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UDINE VOKIEČIŲ RANKOSE
Austru-Vokiečiu pulkai veržia 

si linkui Tagliamento
I

Imperatorius Karolis Gorizijoj
Angiai nugali vokiečius ties Ypres

Truc translation filcd with the post-Į 
mostei* at Chicago, III., on October'
31, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.-

RAGINA ATSISAUKT Į 
GIRTUOKLIŲ PATRIO

TIZMĄ.

Nori įvest Milwaukėj..
. “beerless day.”

Hertlingas — naujas Vokui
Truc translation filcd \vith Ihe post- 
masler at Chicago, III., on October 
31, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

SCHUTZENGRABEN- 
VERNICHTUNGS-

AUTOMOBILE. tijos kancleris
Bet tai juk paprastas anglų 

“kubilas”. Lietuva negausianti neprigulmybes
WASHINGTON, spalių 31 

— Vokiečiams reikalinga 
pavartoti net trisdešimts še
šias raides, kad ištarus pap
rasto anglų karės automobi
lių “kubilą”, turintį vos ketu
rias raides — “Tank.” Arba 
kitaip tariant, sausžemjo 
drednautą, kuris atliko ne
mažą naikinimo darbą laike 
dabartinės karės. Oficialia
me vokiečių valdžios prane
šime tas anglų “kubilas” pa
vardyta “sch.utz^ngraben- 
v e r n i chtungsautomobile,” 
kas liuosame vertime butu: 
automobilius apkasams ar
dyti.

MILWAUKEE, spalių 31. 
— Dabar jau tokie laikai, 
kad kiekvienas turi būt geru 
patriotu. Antai ir Milwau- 
kės t.v. Anti-Saloon League 
(“sausųjų” lyga) priėmė re- 

ratorius Karolis atvykęs Go-!zoijuciją, kur raginama Wis-
* * • « • W • A < • > • I • t '

Vokiečiai neteko 6 milionu vyru

Fruo ti’unsiation tiied ivitii thc post- |ęad Austro-Vengrijos impe- 
nmstec at Chicago, I1E, on October ' . _ .. ** J

rizijon, kuri šiomis dienomis jcorisih.o gubernatorių Phili- 
tapo atimta iš italų. -ppą “atsišaukti į visus gir- 

------— tuoklius,” idant jie teiktųsi 
Anglų artilerija išgelbėta. but tokie patriotingi — ger- 
ITALŲ KARĖS ŠTABO tų po vieną stiklą mažiau 

KVATIERA, spalių 30. — M diel)ą, ir kad mažinusia 
Associated Press korespon- viena diena kas savaitę tu-

31, t0!7, as reguired by thc art of 
October G, 1917.

UDINE JAU PAIMTA.

Vokiečių pulkai veržimi lin
kui Tagliamento. — Impe
ratorius Karolis Gorizijoj. 
—Anglų artilerija išgelbė
ta.

tapo atimta iš italų.

BERLINAS, spalių 30. — 
Karės štabo pranešimas ske
lbia, kad austrų-vokiečių pu
lkai jau užėmė buvusią italų 
generaiio štabo kvatierą U- 
dine.

Vokiečių-austrų pulkai ne
sulaikomai veržiasi į priekį 
šiaurinės Italijos lygumon 
linkui Tagliamento upės. A- 
ustrų-vokiečių - kariuomenė, ŽctobJf’G;sf9i^ 
einanti nuo Carnic Alpų, jau 
pasiekė Venecijos klonių ir 
visu frontu veržiasi linkui 
augštesniojo Tagliamento.

Sumuštosios italų armijos 
traukimąsi esą l________
pakilusiu upės vandeniu ties 
persikėlimo vietomis.

Pranešimas skelbia:
“Undine tapo paimta su

vienytomis keturioliktosios 
armijos spėkomis. Vyriau
sioji italų armijos štabo kva- 
tiera taigi pateko j musų ra
nkas šeštoje dienoje pasek
mingo grmnimosi.

“Musų kariuomenė išėjusi 
iš Carnic Alpų jau atsidūrė 
ant Venecijos klonių visu 
frontu ir veržiasi linkui aug-1 
štesniojo Tagliamento.

Sulaikė priešo veržimąsi

dentas, kur bėgiu pastarųjų 
trijų dienų traukėsi kartu 
su italų armija, tik ką atvy
ko čia ir pranešė, joge i jis 
esąs tikras, kad visos anglų 
batarejos yra išgelbėtos, 
įmonės betgi labai nukentė
ję laike traukimosi nuo šal
čio, alkio ir nuolatinių lietų.

retų butij‘beerless d

friiD translation filcd with thc post- 
niastėr at Chicago, III., on October 
31, 1917, as reguired bv the net of 
October G, 1917.

$1,200,000,000 PER VIENĄ 
MĖNESI.c

WASHINGTON

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., on October 
31, 1917, as reguired by Ihe act of

ANGIAI NUGALI VOKIE
ČIUS TIES YPRES.

LONDON, spalių 31. — 
nu Beuterio žinių agentūros ko-
trukdomas' resBonden^as Prane^n iš ka-| 

rėš štabo kvatieros, kad vo- j 
i kiečių pulkai Ypres fronte 
i tūlose vietose vakar tapo at- 
1 blokšti atgal arti 1000 jardų. 
< Svarbiausi mūšiai ėjo ties 
Paschendaele ir Poelcapele 

i- apielinkej. Pranešama, kad 
{anglai prasimušė sau kelią 
keliose ypatingai svarbiose 

r Kalnų augštumose Kanados 
(pulkai veikiai atsiekė didžią
ją dalį užsibrėžto tikslo.

---------------------- --------- ................

REIKALAUJA AREš- 
TUOT HILLQUITĄ.

• NEW YORK, spalių 30. — 
įNcvv Yorko advokatas, tūlas 

ROMA, spalių 30. - Ka-'JosePhus Baucus> šiomis die' 
rės ofisas skelbia, kad italų nomis pasiuntė prez. Wilso-

spalių 
30. — Bėgiu spalių mėnesio 
Su v. Valstijų valdžia spėjo 
išleisti $43,925,235 virš mi- 
bardo dol. Manoma teeiaus, 
kad iki paskutinės spalių 
mėnesio dienos bendroji 
išlaidų suma turės pasiekti 
$1,200,000,000, iš kurių $470, 
000,000 pripuola talkininkų 
daliai — paskolomis.

—-....f............, ..... , ... 

Truc translation filed with the post- 
master at Chičago, III., on October 
31, 1917, as reguired bv the act of 
October G, 1917.

DAR DEŠIMT MILIONŲ 
1M)L. FRAKCIJAI.

Viso Suv. Valstijos paskoli
no talkininkams 

, $2,866,000,000.

WASHINGTON, spalių 31 
— Suvienytųjų Valstijų val
džia vakar paskolino Fran- 
ci jai dar dešimtį milionu do
lerių. Tuo bųdu ši šalis viso 
paskolino talkininkams du 
miliardu aštuonis šimtus še
šiasdešimts šešis milionus 
(2,866,000,000) dolerių.

SMERKIA BIGELOWO 
KANKINTOJUS.

Newporto piliečiai rengia 
didelį protesto susirinkimą.

DABOS MERGELES.

BUVĘS WILSONO ŠALI
NINKAS REMIA SOCIA

LISTŲ ka?Jdidata.
New Yorko prieplaukos ko

lektorius rezignavo ir ža
da atiduot balsą už d. Hil-

NEW YORK, spalių 30.— 
Dudley Field Malone, buvęs 
Wilsono šalininkas ir New 
Yorko prieplaukos kolekto
rius, viešai apreiškė remsiąs 
d. Morris Hillųuitą, socialis
tu kandidatą i New Yorko C C i

miesto majorus.
     Savo laiške, kurį jis pa- 

traukimąsi vakar dan tęsėsi. inu*vtelegramą, ieikalaujant|Sjunte d. Hillųuito adresu, 
Halų kavalerija esti nuola-lareštllot socialistų kandida- Malone išdėsto priežastis, 
tinikme kontakte su besiver- J New' orko mie^o ma- kurios privertė . jį atsisvei-
žiančiu priešo avangardu. >01lks» (t. Moitis Hillųuitą. kinti su senomsiomis parti-

išardė ^aucus kaltina Hillųuitą už jomis ir remti socialistų pa-
‘ “išdavikišką kalbą“, kurią rtiją, kuri, jo manymu, yra
i. tuo Pastarasis buk pasakęs per- vienintelė spėka,

Italų kariuomenė 
visus tiltus ant Isonzo.ir pra
dėjo ariergardo mūšį. 1Vz C* 4 4 v* JL C* A \ 4 xz 144 V V4 v' i # 1 •- 1 1 • •

budu sulaikydama austro- oodėldieni.
vokiečių besiveržima. I )aisus tiems ponams 

Oficialsi pranešimas skel-ltas socialistų kandidatas.
bia:

“Vakar dieną musų pulkų 
traukimąsi prie naujų pozi
cijų tęsėsi. Išardymas tiltų 
ant Isonzo upės ir pasekmin
gas veikimas užsislėpusių 
vienučių sulaikė priešo ver
žimąsi.

“Musų kavalerija esti nuo
latiniame kontakte su 
prieteliaus avangardu.”

Imperatorius Karolis
Gorizijoj.

sustreikAvo moky
tojos.

Mokyklų valdyba atsisako 
išpildyt streikininkių rei
kalavimus.
LITTLE ROCK, Ark., spa

lių 31. — Vakar metė dar
bą visos Genoa distrikto pra
dinių mokyklų mokytojos. 
Mokytojos reikalauja algų 
padidinimo. Mokyklų valdy
ba betgi griežtai atsisako iš
pildyti streikininkių reika-

AMSTERDAM, spalių 30. lavimus. Mokyklos stovi 
i i Viennos pranešama, uždarytos.

ne-

HOBOKEN, N. J.; spalių 
31. — šiosios vietos aristo
kratės sutiko tarnauti polici
joj be apmokėjimo, tikslu da
boti jaunas mergeles, idant 
jos nevaikščiotų naktimis su 
kareiviais ir jurininkais.

Truc translation filcd \vith thc post- 
master at Chicago, Iii., on October 
30, 1917, as reguired bv thc act of 
October G, 1917.

SUĖMĖ SUV. VALST.
LAIVĄ.

LONDON, spalių 30. - 
Pranešama, kad Suvienytų
jų Valstijų pirklybinis lai
vas, Fanny Prescott, tapo 
paimtas vokiečių submari- 
na. Kuomet įgula apleido 
laivą, submarina nutempusi 
jį savais keliais.

Puikus sapn^.

galėsianti 
pašalinti dabartinį blogą.

Kartu su užreiškimu-pasi- 
žadėjimu remti socialistų 
kandidatą Malone rezignavo 
nuo užimamos vietos, tuo iš
reikšdamas savo protestą 
prieš senąsias partijas, ypa
čiai tą, kurią jis iki šiol rė
mė, būtent, demokratų par
tiją.

