, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU burdo, jaunas vaiki

nas, westsaidejc, pas blaivią šeimy
ną. Turi but valgis ir ruimas.. Kas 
turit vietą meldžiu atsišaukti: R. S. 
4146 So. Francisco Ave. -Chicago.

REIKIA DARBININKU
REIKALINGA vedusi pora prie 

janitoriaus darbo, $110. Vaikų 14 me
tų ir senesnių, mokyties gero ama
to, taipgi ofiso darbo, $35 iki $50. 
Dviejų pagelbininkų prie automobi
lių frokų, vyrų prie kranų, pečkilrių 
$27.50 į savaitę, aliejuotojų, $3.00 j 
dieną; įvairių darbininkų į kotelius 
ir restoranus. Janilorių $70 iki $75, 
be patyrimo. Mašinistų ir pagelbi- 
ninkų braso molderių, išmušėjų ir 
driliuotojų, palLšiuotojų, įrankių dir
bėjų, gvintpjovių, darbininkų prie 
metalo lakštų, galandytojų, porterių 
į saliuną $18.00. Vyrų į tvarią. —. 2 
automobilių plovėjų, $3 Į dieną — be 
patyrimo'. Medžio dirbėjų įvairios rų
šies, bačkų dirbėjų, kalvių ir pagcl- 
bininkų, garo pritaikytoji!, šėpų dir
bėjų, tapytojų, suvirintojų, dąilydžių 
40 iki 60c į valandą. Darbas viduje. 
MOTERŲ REIKALAUJAME — mo
terų trumpoms darbo valandoms, 
dienomis ir naktimis.

SOUTH PARK EMPL. AGENCY 
4193 S. Halsted St. 2-ras augštas.

Visi darbai South, West ir North 
pusėje. (Kalbama lenkiškai.)

REIKALAUJAME vyrų prie kaulų, 
kišenių dirbėjų kriaučių ir “can
vas” beisterių, taipgi merginų fini- 
šerku, rankomis siūti.

L. ABT and SONS
308 S. Market St., Chicago.

REIKALAUJU barberio. 
nuolatinis. Mokestis gera, 
kite: 1711 So. Halsted St.,

Darbas’ 
Atsišau-f 
Chicago.

REIKALAUJAME 10 bučerių nu- 
pjaustymui mėsos nuo kaulų.

A. BATEK.
2029 Greenshaw Sir., Puse bloko 
North West 12-tos gatvės ir Robey 
St., Chicago.

RANDAI
PASIRANDAVOJA kambarys, gra

žus, šviesus, elektros švjesa, van a ir 
telefonas, vienam arba dviem vaiki
nam. 4554 S. Western Ave. 2-ros lu
bos. Chicago.

PARDAVIMUI

EXTRA
Jauna pora priversta pasukant sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $160^0 sekly
čios setas, tikros skaros, už $30. Vė* 
liausiąs mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divonų, davėm 
port, taipgi $525 pianu su 25 ro. gva- 
rancija už $115 ir $225 Vietrola 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 tuo jaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gat., 
Chicago^ Ill

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
sėtą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $250 vietrola ir rekordai— 
už $55. -

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

Chicago, III.

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

Už BILE PASIULYMA turiu par
duoti greitai 6 kambarių vėliausios 
stailčs rakandus. Taipgi puikų $450 
pianą su 10 metų gvarantija už $125 
i į- $200 phonographą su rekorda is ir 
Jewel point už $60.
1520 N. Western Ave. 1-mas augštas

NAMAI-žEMe
---------—

IŠSIMAINO geras namus ant sali u - 
no ar bile biznio. Atsišaukite po 6 
vai. vakare. 4515 S. Union Ave., Chi
cago.

TURI BUT parduota iš priežasties 
mirties, 2 aukštų namas, 4617 So. 
Rockwell st, tiktai $500.00 “cash”, 
likusius kaip randą. Darykite pasiū
lymą, atsišaukite į 3604 So. Hamilton 
avė., 2-ras augštas. Chicago.

PASKOLOS-MORGEČIAI

Pinigai Paskolai
ANT NEJUDINAMOS NUOSAVYBĖS 
PO 5% IB 6%.

PETRZILEK BROS. AND CO., 
1617 WEST 47th STB., CHICAGO.

AUTOMOBILIAI

FORDAI
$100 GRYNAIS PINIGAIS $21 MĖ
NESYJ E. GREITAI PRISTATYSIM. 
TELEPHONE LINCOLN 1721.