IšPLešė DVI KRAUTUVU
Nežinomi piktadariai va

kar naktį išplėšė dvi krautų- 
vi didmiestyj. Išsinešė apie 
už tris tukstancius brangių 
daiktų ir du tūkstančiu gry
nais pinigais. Piktadariai

Pereiki naktį as sapnavau 
labai puiku sapną. Aš sapna
vau, kad išlošiau milionu dole- *
riu.c.

rei?
Padėjau banke pirmiau nei 

pabudau.

ORAS * * ♦

Chicagoj ir apielinkėse. — 
Oras nepastovus; povaliai 
kįlanti temperatūra.

Augščiausia temperatūra 
vakar buvo 28 laipsniai, že
miausia — 23 1.

SKAITYKIT IR PLATINKI!
“NAUJIENAS.”

Truc IranslatioD filed wilh the post- Lipi n v u ir <rnltiuisler at Chicago, 111., on.October Lietuva ]) lXIlKlja gal 
>a%^iuire<1 by lhc act "f Regaus neprigulmybes.

Į rerescenka, be to, užreiš
kė, kad suteikimas pilnos ne- 
prigulmyhės Latvijai ir, gal 
būt, Lietufen bei Lenkijai 
butų negalimas, kadangi tai 
reikštų, kad Rusija turėtų 
sugrįžt prie to paties padė
jimo, kuriame ji buvo pirm 
Petro didžiojo.

Užsienio reikalų ministe- . 
ris toliau tikrino, kad pilna 
demobilizacija (nusiginkla
vimas) ir neutralizavimas 
kanalų bei sąsmaugų taipgi 
esą negalimi.

Pasak Tereščenko, Rusi
jos užsienio politika betgi e- 
są neatsimainius nuo to lai
ko, kaip tapo paskelbta pir
mas jos pranešimas, apreiš- 

į kiantis' principą be aneksi
jų, kontribucijų ir tup .pa
matu, kad kiekviena tauta 
turėtų teisės spręsti apie sa
vo likimą.

“Žmonės privalo suprast, 
(kad dabartinę karę veda ne

HERTLINGAS PASKIRTA 
KANCLERIU.

Michaelis gavo Prūsijos pre- 
miero vietą.—Kaizeris at
sisako tartus su reichsta
go nariais.
AMSTERDAM, spalių 30. 

— Bavarijos premieras, gra
fas Georg Hertling tapo pa
skirtas valstybės kancleriu. 
Buvusiam kancleriui Micha- 
eliui paskirta Prūsijos pre
mjero vieta.

šis pranešimas tapo pas
kelbta tuoj po to, kai kaize
ris Vilhelmas atlaikė konfe
renciją su savo pat a rėja is- 
Imtnisteriais.

CINCINNĄTI, sp. 31. — 
Nevvport miestelio gyvento
jai, iš kur tapo išvogtas i)' 
paskui bjauriai prikapotas 
žinomasai Cincinnatiso vei
kėjas, Herbertas Bigelow, 
šiandie vakare rengia didelį 
viešą susirinkimą, kad už
protestavus prieš juodašim
čių gaujos veikimą. Ten pat 
.busią pareikalauta, idant 
|.Kentucky valstijos guberna
torius pasirūpintų pridera
mai nubausti tos gaujos va-5 reichstago didžiumai, 
dus.

Bigelow dabar randasi li- 
gonbutyj. Gydytojai tvirjti- x x
na, kad sumuštasai negalės . Iš Berlino pranešta, kad per-1 
apleist lovą ant kokios sa- eitą savaitę kaizeris Vilhel- 
vaitės ar daugiau. .. m>as turėjęs pasikalbėjimą 

įsu kaliatu asmenų, tur būt, 
Truc translation filed \vi1h-1hc post j tikslu gauti UUO 1U tulu pa-i 
mastei* at Chicago, III., on Octobei | . , , , I
31, 1917, ; 
October G
TALKININKAI SVARS

TYS TIK APIE PERGALĘ

‘Hertlingas—junkerių 
bernas.

Hertlingas yra pan-germa- 
piistas ir kraštutinis junke
ris.

Berlino socialistų dienras-'
tis užreiškia, kad Hertlingas j •'
priešinimąsi parlamentaru-' 
mui ir padarymui Alzas-Lo-: 
taringijos autonomine vals
tija daro jį nepakenčiamu

Kaizeris atsisako tartus su 
reichstago nariais.

| jos ir privalo užbaigti ją 
sako Tereščenka.

Kas dėl busimosios 
; ninku konferencijos 
žiūje, tai Tereščenka 
kad reikėtų atsiminti, jogei 

I Rusija ten privalo užmiršti

nuu J U CU1U 1

as reguired by Ihe'aiT^f j tarimų kaŠ dėl politiško Vo- 
’’ 191/1 Įkietijos padėjimo. Pasikal-’

bėjime nepriimta nei vienas) 
reichstago narys.

Karės tikslų klausimas ne
bus paliesta.

WASHINGTON, spalių 30 
1— Anglijos iždo ministeris 
pranešė atstovų butui, kad 
busimoje talkininkų konfe
rencijoje, Paryžiuje, karės 
tikslų klausimas nebus svar
stoma. Ten busią svarsto
ma tiktai klausimas, surištas 
su karės tęsimu — sulig be
ndro susitaikymo su Suvie
nytųjų Valstijų valdžia.

ORLANDO — NAUJAS 
ITALUOS PREMIERAS.

Buvęs vidurinių reikalų mi
nisteris sutiko užimt postą.

ROMA, spalių 31. — Ka
ralius Emanuelis vakar pa
sikvietė pas save buvusį už
sienio reikalų miisterį prof. 
Orlando, kuris sutiko suda
ryti naują ministerių kabi- 

1 n etą.

talki-
Pary-
sako,

"i nla tik kaipo tauta, čia jau 
.jis apibrėžė kai kuriuos da- 
Jykus iš Darbininkų ir Ka
reivių Atstovų Tarybos tai-

Truc translation filcd with tfie post- 
niaster at Chicago, III., on October 
31, 1917, as reguired by the art of 
October G, 1917.

RUSIJA NEDARYS AT
SKIROS TAIKOS.

Taip užreiškė laikinąjam pa 
rlamentui užsienio reika 
lu ministeris Tereščenka.

A.

PETROGRADAS, spalių 
30. —- Savo kalboje laikino
jo rusų parlamento posėdyj 
užsienio reikalų ministeris 
M. Tereščenka tarp kita už
reiškė, kad atskira taika Ru
sijai butų negalima ir kad 
gynimas Rusų teritorijos 
turi būt vienas pamatinių 
reikalavimų.

“Vaikšto gandų, užreiškė 
Tereščenka, kad talkininkai 
nori palikti Rusiją jos pa
čios likimui. Bet aš prane
šu oficialiai, kad tai yra ne
tiesą.”

užreikšdamas, kad tatai ne
gali būt ginama kaipo tautos 
sąlygos.

VOKIETIJA NETEKO ŠE
ŠIŲ MILIONU VYRŲ.

Viemžuvusiųjų skaičius sie
kia pusantro miliono vyrų.

WASHINGTON, spalių 30 
— Nuo pradžios dabartinės 
karės Vokietija neteko šešių 
milionu vyrų. Tai esą užrei- 
škęs neprigulmingosios .soc. 
partijos vadas Vokietijos 
parlamente, Ledebour. Pra
nešimas apie jo kalbą pasie
kė Washingtoną per Šveica-

Ledebour tarp kita užreiš- 
kęs, kad:

“Mes jau netekome 1,500, 
000 vyrų mirusiais ir 3,000,- 
000—4,000,000 sužeistais, iš

amžinais ubagais, o 2,000,000 
niekam netinkamais invali
dais. Tatai sudaro 600,000 
vyrų, kurių netekome bėgiu 
trijų metų.”

IMPERFECT IN ORIGINAL



'L. .
Žvėrių darbas.

Herbert Bigelow tapo spe-
Dnh cpf S-uliv »>v |,,| nt|(> ■;(•>>; i ;U 11 () tilt )l) i I i U, IS 

i.utiii nu ’.ti n. v . i iib. co.. ioc.įj yniįkn, pririštas 
prie medžio ir sukapotas na
ga i komis. Budeliai, kurie 
tą baisią ekzekuciją atliko, 
užreiške, kad jie daro tai 
“varde nelaimingųjų Belgi
jos moterų ir kūdikių.”

Tai atsitiko pereitą nedel- 
,dienį viename Kentucky mie

Newn pub. co.. hlu’įgabentas į mišką, 
I S i i' 11 S i i » V. I < l ■ > i m ori v i i\ i v a i»lrSt). II \t>l i I) m i 11 I. r 

CHICAGO, ILLINOIS

Telephone Canal 1506

Užsisakomoji kaina: 
lhic«Koje, nešiotojams kasdien pri- 
Hatant i namus, moka:

Bavaitei .........  12 centą
■Mnesiui ...................   50 centą

giMto dalyse, kur nešiotojai nepa- stelyje, kur Herbert Bige- 
tiMkia. dienraštis siunčiamas pačtu, ■ . , .. __

iSanksto užsimokėjus: Mc- <low buvo atvykęs laikyt pra-
kalbą socialistų susirinkime.Uikis $6.00; pusei metą $3.50.

KNar, ne Chicagoj, metams $5.00; pu- Dabar jisai guli Cincinnati 
miesto ligonbutyje, ir dakta
rai yra susirūpinę jo sveika
ta.

Kas-gi yra Herbert Bige- 
low?

Jisai turi vietų Cincinnati, 
Ohio, kaipo pamokslininkas 
prie vadinamos “Žmonių Ba-

metu $3.00; trims mėnesiams
11.71. Kanadoje metams $7.00. VL 
nar kitur užsieniuose $8.00 metams.

. , u .ių svečių nebuvėlių pa
matyti ir pasitarti, kaip čia tė
vynės reikalus geresnei! pu
sėn pakreipus. P. Žemaitė 
sena žmona, mažai apšviesta, 
nedaug ką težinanti, bet nė 
prelensijų prie žinijos netu
riu Ii, jeigu ką rašė, lai gyve
nimo vaizdelius piešė realiai, 
taip kaip jos geroje širdyje ir 

* vaizdingoje dvasioje atspindė
jo; Amerikoje gi užėmė pas 
Balotus tarnaitės vietą... Žmo
nės ją mylėjo visur, tik ap
gailestavo, kad pasirinkusi 
buvo taip netikusią tarnybą, 
p. Žemaitė už tokį pagailėji
mą pyko, ir laikraščiuose u- 
žuot ko kito tiesiog visiems 
“išgrauš” pasakė. Nekitaip,

apgailestauja, kad ir motery ■ 
skaičius partijose žymiai su
mažėjo, ir kaipo svarbiausiu 
priežastis nurodoma ta aplin
kybe, kad kareivių pačios, pa- 
liuosuotos kares pradžioje 
nuo narinių mokesčių, laikui 
bėgant neteko ryšio su parti
jos organizacijomis. O kas 
dėl partijos skilimo, tai iš ra
porto matyt, kad ši priežastis 
daugiausia sumažino narių 
skaičių Didžiam j ame Berlinc, 
Lcipzige, Frankfurte prie 
Maino, Rytiniuose Prūsuose, 
Žemutinio Rheino provinci
joje, Braunschvveige, Halio’je, 
Erfurte ir Thueringene.

Panašus narių sumažėji
mas apsireiškia ir jaunuome-

JONAS FRANKO.

J ŠVIESĄ
(Kalinio pasakojimas).

Verte K. BARONAS.

L°W
Sutaisytas y tormuios-^ys 

recepto; suteikto i&uintin- A 
gu Egypto zokoninku, v

Indorsavo 8 
socialistus.

Vakar Chicagos mieste __
gatvėse, ofisuose ir hi^n^įžnyčios” (People’s Church). 
vietose buvo dalinama Gua- jjsaĮ yra piaęįaį pagar- 
rdians of Liberty lapeliai, ^gjęg savo veikimu visuome- 
kuriuose rekomenduojama n-g *r pOnti'kos dirvoje viso- 
balsuot už tam tikrus kandi-|ge guv. Valstijose. Jisai yra 
dalus į teisėjus, šitame kan-,prįpažintas vienu gabiausių, 
didatų surašė paduota aš- pažangiausių ir labiausiai 
tuoni kandidatai iš socialistų gert)Įamy vyrų šioje šalyje, 
tikieto. o likusieji is re-, Kada šią vasarą pradėjo 

^Amerikoje organizuoties 
(Liaudies Taryba (People’s 

‘/jCouncil), Herbert Bigelow

tikieto, o likusiej 
publikonų ir demokratų. Ta-^ 
epe socialistų kandidatų, ku- 

• _ c į t l _ _1 •__ Pn uos re nu a

(.ūgio vardas. . . h’ visus savo gabumus pa
šilas tokio didelio sociali-(^ventė jo principų skleidi- 

btų kandidatų skaičiaus Vėliaus jisai įstojo ir
dorsavimas rodo dar kartą, | j SOcialistų partiją.

Taigi šitą prakilnų žmogų 
ir garsų visuomenės veikėją 
užpuolė niekšų gauja ir žvė- 

(Laisvės Saugotojai) rį§kaf kankino “varde Belgi
jos moterų ir kūdikių”.

Kas yra tie niekšai, iki šiol
nesusekta—ir vargiai bebus

kalbos būdavo įdomios, o kal
tais tik savo noveles atpasa
kodavo, ir tik kelionės galop 
jau kartais krisdavo koks ne
padorus žodelis tiems, kurie 
ne su socialistais eina.

'Poliaus, papasakojęs, kaip Bu 
lota “šmeižė” Yčo ir klerikalų 
kontroliuojamąją ' “Lietuvių 
Draugiją”, jisai rašo:

“Galiop pridursiu, kad p. 
Bulota Amerikoje save keis
tai susirinkimuose persis taty- 
davo. Neužmiršdavo visiems 
viešai pasakyti: “Aš, Andrius 
Bulota, • prisiekusis advo
katas, dar ir armijoje buvęs 
oficicrium, Durnos atstovas, 
aš Bulota — ir taškas;” Tičsa 
po tiek įsivesdinimo titulų ti
nka vietelė ir taškui! Tatai 
juk ir Amerikos lietuvių laik
raščiai pastebėjo ir lietuviai

kurion pusėn linksta Chica- j 
gos piliečių minios. Reikia 
žinot, kad “Guardians of Li-J

anaiptol nėra radikališka or-, 
‘ganižacija. Ištraukoje išjos; 
principų, kuri išspausdinta' 
minėtuose lapeliuose, skaito- kada-nors susekta, nes tie, 
f : ['Kurie galėtų juos surasti, ka-

“Mes vienijamės, kaipo ižin ar to norės. Aišku te- 
nuošaliai nuo sektų ir par-|čiaus, kokiai rųšiai sutvėri- 
tiju stovinti moralė jiega.^mų jie priklauso. Tai' yra tie 
tikslu skleisti ir stiprinti (“patriotizmo”, “tvarkos” ir 
draugiškumą tarpe musų (karės šalininkai, kurie šu- 
narių ir skleisti ir ugdinti ūkauja apie “Belgijos moterų 
gryną dvasią patriotizmo ir kūdikių” nelaimes ir už- 
bei švento atsidavimo mu- puldinėja ant ramių piliečių 
sų šalies gerovei. Mes e-,susirinkimų, ardo streikus, 
šame Įsitikinę, kad kiek- (deportuoja darbininkus į tyr 
vienas pilietis privalo lai-'laukius ir žudo darbininkų 
kyti šventomis savo pilie- įvadus.
tinęs pareigas ir atsako-

“Tad ir ėjo žmonelės tų dy- 
vų pažiūrėti...
šitie šliupo prasimanymai 

puikiai rodo, kiek jaiy kraujo 
pagadino Bulotos atsilankymas 
Amerikon; jisai dar ir šiandie 
negali savo piktumo suvaldyt. 
Ir, kaip paprastai, kada Šliupas 
supyksta, tai jisai nesidrovi var
tei melus ir šmeižimus.

O visas tas piktumas paritina 
nuo to, kad Bulota užvažiavo 
per kailį mylimam šliupo žen
teliui, Yčui. .

Trtu translation filed vvith the post- 
inaster at Chicago, III., on October 
31, 1917, as reąuired by the aet of 
October 6, 1917.
VOKIETIJOS
SOCIALISTAI

Tokie-pat gaivalai, kaip 
mybes; ir mes geidžiame, Itie, kurie kankino Bigelov/ą, 
kad kiekvieną ofisą Šalyje, i keletas savaičių atgal Mon- 
valstijoje ir mieste užim-'tanos valstijoje pakorė pra- 
tų žmonės, kurie yra ga- moniečių unijos organizato- 
bųs, dori ir tikri tėvynai- yių Frank Little.

Tų “patriotiškų” visuome-niai.
Ir šita organizacija atra- u_ės atmatų siautimas pasta- 

do, kad tinkamiausiais žmo- I pavojų ne tiktai žmonių 
nėmis į teisėjų vietas yra so-Hą*sv9 ir teises, bet ir gyvas- 
cialistai, paremdama didžiu-ti*s- prieis šalis, jei-
mų jų kandidatų. KaipgilS1’ Jie nebuS sustabdyti? Jei- 
tuomet turi elgties lietuviai 811 kapitalistų laikraščiai ne- 
balsuotojai, kurie beveik vi-'.šiliaus varę siundimus ir ku
si priklauso neturtingoms rstymusPrieš darbininkiškų 
■žmonių klesoms! Aišku, kad, ir progresyvišką šalies judė- 
jeigu “Guardians of Liber- JM? Jeigu ta pašėlimo il
ty” išreiškė užsitikėjimą di-; beprotybės atmosfera tęsis 
džiumai socialistų kandida- (bir metiis kitus?..
tų, tai lietuviai piliečiai pri
valo balsuot už visą sociali
stų tikintą.

“Laisvės Saugotojų” • or
ganizacija yra labai didelė; 
ji turi savo skyrius visose 
Suv. Valstijose. Jos įtekmė 
rinkimuose labai daug reiš
kia. Todėl kuomet ji remia 
socialistų kandidatus, kuo
met darbininkų unijos vien
balsiai parėmė socialistų ti- 
kietą, tai yra daug vilties, 
kad socialistai laimės rinki
mus. Reikia tiktai darbuo- 
ties, kiek galint smarkiau, i- 
ki balsavimo dienos.

Darbo žmonės turi sukrust 
ir pasistengt kuogreičiausiai 
sugrąžint visuomenės gyve
nimą į normales vėžes.

Apžvalga
ŠLIUPO 
PASAKOS.

SKAITYK ik platink 
“V ATTTTFNAS*’

Dr. J. šliupas, kuris dabar Eu
ropoje darbuojasi, platindamas 
“lietuv-latviškos respublikos” i- 
deją, parašė Yčo leidžiamam 
“Lietuvių Balse” (Petrograde) 
ilgą straipsnį apie p. Bulotą ir 
jo veikimą Amerikoje. Tame 
savo straipsnyje jisai tarp kitko 
pasakoja šitokių dalykų:

“Atkako p. Bulota, lydėjo 
jį net p. Žvmiatė. Neišken
čiau, vykau Ncw Yorkan taip

dži urnos ir mažumos stovį gali
ma spręsti iš sekamo aprašymo, 
įlipusio viename Amerikos laik
raštyje:

Raportas, kurį prirengė Vo
kietijos socialistų partijos 
komitetas Wuerzburgo suva
žiavimui, tapo paskelbtas so
cialistų spaudoje. Jisai api
ma laikotarpį nuo balandžio 
1 d. 1913 m. iki kovo 31 d. 
1917 m. ir tuo būdu suteikia 
aiškų numanymu apie tai, 
kaip sekėsi “oficialiam” Vo
kietijos socializmui karės lai
ku.

Skaitlinės, kurias paduoda 
reportas, kalba pačios už sa
ve. Užregistruotųjų narių 
skaičius buvo sekamas, kovo 
31 d. 1914 m. 1,085,905, tame 
skaičiuje 174,754 moters; ko
vo 31 d. 1915 m. 585,898, ta
me skaičiuje 134,663 moters; 
kovo 31 d. 1916 m. 432,618, 
tame, skaičiuje 112,418 mo
ters; kovo 31 d. 1917 m. 243,- 
061, tame skaičiuje 66,608 
moters.

šitos skaitlines, sakoma, 
parodo kares ii’ partijos ski
limo pasekmes. Kas dėl ka
rės, tai raportas pastebi, kad 
paskelbus “apgulimo stovį”, 
suiro politiškos organizacijos 
parubežinėse provincijose ir 
beveik pusė narių vyrų buvo 
pašaukta prie ginklų karės 
pradžioje, vėliaus-gi paimtų
jų kariuomenėn partijos na
rių skaičius pasiekė netoli 75 
nuošimčių visų priklaususių 
partijai vyrų. Bet raportas

Pavasarį aš vėl sugrįžau į ga
nyklas pas žąsis ir veršius, ku
riuos Mauša supirkdavo aplin- 

i kiniuose kaimuose ir biskį pa
laikęs veždavo į Lvovą parda
vimui. Ganyklos Smerekovoj 
didelės, vietomis kelmuotos; 
dėlto man ir nereikėjo daug bė
gioti; būdavo, atsisėdu sau kur-

įlieto cllJrHlVJLoltlcl Alt IclllllUvUlv j • i inors ant kalnelio, pasigalandunes organizacijose, ant kurių, ^.i: K L.,..*.?:
kaip raportas pastebi, opozici
jos (partijos mažuma) veiki
mo įtekmė taip atsiliepė. Ka
res pradžioje buvo 837 “jau
nuomenes komitetai”, bet ba
landžio ji d. 1915 m. jų skai
čius nupuolė ant 500, balan
džio 1 d. 1916 m. ant 400, ba
landžio 1 d. 1917 m. ant 
300. Jaunuomenes organo 
“Arbeiter Jugend” prenume
ratorių Jistas rodo tą patį pa
veikslą. 1914 m. prenumera
torių buvo 108,300, o seka
mais trimis melais 67,062;
52,934, ir 36.511.

Skaičius kilų laikraščių, 
kontroliuojamų “socialistinės 
didžiumos” nedaug tepersi- 
kcite: kovo menesio gale 1914 
m. jų buvo 91,o kovo mėnesy 
jo 1917 m. - - 80. Bet įplau
kos iš prenumeratos labai 
žymiai nupuolė, jos sumažėjo 
kokiais 48 nuošimčiais, šis 
dalykas aiškinama tuo, kad 
daug vyrų tapo paimta į ka
riuomenę ir kad daugelis ka
reivių pačių ėmė skaityt “bu
ržuazinius” laikraščius, ne
sant vyrams namie. Vėliaus 
betgi pažymima padidėjimas 
įplaukų iš prenyfm^ratos, ypa
tingai “Vorwaerts’o”, kuris 
bėgiu vieno liktai liepos me
nesio įgijo 10,000 naujų skai
tytojų. Kas dėl partijos fi
nansų, tai įplaukos už 1916— 
1917 m. sudarę tik 60 nuošim
čių išlaidų, ir deficitas turė
jęs būt padengtas iš partijos 
kapitalo.

Likusioji raporto dalis kal
ba apie partijos politiką ir 
veikimą karės laiku, tarp kit
ko ir apie aplinkybes, kurio
se partija skilo, apie atėmi
mą “Vorvvaerts’o” iš mažu
mos ir tt. Išdėstydamas par
tijos darbus, raportas ypatin
gai plačiai piešia moterų vei
kimą socialejc dirvoje ir jau
nuomenės komitetų priešini
mąsi priverstinam taupini- 
mui ir pastangoms įvesti ka
rišką jaunuomenes lavinimą
si. Toje raporto dalyje, ku
ri yni pašvęsta partijos poli
tikai, raportas gina socialistų 
didžiumos poziciją, užimtą 
rugpjūčio 4 d. 1914 m., ir 
užreiškia, kad partija nenuo- 
laidžiai stoja už Vokietijos 
valstybes demokratizavimą, 
bet nė ji, ne liaudis neleisią, 
kad kas iš šalies kištųsi į vi- 
duriniiMtvalstybės reikalus. 

♦
Bet yra įdomu pažymėt, 

kad šis raportas davė progos 
socialistų mažumai, Neprik- 
lausomajai Socialdemolfratų 
Partijai, paskelbt, jogei ji e- 
santi beveik taip-pat stipri, 
kaip didžiuma. Pasak “Leip- 
ziger Volkszcitung”, mažuma 
dabar turi daugiau kaip 120,- 
000 užsimokėjusių narių, ne
skaitant simpatiza torių fron
te ir naujų narių ir organiza
cijų, kurios stoja į Nepriklau
somąją partiją kasdien. To
linus, tas Leipzigo laikraštis 
sako, kad “oficialių” sociali
stų partija — kuri pagal ra
portą turėjo kovos mėnesyje 
243,061 narių kartu su 66,608 
moterims — dabar bepriskai- 
to išviso lik apie 150,000 na
rių, ir pranašauja, kad opo
zicija greit pralenks ją.

-rios turi tokią galę, kad viena 
popiera gali išgelbėti praeivį 
nuo žandaro su šautuvu ir gai
džio plunksnomis ? Bet aš nega
lėjau rasti atsakymo ant to 

^klausimo, ir tuo labiau baidė 
piane mintis apie tas popieras. 
Kaipgi aš galiu knr-nors pasiju
dinti, neturėdamas popierų? 
Juk tuojaus ant pirmo žings
nio žandaras pagaus mane ir nu
sives mane ant Dievas žino ko-

•PiireiSkia esip stebėtinai pasekmingu d 
nuo gėlimo pilto ir i„rnu, per- 

C-T dusulio, Jk
■ I laltio Viilvofe, retect., Butai- IF 

Ą gomas iSdirbCju labai pagerėjusio U

PAIN-EXPELLERIO- II 
seno ir ištikimo draugo fr lmy- ' 
nos, naudojamo visame pašau 
lyje per pusę «initme<'io- 3«c 
už bonkutę visose aptiek,^ 
arka galite užsisakyti tieaiaig =■ 
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peiliuką ir pradedu drožti, pjau
styti ir dirbti iš medžio viso
kius daiktus, išpradžių mažas 
kopėtėlės, plūgus ir arklus, pas
kui narvelius, vėjinius ir vande
ninius malūnėlius. Už metų aš 
jau taip įgudau, kad kili vaikai 
negalėjo su manim susilyginti. 
Pradėjau aš išdirbinėti braška- 
lus ir barškančius baubus, bai
dymui žvirblių iš kviečių, pro
so ir kanapių, ir pardavinėjau 
porą lokių baubų už dešimt 
kreicerių. Greitai aš užsidir
bau sau tiek, kad galėjau nusi
pirkti sau nekuriuos dailydės 
įrankius: kaltelius, grąšlclius ir 
t. p. Paskui ėmiausi už didelių 
dalykų, kadangi aš tai mėgau.! 
Ką lik ne pamatydavau, tuojaus 
norėdavau pats jį padaryti, žie
mą aš prasėdėdavau ištisas die
nas tai pas dailydę, tai pas kal
vį, pagelbėdamas jiems ir įpras- 
damas prie darbo. Man jau bu
vo šešiolika melų, o pas Maušą 
ir nė mintyje nebuvo daryti su 
manim ką-nors, —- padare ma
ne piemeniu, o dauginus jam 
reikalo nėra. Aš dagi nežino
jau, kas buvo mano tėvu ir kur 
aš gimęs. Kaime žinojo tik, 
kad Mauša atsivožė mane iš kur
tai mažytį; ėjo dagi gandas, kad 
aš sūnūs kokio-tai Maušos gi
minės, po savo mirties nieko, 
apart manęs, nepalikusio, o jo 
palikimas man — didelis tur
tas, ir kad buk Mauša užgrie
bęs jį ir prisisavinęs.

—-Gaila tavęs, Joska, — ne
kartą sakydavo man kaimiečiai, kankino. — O ką, — manau sau, 
• — tu toks guvus berniokas ir 
prie amato linkęs, o kas iš tavęs 
bus?

- Kas gi bus, — atsakydavau 
aš, — busiu kaimo ustovu.

—Ak, nėra pas Maušą sąži
nes, kad jis taip mažai apie ta
ve rūpinasi.

- Sako, kad neturtingas, kad 
nėra iš ko, — sakau aš.

—Netikėk tu senam prigavi-j 
kui. Yra pas jį pinigų, ir daug, 
tik dėl savo vaikų taupo. O tave 
dagi prie Dievo melsties neiš
mok i no.

—Ištikiu jų,
aš čia išsėdėsiu? Dykai dirbti 
Maušai visuomet paspėsiu. Jei
gu kokio gero amato išmokus, 
tai turėčiau rankose nors savo 
šmotelį'duonos. Bet kaip tą pa
siekti? Kaip pasiliuosuoti nuo 
Maušos? Kur kreipties, tuo la-' 
biau, kad nežinau iš kur aš ki
lęs, kas buvo mano tėvu ir kur 1 
mano gimines? j ^ra’ yra ^()S elgetos popie

Musų karčiaina buvo pas ke- ros! ! -------------------
lią. Tankiai užeidavo pas mus 
žandarai, nekartą vesdami su 
savim į Lvovą ar Žovkvą sukau
stytus areštantus. Išpradžių aš 
labai bijojau tų tvirtų, piktų 
žmonių juoduose rūbuose, su 
šautuvais ant pečių ir skrybėlė
mis su blizgančių gaidžių plunk
snų kuokštą. Su baime ir dre
bėdamas, susitraukęs ties pe
čium, klausiaus aš ne sykį, kaip

| jie kalbėdavos su Mauša ar kai- 
I miečiais. . Kalbėjo jie apie klai- 
i kilis man dalykus: apie gaisrus, 
vagis, valkatas ir jų tose kalbo
se aš tankiai girdėdavau žodį 
“popieros.” “Jeigu "neturi po
pierų, tuojaus jį sulaikyti.” 
“žiūriu, ė jo popieros netvarko
je.” “Jeigu jis butų turėjęs nors 
vieną tikrą popierą, aš bučiau Jį 
paleidęs.” — Kas tos popieros, 
— masčiau ne karta aš. — ku-

visu kimu prie tos minties. Kuo 
tankiau aš mąsčiau apie pasi- 
liuosavimą nuo Maušos, tuo tan
kiau tos popieros vaidinosi ma
no akyse. Man dagi sapnuoda
vus los popieros, senos, pagel
tusios, su didelėmis antspaudo- 
mis; jos žiurėjo į mane žiauriu, 
surauktu veidu arba juokėsi iš 
mane biauria, bedančia burna. 
Aš būdavau tada labai nelaimin
gu. Visi žmonės, kuriuos aš 
apie tai klausinėjau, patvirtin
davo, kad be popierų dagi į ke
lionę negalima eiti, nei vienas 
meistras nepriims mokyties. 
Bet iš kur man gauti tas popie
ras? Kalvis patarė paklausti 
apie juos Maušos juk jis tu
rėjo gauti nuo mano tėvo ko- 
kias-nors popieras!

Taip, paklausti Mauša! Jei
gu butų buvę taip lengva priei
ti prie Maušos! Pirmiau, kada 
aš buvau dar mažyčiu, jis bu
vo man geresnis; bet kada aš 
pradėjau paaugti, visai atidavė i 
rankas savo pačios-raganos ir 
beveik niekad apie nieką nekal
bėjo su manim. Man dagi ro
dydavos, kad jis šalinosi manęs. 
Nuo to laiko, kaip žmonės man 
papasakojo, kad jis turėjo gauti 
pinigus por mano levui, aš pra
dėjau atidžiau prisižiurinėti 
jam; aš patėmijau, kad tas ma
no atidumas atima jam ramu
mą. Jeigu mes netikėtai pasi- 
likdavom vieni, jis kaip-tai nera
miai sukinėjosi, lig kad kas jį

mąstau, — ką

— jeigu taip kada-nors, kada 
pačios nėra namie*, netikėtai 
ant jo užgulus, galbūt galima 
butų ką-nors iš jo patirti ? štai 
ir nusprendžiau aš, progai atė
jus, taip padaryti.

Tokia proga greitai pasitaikė. 
Maušienė išvažiavo į žovkvą, 
karčiamoje apart Maušos nieko 
nebuvo, tad priėjau aš prie jo 

1 ir sakau:
—Rebe Maaiša, žmones sako, 

kad pas tave pasiliko po mano 
tėvui kokios-tai popieros?

Mauša pašoko, tarsi vapsva 
jį įkando.

O iš kur tu tai žinai?
—Žmonės kalba.

Kokie žmonės?
Visi, visame kaime.

- Na, o kam tau tos popieros? 
Juk tu dagi skaityt nemoki?

-Taip,tiesa. O bet visgi aš 
norėčiau žinoti. Reiškia, jos

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas:

1323 S. Kalstai St
Ant trečių lubų

T<1. Drover 1310

Miesto Ofisai?:
127 N. Be»rtwn St 

im-ijurit, s**, 
Tel. Central 4411

Pabaigęs 
Northern Illinois Cole- 
giją Pritaikymo Akinių 
Geruing Stiklų Gvarantuoju 

Valandos nuo 5 iki 9 vakare.
Dr. K. NURkAITIS 0;h. D.