CHICAGO. >

MOKYKLOS

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokinam piešimo, kirpimo formų 
siūti naminius daiktus arba aprMa- 
lus. Diplomas kiekvienam, kurs HsL 
mokins. Valandos dieną arba vaka
rais del jūsų parankamo. Už $10 H- 
mokinam Jus siut visokius drabužius.

DRESS MAKING COLLEGES.
PARDAVIMUI 2 pečiu: vienas kū

renamas (kietomis anglimis) pečius, - ----- T,--- - -----m-------------- - >
1 gesinis pečius (didelis), abu gera-12336 W. Madison gat, Western avė 'J 
me stovyje. 2-ras augštas, SARA PATEK, MOKYTOJA,
715 W. 16th St., Chicago. III. 1850 Well* cat

. . ‘.i ie - ■ rrtr - ■' ‘

GERESNI UŽPELKĮ 
Lengvesni Ir S»aresnĮ darbą gtfic^± ' 
tik tuomet, Jal<u &si tinkamai iAsUawtatx 

LEVESKiO PRIRENGIAMOJI IX ntEIT 
BOS MOKYKLA per laMkus. nauju tefe. 
pagelbsti iisilaviuti lengriaj ir už 
ulmokrsnĮ. Mokina Aortų kaltos Ud 
čia risią t Aritmetikos, Knygyedystoo, lw- 
kų ražymo, Lietu r. kilb. OramatikMO fcntt. 
Tokiu pat b»4u gali užbaigti GRAlCMNlįK 
SCHOOL, HIGH SCHOOL ir PkEKTMS MOTI 
SUS. IN-! lankančių Public Schoote dhiufittii 
Parelbinia kursas, viskas aiškinama Beto- 
viAkaL Galiotiems atsilankyti doedaooa Mt* 
d Jas atčfars. F risiu n tu s„2c. mark, perstaoti- 
mni gauni piln^ APRAŠYMĄ rdkalavUon 
dalyko arba kurso.
G.J.lemkls, 3311 W.61 Pl.CMcagB

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliam Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Sobataj ' 

Paprastomis dienomis pirmas Dores 
10c, Balkonas ,5c.

Sukatos vakarais ir nedaliomis fir
mas floras 15c, Balkonas 10c.

HALSTED ir 32-v* GATVt

Tel. Armitage 984

DR. A. <1. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas

X-SPINDULIAI ’ 
' 2121 N. Western avė. 
Valandos: 9—12 ryte; 2—S 
vakare.

t*
Dr. Ramser

AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamus akinfua, 
nuoji b patarimu* duoda dykaL 

786-88 Milwaukee are., arti Chica*a 
lubos.- VALANDOS: Nuo 9 ilryto iki v— • 
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 pa jMar 

Tel. Haymarket 2484.

Telephone Humboldt 1278.

M. S AH U D M. D.
Senas Rusas Gydytojas ir ChirarsMk 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Liet).
OFISAS: 1579 Milwaukee Ave.

Kampas North Ave , Kambarys SOt. 
VALANDOS: 8:80 iki 19 išryto

1:30 iki 8 ir 7 :80 iki 9 vakare.
1 , k . . 1 "■

BB. G. M. GLBSEI
Praktikuoja 26 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St. kertė 32 M. 
Chicago, Ill.

SPECIALISTAS
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų
OFISO VALANDOS: •• 

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

Telephone Yards 687

Rusiškai-Lenkiškas 
Ligonbutis

sergant c 
v id uriu 
rankose

Vyrai, moters ir vaikai, 
reumatizmu, nervuotumu, 
ligomis, skausmu šlaunyse 
ir nugaroje. Paraližas šlapinimosi,, 
keblumas arba blogas kraujas. Mes 
gydome visas šias ligas vėliausiais 
elektrikiniais prietaisais, garo pirti
mis ir vėliausiais išradimais mediei- 
noje. Jeigu jus sergate lovoje, atsi
šaukite į mus ir mes nusiųsime sa
vo gydytoją į jūsų namus.

Mes taipgi priimame ligonius ant 
savaitės. Lawndale 83SL

1234 Independence Blvd. Chieatto

TEL. Canal 2118

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1749 So. Halsted St., Chicago. JH. 
Kampas 18-tos gatv.

TELEPHONE YARDS

DR. J
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago