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

Tel. Hiunboldt 4613.
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Yra Jusų Proga
Gauti geresnį darbą, ir dau

gi a up inigu.
Visur reikalinga daug kirpė

ju, trimečių, 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.
Patrenos daromos pagal Jų- 

sų inierų—bile stailės arba dy
džio, iš bite madų knygos.

Master Designincr School
J. F. Kasnicka, Perdėtinis 

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

PEARL QUEEN

KONCERTINOS

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuviu, kurie gra- 
jija koncertiną ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina, 

I padaryta Suvienytose Valstijose, A- 
merikoje. Mes galime jas parūpin
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kurj išsiun
čiame dykai.

Georgi & Vitak Music Co.
1540 VV. 47th St., Chicago. III:

sušuko suerzintas Mau- 
šu, tarsi a.š jam Dievai žino kokį1 
nemalonumą padariau. — Elge
ta buvo tavo tėvas, praleido tur
tą, o tave ant bėdos man pali
ko. Koks man iš tavęs geni
mas?

(Bus daugiau).

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedčlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c.

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

H ALKTE!) ir S2-r. GATVt

I
JOSEPH C. VVOLON

LIETUVIS ADVOKATAS
Ruimais 902 904 National Life Bldf., 

29 So. La Šalie St., Chicaro. III.

Tel Central 6390-6391. Atdara: 
Utarninko. ketvergo ir euhatoa vaka
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numenu: 
1646 MILWAUKEE AVĖ., Chicago. III.

Tol Humboldt 97 
ti1iOiK»iaa i ui....

11JI ♦ l s> I ♦ HI ♦ h i * annna_ _______________ EIDZim
Viena saugiausiųjų Bankų .

.a««loU1|J1tikiniK,RE .T*UPXMO SĄSKAITA CHtCAGOJH
_ * ? r.9br?įe 28 tnelUH teisingai vedamojee priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Ranku (Čleirinf Hanse) d«»nxltw 

ir taupymo padėjimų

KASPAR STATE BANK
įsuo

<. KASPAK 
- prezidentas 
>TTO KASPAR 

^icr-prezidentas
VILLIAM OETTING 

prez Oetting Bros Ice Co 4ari.es kbi’pka 
"'r-prrzidvntH'

PADĖJIMAS 
PERVIRAI 
K WHT*

BLITE fSLAND AVĖ., kampa* !• gatve* 
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys 
H. Ė. OTTE 

vice-prez. Nat. City Bank. 
GEO C. VVILCE

). vice-prez. T. Wilce Čo. 
TOZEF STKYTA 

kasierius.
PERVIRAU A $6,000,090.

•kAl.B/ .**• I

V F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber C®, 

J. PESHEI 
sekr. Turk Mnfg C».

OTTO Kl’BIN 
------ — prez AUa* 

!Brewln» Ce

4ari.es
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Fotografuota tamsoje

’M^o&tes

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

‘ifijįį;

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Chicajffi

Petras Vaitiekūnas
APTIEKA Telephone Yards 5032

K. MICHALOWSKI
3303 S. Morgan St.

Mrs. Antanina Shusho
219 So. Dearborn St Chicago, III

0R.W. YBSZKIEWIGZDaktaras VVISSIG 6 vakaro

Seno Krajaus

Tel. Drover 7042

mokiniams dykai

R0CKF0RD, ILL
1530 So. West St.
Phone Main 6800

Kambarys 500.
10 išryto 
vakare.

WITH SAI 
s?"

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

DR. A. I. EPŠTEIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės 

OFISO TEL. Boulevard 4974 
Gyvenimo Tel. Gana! 5188

A. E.TUTTLIS
Turinti Slaugiritojos (Nursūs) 

ir akušeres diplomų 
Persikėle iš 

Cicero, III., 1339 So. 48th Ct.

Dr. H. R. KRASKOtf
Chirurgija ir Veneriškos LIgoa
Priėmimo valandos: 8 iki 10 dieną: 
1 iki 2 ir 0 iki 8 vakare; nedėldieniah 

nuo 10 ryto iki 1 valandai dieną.
Nepraleiskite Šio pakvietimo. Atsi- 
ankykite pas mus tuojau. Išsikirpkit 

šitų, kad atsimintumėt musų adresą

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St

DYKAI! DYKAI
Dabar yra jūsų proga mo

kytis barzdaskutystes 
amato dykai

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

“Naujienų” Administracija

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

Tel, Drover 7179.

I II KUO I>Z1 Al Al KVIESTAIS
CIFERBLATAIS

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: 2359 S. Leavitt St
Valandos 8—10 ryte; 4—8 vak.

Tel. Canal 3877.

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

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

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

4712 So. AaMand Avė.
arti gatvės.

12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina. Tel. Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St Louis Avė. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

TEI8INGIAJJSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

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.

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONI HAITIS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago

Telephone Yards 6492

Registruota Akušerka

1346 So. Halsted St
Phone Canal 538

Extra Pranešimas
Kurie norite turėti paveikslus trečio, antro ir 

pirmo “Naujienų” metinių sukaktuvių apvaikš- 
čiojimų, o taipgi Bulotų ir žemaitės pasitikimo 
vakaro (Chicagoj), ir žinomojo musų rašėjo — 
dramaturgo Br. Vargšo, kreipkitės žemiau nurody
tu adresu. Taipgi dar turiu “Naujienų” pikniko li
kusių paveikslų. Kas norite galite gauti,

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

Telefonas Yards 1546.

Radiolite $2.25
Reguleris IngersolI apšviestom radi 
umu skaitlinėm ir rodyklėm.

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

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 no piet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlio- 
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

Nedėkite Savo Telefono ant Viršaus 
Pinigų Metamos Dėžutės

DEL gero telefono patarnavimo, telefono 
prenumeratoriai mielai prašomi nedėti 

telefono instrumento ant viršaus telefono 
pinigų metamos dėžutės.

Viršus pinigų metamos dėžutės ne tam 
reikalui yra paskirtas; paviršis yra perma- 
žas, ir instrumentas greitai gali nukristi ant 
grindų ir susikulti.

Saugokite savo telefoną laikydami jį ant 
stalo arba deskos, kur negalėtų lengvai su
sitrenkti.

Turiu patyrimą moterų ligose. Tei
singai patarnauju prie gimdymo. 
Moters, jeigu norite gero užžiurėji- 
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.

DAKTARAS
SPECIALISTAS CHRONIŠKŲ LIGŲ
X-RAY EKZEMINAVIMAl

Pasitarimai Dykai

Waterbury $4.50
Su brangiais akmenimis, 
stailiškas ir tvirtas.

Dr. G. LEEDLE
Praktikuoja 25 metai 

Chjcagoje.
Ofiso valandos: nuo 9 ryto 

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

NEŠIOKITE laikrodį, kurį jus galite skaityti tamso
je. Jums jo reikia. Gilumoje kasyklose. Tamsiose 

dirbtuvės kampuose. Naktyj po savo priegalviu. Kai
nuoja tik truputį daugiau, ir jus turite laikrodį, kuris 
eina 24 valandas j parą.

Bct-gi bukite tikri, lai yra IngersolI Radiolite, kuriuos jus gausit. Pa- 
tėmykite vardą. IngersolI Radiolite turi tikrą radium’ą ir nereikalau
ja pasižiūrėjimui nešt j šviesą. Galit pasakyt tikrą Radiolite sulig var
do INGERSOLI. ant ciferblato. Nesiduokite apgauti imitavimais* įsi
gykite tikrą ir įsigykite savo pinigų vertės. Kili ingersolls $1.35 iki $6.

Telephone Drover 9691

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, Vaiką 
ir visą chronišką ligą.

VALANDOS: 10—11 ryto, 4—5 po plotą, f—1 
vakare. Nedčldieniais 10—1 po pietą. 

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

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas 

x-spindYjliai
2121 N. Western avė.

Valandos: 9—12 ryte; 2—9 
vakare.

PIRK SAU visas Plumbavojimui reik J 
menia tiesiai už "vyhotesale” kainas I 
Mes parduosime visiems. 3
Levinkhal Plumbing Gupply Co., į 

(637 W. Division St., Chicago, J 
Corner Marshfiaid Avė ■ 
Kalbama lietuviškai

Chicago. UI

Tel. Armitage 984

Eclipse $3
Tikro nikelio viršai 

Plonas modelis.

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAM 
Aas turi skaudamas arba silpnas aku;. 

Vaivos skaudėjimo, atsilankykite pat
1155 Milvvaukee Avė

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakar*, 
o vvto iki 1 po p:*-

PIRMA NFGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durti, Lentų Remti Ir Stoginio Pcpleroi 

CARR BROS. WRECK!NG CO.
3003-3030 S. Halsted St., Chicago, III
. . ^>iw. „.tąąąt.į*a*

Žmonės kasdien vis išrandu 
naujus daiktus. Pora im lu at
gal, žmonės nedaug įdomavo 
skirtumu laikrodžiu. Jie nežino
jo kad' Inge rsolI kompanija pa- 
dirb 
allikų laip pat tamsioj 
šviesioje dienoje.

Kuomet jie pažiūrėdavo i sa
vo laikrodį su baltu ciferblatu 
ir juodomis skaitlinėmis, jie ne- 

I manydavo, kad tai buvo tik pa
prastas laikrodis, kuris tarnau
ja vien pusę laiko, kiek jis turė
tų tarnauti. Kuomet gi IngersolI 

I kompanija padirbo dabar paga
rsėjusius Badliolites laikrodžius, 

Į žmonių nuomonės persimainė.
Netikėtai, astuoni tūkstančiai 
žmonių kasdie atsilanko į krau
tuves visose Suv. Vaisi, ir per
ka šiuos laikrodėlius. Turėda
mi vieną IngersolI Radiolite lai
krodėlį jus kiekvienų valandų 
naktyj ar dienų galite matyti lai 
kų. Galit pasakyt laikų tamsi
uose kruteinųjų paveikslų teat
ruose, tamsiose gatvėse, tamsiu
ose namuose, visur ir visuomet 
kada tik norėsit, nors ir nepa- 
ranku bus prieiti prie šviesos.

IngersolI Radiolites padaryti 
su tikru radiumu; Medega ro
dyklių ir skaitlinių susįdeda iš 
trylikos įvairių mineralų, viena 
jų yra tikrai radimu mažame 
skaičiuje. Tikru radimu nerei
kalingas dienos laike apšvieti
mui laikrodžio skaitlinių, ir jis 
apšviečia tamsumoje per dvyli
kę metų ir daugiau.

Žinoma , nepaprastas pasise
kimas IngersolI kompanijos su 
apšviestais ciferblatais laikro
džiais, paskatino imituotojus 
pasinaudoti tuo išradimu, bet ti
kri Radiolites laikrodėliai yra 
tie, kuriuos padaro IngersolI ko
mpanija.

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams Shaomas per 16 m» 
tą kaipo patyręs ūdytojas, chirurgai' 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorlja: 1025 W. 18K 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, te1 
6 8 vakarais. Telephone Canal 8110 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Stw:

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai

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

Gydau Moterų, Vyrų ir Vaikų Ligas
OFISO VALANDOS:

Nuo 10—12 ir nuo 4
Telephone Victor 790, Dili. Sidney 874

Residence Telephone St. Ciair 174.
Adresas: 169 Sidney St., St. Louis, Mo,Prirenka visiems tinkamus akiniu*, egaassi 

nuoji ii patarimus dųbda dykai.
788-88 Milwaukee avė., arti Chicago av, 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vaks 
rui. Nedaliomis nuo 9 išryto iki 2 po pista

Tel. Haymarket 2434.

Geriausia Krautuve 
dėl pirkimo ir taisymo visokių daik
tų, kaip tai: laikrodžių, Žiedų, levor- 
velių ir kitokių. Kas ką pirksit pai 
mane, tai aš viską gvarantuoju — 
kad auksą pirksite, auksą ir gausit. 
Jei nebus auksas, tai $50 nagrodoi 
gausite nuo šio laiko.

Taipgi priren- 
Akinius.

Kas turit sienas akis ar trumpą re
gėjimą, .arba galvos skaudėjimą, ne
laukite ilgai, bet ateikite pas mane. 
AŠ duosiu jums rodą ir pririnksią 
akinius. Už savo darbą gvarantuo- 
ju arba sugrąžinu pinigus.

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

Tel. Canal 5‘ 
2128 W*»st 22-ra gatvė,

Telephone Humboldt 1278.

M. S A H U D M. D
Senu Rusu Gydytoju Ir Chirnlgu 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligą.
OFISAS: 1579 Milvvaukee Ava.

Kampa* North Avė
VALANDOS: 8:30 iki 

1:80 iki 8 ir 7:80 iki 9

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

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnūjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abclnas spėkų nustojimas viso kimo, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jreškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

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

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTIONJ. Baltrenas, Prof.

1709 So. Halsted St., Telephone Canal 6417. Chicago, 111.

Vyrišky Drapany Bakenai 
'Nauji neatimti, daryti ant užsa

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 ik> 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over< 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, daba* 
$5 ir augščiau. Kelnes nuo $1.50 ik; 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.0C. 
iki $7.50.

Atdara kasdiena, nedaliomis ir 
karais.

S. G O R D O N
1415 R, Halsted SU Chicago, TH:

Egzaminuoju Akis ir priskiriu 
Akinius už nebrangias kainas.

Dr. Optikas

RUSSIAN 25*
TUKKISH * "

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

reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metę pa
tyrimo šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig Įųsų aklų ir 
Aliniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
, AKIŲ SPECIALISTAS
. TfiMYKIT MANO UŽRAŠA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo D ryto iki 12 dieną. 

Tel. Canal 5335

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra tul- 
, . čiae, kada pranyksta 
R regėjimas.
"l Mes vartojam paąa- J rintą Ophthalmomat- 
I ' er. Ypatinga doma 
T atkreipiama t vaikus.

Valandos: nuo 9 rytą 
iki 9 vakaro; nsdSIi. 
nuo 10 iki 11 dieną.

Ashland Avenna, 
Kampas 47 St.

Telephone Yards 4317

Dr. Ramset
AKIŲ SPECIALISTAS

Rusiškai-Lenkiškas 
Ligonbutis

Vyrai, moters ir vaikai, serganti 
reumatizmu, nervuolumu, vidurių 
ligomis, skausmu šlaunyse, rankose 
ir nugaroje. Paraližas šlapinimosi, 
keblumas arba blogas kraujas. Mes 
gydome visas šias ligas vėliausiais 
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 jūsų namus.

Mes taipgi priimame ligonius ant 
savaitės. Lavvndale 839,

1234 Independence Blvd. Chicago

Išpildau receptu* su didžiausia atyda, 
nežiūrint, ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai vienatini lie
tuviška aptieka Bostone ir Massachu- 
setls valstijoj. Gyduolių galit gaut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut pfer laiškus, o aš prisiusią 
per expresą.

K. ŠIDLAUSKIS 
Aptiekorius ir savininkas 
SOUTH BOSTON, MASS.

;S»s:,

SPECIALISTAS
fjr'~... .................... ...

Vyrų, moterų ir vaikų 
chroniškų ir nerviškų

J
B aJ ' - B
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fcHICACiOS ŽINIOS I

Liet. Socialistų
KINKIMŲ KAMPANIJOS 

BUTAS
781 W. 18th St., 2 augštas 

TELEF. CANAL 4730

Liet. Socialistų Cook County 
tp.skrieto įlinkimų Kampanijos 
imtus atdaras dienomis, vaka
rais iki 11 vai. ir nedėldierjiais. 
Weesas: 731 W. 18th SU 2-ras 
Mieštas, J. H. Bashinskio narni*.

Su visais agitacijos reikalais 
dubu etiniuose rinkimuose į aug- 
Mv«uįjį teismą teisėjų kreipki
tės j viršminėtą vietą. Laiškais į 
taripkites Į centralinio komite
to sekretorių, adresu:
A. Dvylis, 1840 S. Halsted St.

Socialisty Tikietas.
i^odidatai j Teisėjus, kurių 
mykimai įvyks lapkr. 6 d.:

SUPERIOIŲ COURT 
Seyinour Stedman 
Otto (’hristensen į 
C'arl Strover -l''? 
Leopoid Saltiel 
John M. Work 
Christian Meier 
Samuel Btock 
Kasimir G ūgis 
Samuel H. Holland 
Swan Johnson 
Daniel A. Uretz

^FOR CIRCUIT COURT 
fo fili vacancy

VViiliam A. Cunnea
To fili vacancy 

Louis J. Delson

Remia d. K. Gugio kandi
datūrų

Seniausia lietuviu draugija (’hi- 
cagoje ragina visus lietuvius 

balsuoti už d. K. Gugį.
Drg. K. (Ingio kandidatūra i 

Augštesniojo teismo teisėjus su
judino visus Chicagos lietuvius. 
Visi lietuviai už jį stoja, visi re
mia, visi yra pasiryžę už jį bal
suoti.

Draugijos, daug jų, priėmė re
zoliucijas, remiančias d. K. Gu
gio ir kitų socialistu kandidatū
rą, aukauja pinigus kampani
jos vedimui.

Dabar parėmė <J. K. Gugio ka
ndidatūra ir viena seniausiu «k v
Chicagos lietuvių draugija, su
sitvėrusi dar 1891 m., tai yra 26 Į

metai algai Apveizdos Die
vo Draugija. .Ii netik paremia 
d. K. Gugio kandidatūrą, bet vi
si jos nariai nutarė už jį balsuo
ti ir kartu ragina, kad ir visi Chi
cagos lietuviai balsuotų už soci
alistų kandidatą K. Gugį.

Minėtos draugijos nutarimų 
raštininkas p. A. Radauskas ra
šo:

Balsuokime už lietuvį Ka
zimierą Gugį, Socialistą par
tijos kandidatą į Augštesniojo 
teismo teisėjus (Judge of Su- 
perior Court).

Musų seniausia Apveizdos 
Dievo Draugija, savo susirin
kime. laikytame spalių 28 d 
nutarė būtinai balsuoti už lie
tuvį kandidatą p. Kazimierą 
Gugį.

(leistina, kad ir visi Chica
gos lietuviai, sekdami Apvei
zdos Dievo Ih’augijbs pavyz
džiu, lapkričio Jwl. balsuotų 
už tą lietuvį kandidatą į Aug
štesniojo teismo teisėjus, p. 
Kazimierą Gugį.

Varde Apveizdos Dievo Dr- 
jos A. Rudauskas, nut, rašt.

« _ _____

L.M.P.S.A. 9 kuopos 
veikimas.

Agitacijos savaitė pavyko vi
dutiniškai, nors visgi buvo ti
kėtasi didesnių pasekmių. Bet 
juk tai pirmi žingsniai šiame 
musų darbe. Musų Progresyvia 
Susivienijimas pirmą kartą re iv 
gė Agitacijos savaitę ir švente 
laikraščio “Moterų Balsas me
tines sukaktuves, visą savaitę 
pašvenčiant visas savo jiegas a-j 
gilacijai.

Tame laike 9 kuopa surengė 
trejas praaklbas. Kalbėjo Nau
jienų redaktorius P. Grigaitis, 
p-ia M. Jurgelionienė ir p. A. 
Žimontas. kurie, kaip ir visuo
met, pilnai suteikė publikai tai, 
ko ji susirenka ir ko ji laukia 
nuo kalbėtojų. Taigi maži bro
liai Briedukai savo muzika ir 
dainomis suteikė pamarginimų.

Prie kuopos prisirašė 16 nau
jų narių, o 6 padavė antrašus, 
žadėdamos nuopos susirinkime 
prisirašyti. Knygų ir Moterų 
Balso parduota už virš $10, taip
gi gauta 8 im tiniai prenumera-

• toriai “Moterų Balsui.”
Ant To\vn of Lake, kame bu

vo tikėtasi sutverti naują kuo
pą, publikos atsilankė visai ma
žai. Gal iš priežasties, kad tuo

ju teisingumą, jis gali daryti sa
vo tyrinėjimus.

Tas patvarkymas įėjo galėn 
vakar.

Mrs. Margaret Roscoe, 29 m., j 
4906 W. 211h St. užmušta Clii-j 
cago, Burlington and Quincy

skerdyklų darbiniųkų unijos su
sirinkimas. Tečiaus vietinės su
sipratusios moterįs nenusimena 
ir ketina veikti, kad ant vietos 
su įvėrus L.M.P.S.A. kuopą. Ve- 
lytina joms šiame darbe pasise
kimo!

Spalių 21 d. 9 kp. laikė savo Į geležinkelio, 
mėnesinį susirinkimą, kuriame Nenori nupiginti 
tarp kitko nutarta surengti gra
žų koncertą naudai musų ger
biamos rašytojos senutės žemai
tes. Tikimės, kad Chicagos lie
tuviai parems tą musų darbą.

Taipgi nutarta prisidėti prie 
rengimo prakalbų maršruto drg. 
Puišiutės, kuri lankysis po Mi- 
chigano ir Illinois valstijas.

9 kp. laiko susirinkimus kas 
trečią nedčldienį kiekvieno me
nesio, 2 vai. po piet. Foliowship 
House, 831 W. 33nl Place. Vi
sos motei’s kviečiamos prisira
šyti prie šios darbininkiškos or
ganizacijos tai visų musų pa
reiga. —O. Stikla-V-—nė

Juozas Straškus gaus 
5000 dolerių.

Juozas Straškus, 55 metų am
žiaus darbininkas, gaus iš Clli- 
cagos gatvekarių kompanijos 5 
tūkstančius dolerių. Mat kurs 
metas prieš tai jį buvo pagavęs 
gatvekaris ties W. 63 gatve it* 
sunkiai sužeidė. Straškus pa
traukė kompaniją tieson. Da
bar prisaikintųjų teismas nutei
sė kompaniją užmokėti Stras- 
kui penkis tuksiančius dolerių 
atlyginimo.

Mirtingumas 
Chicagoje.

goję pasimirė 2,821 žmogus, ar
ba 13.4 žmonių iš 1000 gyvento
ją

Džiova, vėžys, širdies ligos.
plaučių uždegimas, nefritas ir 
viduriavimas tai ligos, nuo 
kurių daugiausia žmonių mirė. 
Nelaimėse žuvo 179 žmonės, už
mušta ar kitaip nužudyta 241 
žmogus. Nusižudė gi patįs 43.
Tuopačiu laiku buvo 4,187 su

sirgimai pančiomis ligomis, 
daugiausiai džiova, difteria, ko
kliušu, skarlatina ir vaikų para-

Burnside.
Vietinė SLA. 68 kp. buvo su-

Didelės Ristynes

2'ras Svarbus Perstatymas
LIET. SOCIALISTU 

IJAUNUOM.
q LYGOS PIRMOJI

KUOPA

Spalių 21 d. buvo skaiotnia 
paskaita temoje: Apdrauda ir 
Pašalpa. Skaitė kuopos pirm. 
J. Aleksandravičius.

Spalių 26 d. įvyko prakalbos. 
Kalbėjo Dr. A. Žimontas apie da
bartinius lietuvių reikalus..

Spalių 27 d. užbaigimui los 
Savaitės ivvko vakaras. Buvo c
lošiama dviejų veiksmų drama 
“Našlute”. Lošimas pavyko ne
blogiausiai, ypač puikiai lošė 
našlutes rolėje p-lė E. Bertuliu- 
le. Pabaigoj buvo šokiai.

Per visus vakarus buvo dali
nama atsilankantiems žmonėms 
brošiūrėlės, taipgi pardavinėja
ma literatūra. Literatūros par
duota už $1.55. Organizatoriui

6 Ant Dugnon
gauti naujų narių.

S.L.A. 63 kp., ifnanl domon 
puikiai 

apie
VEIKSLAI KETURIOSE VTJKMĖSE

'' Parašė MAKSIM GORKI.I . .v. .............

Ned., Lapkričio-Nov. 4,1917 
\ C. S. P. S. SVfeT,

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

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

mingų perstutv mą, parašytą vieno iš įžymiausių rusą rašytoją — 
Maksim Gorkio, geram K. Vairo vertime, šis veikalas labai vaiz
džiai piešia nupuolusią Rusijos žmonių dvasių ir betikslį jų gyve- 
r.iuą, Nurodo įvairius jų užsiėmimus, užuojautų kils kito, troški
mų prie ko tai... Norą kilti augštyn, bet stoka energijos vėl nu
gramzdina bedugnėn.

Turime pažymėti, kad šiame perstatyme dalyvauja gabiausios 
( liicugos lošėjų spėkos ir manom, kad jos suteiks publikai tai, ko 
ji likis, t žhil malonėkite pasinaudoti šia proga pamatyti daug 
k i pasak nitj veikai;).

Po Lošimo šokiai
kviečia I.. S. J. L. Drm. Skr. KOMITETAS.

pamatyti dau

pieno.
Farmeriai nenori ne kalbėti 

apie nupiginimą pieno. Jie no
ri dar pakelti kainą. Jie sako, 
kat’( jiems neapsimoka pieną 
pardavinėti dabartine kaina — 
po $3.42 už 100 svarų ir todėl 
tariasi pakelti kainą iki $3.71 
už 100 svarų.

vielos lietuviu skaičių, k k 7
gyvuoja, čia priskailoma
300 lietuvių, o kuopa turi 83 na
rius ir $108.75 pinigų ižde. P. P.

Anglių kortelės 
Chicagoje

Chicagoje atėjo žiema .o kar
tu su ja atėjo ir anglių kortelės. 
Nevienas negalės pirkties dau
giau anglių negu jam reikia.

Nuo dabar kiekvienas norintis 
pirkti anglių, turės išpildyti tam 
tikrą kortelę su nurodymais, 
kiek anglių jis dabar reikalau
ja, kiek ir kokių anglių jis pe
reitais metais suvartojo, kiek 
anglių turi ir kiek laiko jam tų 
anglių užteks.

Jeigu anglių pardavėjams pa
sirodytų atsakymai neužganė
dinančiais, arba jis abejotų už

Stanley Shara, 26 m., 3835 S. 
Ashland avė. eidamas skersai 
geležinkelio bėgius pri<* 45 ir 
Loomis Sts., paslydo ir parkri
to po garvežio ratais. Sutriuš
kinta viėrja koja.

SubntoH vakare, Lapkričio 3 d. Li
berty svetainėje, 3925 S. Kedzie avė., 

j Pradžia lygiai 8 vai. vakare. Durįs 
atsidarys 7 vai. vai.. Risis— 
Juozapas Bancevičia—'jaunasis Zby- 
szko, lietuvis chanipijonas visame 
sviete, — su Tom Rolevič, lenkų cha- 
mpijonu. Galutinos ristynės iš $100. 
Bill Jaras su Victor Kazakausky. 
George Olson su Domininku Dodien- 
nkiu. Otto Propotnick su Alex Ken- 
ton. Visos poros risis galutinai*. Ti
kietai parduodama Liberty Svetai
nės bufete. Sėdynės 75c, 50c ir 35c. 
Moterims ir vaikams įžanga 25c. Po 
ristynių muzikė ir šokiai.

JIKŠKO KAMBARIŲ
PAJIEšKAU kambario prie blaivų^ 

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

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

PARDAVIMUI

JIEŠKO DARBO

PAJIEšKAU darbo į bučernę. At
sišaukite laišku į D. S., 
832 W. 33 place. Chicago. Iltį

PARDUODU labai geroje vietoje 
bučernę ir grosernę. Biznis išdirh 
tas per ilgą laiką to paties žmogaus 
Pardavimo priežastis — savininkas 
nusipirko farmą, tai nori'tuoj bu 
duoti, biznį ir išvažiuoti į savo fai 
mą. Taipgi parsiduoda 2 lotai, Br»g 
hton Park, prie liet, bažnyčios. At 
sišaukite šiuo adresu: A. Blynas, 
2316 So. Hoyne avė., Chicago, III

PARDAVIMUI sankrova, sakiai 
nių. cigarų, tabako, smulkmenų ir 
mokyklos reikmenų. Turi būt par
duota šią savaitę. Atsišaukite vaka rais tarp f> ir 9 vai. vakaro.
810 W. 20th str., ' Chicago. IH.

Chicagoje laisvės bondsų par
duota už $200,000.000, arba $20- 
000.000 daugiai!, negu buvo ti
kėtasi maximuin iš Chiacgos. Te 
čiaus visas 7-tas distriktas: dar 
nepasiekė maxnnum kvotos. Iš 
jo buvo tikėtasi maximum —- 
$700,000,000, tečiaus įkiŠiol par
duota bondsų už $600,000,000.

• . <

James Francis Meagher, advo
katas, kartą buvęs gazo kompa
nijos prezidentu pasimirė savo 
vasarnamyj GreehSvich , Conn. 
Palaidotas bus Chicagoje.

Maisto administratorius krei
pėsi į visas sankrovas, ypač dra
panų, kad jos šiemet nedalytų 
prieš Padekavonės dieną savo 
pirkėjams kalakutų, kaip tai bu 
vo daroma kitais indais.

Plėšikai^ išsprogdino du “sei
fu” Powers budinke, 37 S. V/a- 
bash Avė., ir laimėjo apie už $5- 
000 brangmenų ir pinigų.

Automobiliniai plėšikai vakar 
ryte apiplėšė Heųry Hurst Sa- 
liuną, 355 W. 35th St. Laimėjo 
$500.

j<> nagrinėjimas bylos privatiš
ko bmikieriaus Ilarry A. Dubia, 
savininko nusibankrutijusio baJ 
nko Industrial Savings Bank, 
2007 Blue Island Avė., kaltino 
priėmime depozitų, kouniet ba
nkas buvo jau neišsimokamame 
stovyje (insolvent). Depozito- 
riai lame banke pražudę apie 
$800,000.

PRAKALBOS! PRAKALBOS! 
VISA EILĖ JŲ!

Lietuviai socialistai rengia 
prakalbas visose miesto 

dalyse.
.1 - "

wood, J. Butkevičiaus svet., 
8132 Vincennes avė. Kalbės K. 
Gugis.

Subatoj, lapkr. 3 d., — West 
Pullmun, Tumer Hali, 12001 
Halsted st.

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

Pauedelyj, lapkr. 5 <L —- Bri- 
dgeport, Mildos svet. Kalbės T. 
Dundulis ir Kl. Jurgelionis.

Panedelyj, lapkr. 5 d., — So. 
Chicago, Frank Aršanskio svct.t 
8756 Houstoh avę. Kalbės K. 
Gugis ir A. Vasiliauskas.

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

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

7 REIKIA DARBININKŲ

Valdžios užlaikomi nemoka
mieji darbo, prirodymo biu

rai Chicagoj
Visokio užsiėmimo, amato ąr pro

fesijos darbininkai, taipjau jokio a- 
mato, nemokantieji, kaip vyrai, taip 
moters, mergaitės ir vaikai, norintie
ji gauti kokio-nors darbo tesikreipia 
į šiuos valdžios užlaikomus darbo 
prirothino biuras Chicagoj.

U. S. EMPLOYMENT SERVICE, 
845. S. Wabash avenue;

ILLINOIS FREE EMPLOYMENT
Offices, 526 S. Dearborn St;

SKYRIUS: 105-9 S. Jefferson St.
Darbų yra visur ir visokios rūšies, 

kur reikia darbininkų, kaip Cnica- 
goj taip ir kitur išvažiuoti, arba ant 
farnių dirbti. Už prirodymą darbo 
šitie valdžios biurai jokios mokes- 
tiės> neima.
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Advance Employment Ezehange 
2nd floor, — 179 W. Waabingtoa BL

REIKALINGA MOTERŲ

RYTI SENAS POPIERAS.

TVAR-

BRAN

GIAUSIA MOKESTIS. ATSIŠAUKI

TE IN
/ ..•totopstooęstotos Oto—s—»»—.

Pranešimai GUMBINSKY BROS. CO.

PASAJIGA.—Draugijų prane*imt» skelbiamą 
le uimokesties. Pranešimai turi būt priduoti 
i vakaro, laiškeliu arba telefonu. Ganai 1506. 
Priduoti tą pačių dienų, kada 
Henrašth, nebegali būt (dėti.— 'Nauj, Red.

2261 SO. UNION AVIL, CHICAGO

PARDAVIMUI pečius —šiktornasis 
—Heater—nebrangiai. Tik vien^ žie
mą vartotas. Galima matyti vaka 
rais po 6 vai. 3čias aukštas iš už 
pakabo.
3247 So. Emerald Avė. Chicago.

PARDUODU greitai kriaučių šapą.
4 kambariai pagyvenimui. Geras 
kriaučius gali padaryti gerą pragy
venimą.
3355 So. Morgan St., Chicago

PARSIDUODA MOKYKLA
Jeigu nori turėti puikų ir peh>iu - 

gą biznį, tai pirk mokyklą angTų kai 
bos ir kim uKykslų. Mokykla geriau
siai išdirbta. Mokinių visados Bihui 
Ineigų nuo $300.00 iki $50(1.00 į mė
nesį. Puiki proga kompetentisbam 
žmogui. Kreipkitės asmeniškai ar 
ba laišku:

R. F. Waszkiewicz, 
2146 W. 19th St., Chicago,

ATSILANKYKITE; ypatiatai kaa 
norite geros vietos dėl karmaMBk 
951 W. 19th St. Chicago.

RAKANDAI

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

sekamomis
dienomis:

III., P. Pakšto! svėt, 4837 W. 14 
st. Kalbės K. Gugis ir P. Gri
gaitis.

Seredoj, sp. 3i d., — Kensin- 
gton, J. Stančiko sv., 205 L. 115 
st. Kalbės P. Dubickas.

Ketverge, lapkr. 1 d. — Town 
of Lake, Cohunbia svet., 1700 
W. 48th st. Kalbės K. Gugis ir

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

Subatoj, lapkr. 3 d. Kru
si ngton, F. Shedwill svet., 311 
Kensington avė. Kalbės K. Gu
gis ir D. Saikus.

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

Subatoj, lapkr. 3 d. - Engle-

Visi turintis Simano Daukanto dr- 
jos laimikio tikietą susirinkite se
redoj, spaliu 31 d. 8 v. vak., į Mildos 
svetainę.

LSS. 137 kuopos susirinkimas spa
liu 31, seredoj 7:30 vai. vak. Sociali
stų svet., 11009 Michigan avė. Visi 
nariai atvykite paskirtu laiku, nes 
bus daug reikalų apsvarstymui, ypač 
rinkimų agitacijos reikalų. Nauji na
riai, kurie norite įstot kuopon, kvie
čiami tiapjau ateiti.

—D. K. Sabaliauskas.

HĘtKALAUJAMA pardavėjų—ku
rie gahjtų užinteresuoti savo tautos 
žmones, absoliutiškai saugi, įstaty
miška propozicija, kuri apsimokės 
abiem, investuotojui ir pardavėjui 
dideliais pinigais. Pirmutinis pat*- 
davojhno patyrimas nereikalinga. 
Atsišaukite tarp 9 ir 12 vai. dieną, 
ir 6 ir 7 vai. vakaro. Klauskite po
no Bennett, 810 First National Bank 
Bldg. Chicago.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut ta

vo puikius^ beveik naujus, rakandu* 
už retai pigią kainą, S160.00 sekly 
Čios setas, tikros skuros, už J20, Vė
liausios mados valgomojo kambariu 
rakandus, 2 puikių divonm daveu- 
port, taipgi $525 pianu su 25 m. fva- 
rancija už $115 ir $225 Victroia aa 
brangiais rekordais už $60.00. SH 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites 
Parsiduos taipgi po vieną. Atšilau 
kitę tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gat, 
Chicago, III.

Už BILE PASIULYMA turiu par
duoti greitai 6 kambarių vėliausios 
stailes rakandus. Taipgi puikų S4ŪI* 
pinna su 10 rąctų gvarnntija už $12 
ir $200 phonographą su rekordais ir 
Jcvvel point už §60.
1520 N. \Veslern Avė. 1-mas augtlaa

LSS. 4 kuopos laviuimos susirinki
mas įvyks seredoj, spal. 31, 8 vai. 
vak. “Aušros” svet., 3001 S. Halsted 
gt. — Dg. A. Petrulis skaitys referatų temo: “Socialistai ir jų principai”. 
Visi draugai ir draugės, 4 kuopos na
rai, atvykite. —Rindokas, pirm...

Teisybės Jieškotojy 5 kp. susirinki
mas bus seredoj, spalių 31, 8 v. v.— 
po numeriu 1b79 Milvvaukec Avenue. 
Draugai, yra labai daug svarbių rei
kalų todėl būtinai atsilankykit visi.

—A. Ripkevičia.
Racine, Wis.—LSS. 142-ros kuopos 

choras laikys repeticijas spalių 3t. 
Visi choro nariai malonėkite ateiti 

[ne vėliaus, kaip 7:30 vai. vak. Taipgi 
bandykite kiekvienas atsivesti po 
vieną gabų dainuotoją. Repeticijos 
įvyks socialistų svetainėj, prie Mo- 

nument sųuare. —Susiheš. Rast.

REIKALINGA —patyrusių moterų prie tvarkymo skudurų. Pastovus darbas.
1820 W. l lth St., Chicago

JAUNA PORA turi parduoti tuo 
jaus penkių kambarių veik n&ujns 
rakandus, divonus, cabinet, pbono 
graph, upright pianą ir tt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai, už grynus pinigus.2910 North Avė., 1-mas flatas. Prie* 
Humboldt Park. Chicago.

NAMAI-ŽEMĖ
REIKALINGA rnotėrų 25 iki 50 metų 
dėl lengvo dirbtuvės darbo. Patyri
mas nereikalinga. Pastovus darbas. 
Gera mokestis-

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

APMAINYSI U —2-jų pagyvenimų 
naują mūrinį namą, Arti Grane <>►., 
ant loto arba kito namo su maža 
skola. Rašykite tuojaus, adresuo
dami: “Naujienos No 1-19,
1810 S. Halsted St., Chicago.

Rockford, III..—LDLD. 29 kp. Susi
rinkimas įvyks lapkričio 5 d. 7:30 
vai. vak. Soc. svetainėje, 319 E. Stale 
str.—Draugai 'ir drauges, kurie pri
klausote prie LDLD., malonėkite at
eiti ir savo ,draugus atsiveskite., šiuo 
kariu visi svarbesni reikalai turės 
būti atlikti.! Visi draugai ateikite lai
ku. Bus duodamos knygos (Jono Bi
liūno Biografija) tiems, kurie užsi
mokėjo už 11)17 m.

LDLD. 29 k p. ižd. J. Valentas.

Springfield, III.—Dideles prakal
bas rengia LSS. 29 kp. Kalbės vielos 
gabesnieji kalbėtojai apie siu die
nų svarbiausius darbininkų reika
lus. Taipgi bus deklemacijų ir kilo- 
k'hj paniarginlnmu. Prakalbos bus 
Ridgcley, 4 d. lapkričio 1917 ni., Jo
no Kasparo svetainėje,' Noi'lh 17-tos 
gatv. Pradžia 2:30 vai. po piel. Lic-

Užkviečitf visus Rengėjai

L. S . J. Lygos pirmos kuopos sta
tomo scenoje veikalo “Ant Dugno’’ 
generoliška repeticija Ims šiandie, 
spalių 31, CSPS. svetainėje 1126 
18 gatvė, 7 vai. vakare. Lošėjai, ma
lonėkite nesivėluoti. —Komitetas

LMPSA. 29 kp. įsteigė mokyklą 
prie 1617 N. Robey SI. Bus mokina
ma lietuviu kalbos ir aritmetikos. 
Mokinimas prasidės lapkr. 4 d., 2:30 
v. po pietų. Kviečiame visas nares, 
kaip ir pašalietis lankyties mokyk
lon. 'Tik neprigulinčios turės mokė
ti 10c už lekciją. —Komitetas.

Cicero, III.,!—LSJL. 2 kp. mėnesi
nis susirinkimas įvvks ketverge, lap
kričio 1 d,, .8 v. v., Tamuliuno ir Gu- 
dgalio svet., kerlr 15 gat. ir 49th 
avė. Visi nariai malonėkite susirin
kti, nes yra daug labai svarbių rei
kalą aptarti. —Sekretorius.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
1’aiū‘škau savo draugo Frąnciš- 

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

J. Gaudiešius,
1717 N. Ilermitagc Avė., Chicago III.

REIKALINGA vyrų ir moterų par
davėjų prižiurčtojų ir pardavėjų au-l 
kštoš rųšies išleistų prekių. Geras 
komisas ir daug kooperacijos. Vyrai 
gali uždirbti nuo $5(1 iki $200 į sa
vaitę. Kambarys 321. 137 S. La Salio 
Street. Chicago.

PROGA KREIVIAMS
Parduodu pigei namą su kreučių 

šapa, lietuviu apgyventa viela, darbo 
užtektinai visados 2 kreuČiams, Ga
lima nupirk! įmokant $800, kaina 
$2900. Pardavimo priežastis—savi
ninkas išvažiuoja ant ūkės.

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

REIKALAI JAMA vežėjų ir leibe
rių j gelžgalių kiemą.

EE1-EMAN and MORRIS 
2627 W. 12 SI., Chicago.

REIKALINGI 2 duonkepiai; pir- 
maranki\\ ir antrarankis prie kepi
mo juodos ir baltos duonos. Geras 
darbas ir gera mokestis geriems ir 
pastoviems darbiiiinkmns. Atsišauki 
te tuojaus.
1027 — 8lh'> St., Waukegan, III.

Tel. Waukegan 1306 M.

REAL ESTATE PARDAVIMUI.— 
Puikus bizniavus lotas, randasi ant 
geros bizniavus gatvės, trumpu laiku 
vertė padidės daugiau negu du kar
tu. Taipgi du labai pageidaujamu 
rezidencijos lotu gatavu pastatymui 
namo. Parduos atskirai ir lengvais 
išmokėjimais, jeigu jus norite. Atsi
šaukite laišku į Naujienas, pažymė-

AUTOMOBILIAI

REIKALINGA leiberių. Gera mo
kestis.
LEOPOIJ) and COIIEN IRON CO

31 and Uonian Avė. Chicago.

REIKALINGAS porteris dirbti į 
likierių sankrovą. Turi bul teisin
gas, geras darbininkas. Gera mo
kestis. Pastovus darbas. Geistina 
patvrusio.

lt. B. S1LVERMAN,
3322 Halsted St., Chicago.

REIKALINGAS bučeris. Patyręs 
bučernės darbe. Kalbantis lietuviš
kai ir angliškai.
3781 Archer Avė., « Chicago.

PARDAVIMUI
ne tas Pralobs, kurs bijo

KARĖS

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

MONARCH BRAVARNĖ
21 1R WESTERN AVĖ. CHICAGO 

AGENTAS GEO. L. UKSO

PARDUODU
Turiu parduoti kai'4 atimtą už mort- 
gečius. Aš neturiu jokio biznio. Ka
ras geras darbui—Abboll Dctroit, Le- 
mousine, ant 7 pasažierių. Del biz
nio labai geras. Mano adresas:
1727 tį.J^nion Avė. Chicago, III.

MOKYKLOS

MOKYKIS S1UT MOTER1AKUR 
RUBUS

Išmokinam piešimo, kirpimo formų, 
sinti naminius daiktus arba aprėrt* 
lūs. Diplomas kiekvienam, kurs ilsi 
mokins. Valandos dieną arba vaka 
rais dėl jųsų parankumo. Už $10 it- 
mokinam jus siut visokius drabužiui

DRESS MAK1NG COLLEGES, 
2336 W. Madison gat., Weatern ava.

SARA PATEK, MOKYTOJA.
1850 Wdla rat.

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKI K 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbą, aritmetikos, knygvedv- 
lės, stenografijos, typewritinij, pirk 
lybos teisių, Su v. Valst. istorijos, u 
beluos istorijos, geografijos, politi 
kinis ekonomijos, pilictystčs, dailia 
rašystės.

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