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Vokiečiai perėjo Tag= 
liamento upe

6.000 italų pateko belaisvei!

12 amerikiečių paimta beiaisvėn

w,lhvthe p?st*| musų aviatoriai nušovė dar master at (.nieago, III., on November | e c
g. 1917, as rrtiiiirrd hy the act ofitris oviešo aeroplanus. Vie-i K 1 o t *7 I * *

nas nukrito Caldonazzo ap-
ielinkėj, o kitu du arti ežere-BANDYMO VALANDA 

ATĖJO.

Ir ji pasiekė galutinų laipsnį. True translation filed with the post-

12 AMERIKIEČIŲ PAIM
TA NELAISVĖN.

)ta į stiprumų tvirtumų i 
akarus nuo Tagliamento u-

3 užmušta ir 5 sužeista 
antpuoly j.

delę reorganizacijų, kad pa
sipriešinus visa jiega sukon
centruotos italų ir talkinin
kų kariuomenės prieš daro
mąjį didelį priešo spaudimą.

Visi talkininkai turi su-

- Gen. Pershing savo ra- 
e karės departamentui

sirėmima su amerikiečiu k

kuštame mūšyje tris ameri
kiečiai užmušti, penki sužei-

Perėjo Tagliamento upę.

stru-vokiečiu kariuomenėA

A me r i kiečių pėstininkai 
besilavindami buvo užėmę 
mažą alkūnę, kada tapo 
smarkaus vokiečiu bombar
davimo atkirsti nuo kitu.t, 
Gen. Pershing praneša apie 
paėmimų vieno belaisvio. 
Priešo nuostoliai nežinomi.

upę šiaurrytinėj Italijoj ir 
suėmė 6,000 belaisvių. Vo- fruc translation filed \vith the post-

Pranešimas sako: 
“Italu fronte. — 

ir a ust.rų-vengrų 
laimėjo perėjima

Oclober G, 1917.

PERMATOMAS KRIZIS 
VENGRŲ KABINETE.

eina
prieky n vakaruosna.

“Iš italų divizijų sumuštų 
uame susirinkime paimta 
daugiau kaip 6,000 belaisvių 
ir nemažai kanuoliu.”

Reikalauja reformų 
pirmiausia.

AMSTERDAM, lapkr. 4. 
(suvėlinta). — Delei Vengri
jos premiero ir finansų mi- 
nisterio Aleksandro Weker-

'l’rue translation filed with the pnst- 
master at Chicago, III., on November 
G. 1917, as reguired by the act of 
October G, 1917.
VOKIEČIAI PERĖJO TAG

LIAMENTO upę.

Ry mas pripažįsta priešo 
laimejimę.

RYMAS, lapkr. 5. — Ka
rės ofisas skelbia, kad vokie
čiai perėjo Tagliamento upę. 
Austrų-vokiečių spaudimas 
priešais šiaurinį italų spar
nų nuolatos smarkėja. Pra
nešimas sako:*

mentan naujo biudžeto pa
siūlymų pirm pasiūlymo re
formų projekto, gręsia kilti 
naujas Vengrijos kabineto 
krizis. Abi partijos, vado
vaujamos grafo Julius And- 
rassy ir grafo Mikolo Karo- 
lyj priešinasi premiero pro- 

gramui ir grafas Karolyi 
grasina apleidimu valdžios 
partijos, jeigu Dr. Wekerle 
neįneš pirmiaus reformų su
manymo.

Grafas Karolyi išvažiavo 
j Viennų pasitarti apie daly
kų su imperatorium Karo-

me su Konstantinopolio ko
respondentu Berlino laikra
ščio Vossische Zeitung, Tu
rkijos didysis viziras Talaat 
Bey užreiškė, kad Turkijos 
tikslu šioj karėj yra įgyti ne- 
prigulmybę nuo visų didžių
jų valstybių, jų tarpe ir da
bartinių jos talkininkių. Jis
sakė, kad Turkija negali tai- 
kimies kol nęatgaus visų ka
rėjo ar tarybose pražudytų 
teritorijų. Sultonas gi, gal-
būt ir priimtų kaizerio Vil- 
nelmo pakvietimų aplankyti

l i ne translation filed \vith the post-

Oclober 6, 1917.
VĖL GANDAI APIE 

TAIKĄ.

C UI 1S1N rl ALiLjIN , lapK. O.
Diplomatiniuose rateliuo

se abelna nuomone yra, kad 
šiandieninis atsilankymas j 
Berliną aust rų-vengrų užru- 
bežiniu reikalu ministerio 
grafo Ottokar Czernin yra 
p r i r engi a m uo j u ž i n gsn i u
prie naujo centralinių vals
tybių taikos pasiūlymo.

PERSH1NG TARIASI SU 
LLOYD GEORGE.

J. J k £ V A Z 4 JL V 7 > ) y ILip' £ • k- 
Prieš išvažiuosiant iš P

mieras Lloyd George turėjo 
ilgą pasikalbėjimų su gen. 
Pershing. Amerikiečių ko- 
manduotojas specialiai atvy
ko iš amerikiečiu karinome- (U
nes kvatieros pasitikti Ang
lijos premierų. Pasikalbėji
me dalyvavo ir anglų koma-

Haig.

True translation filed \vith the post- 
master al Chicago. IH.. on November 
G. 1917, as reguired by the act of 
Octobcr G, 1917.
RUSAI NUVIJO TURKUS.

PETROGRADAS, lapk. 5 
— Karės ofisas skelbia, kad 
Judų jų jurų pakraščių apie- 
linkėj rusai išvijo turkus iš 
pirmosios linijos ir nekurio- 
se vietose paėjo priekyn iki 
trečios linijos. P aimta daug 
grobio.

fruc translation filed \vith the post- 
mastei' at Chicago, UI., on November 
G, 1917, as reguired by the act of 
Oclober 6, 1917.

UŽMUŠTAS.

Darbininkų Judėjimas

REIKALAUJA ALGŲ 
PAKĖLIMO.

Geležinkelių darbininkai rei
kalaus pakelti algų 30 nuo
šimčių.

CHICAGO. — Pildomieji 
komitetai trainmanu ir kon
duktorių brolijų vis dar te
belaiko savo posėdžius Great
Northern viešbuty j, kuriuo
se svarsto geležinkelių dar
bininkų padėjimų. Pakėlimo 
algos klausimas beveik jau 
užbaigtas. ‘Bus reikalauja
ma pakelti algas vidutiniš
kai 30 nuoš. Bet laikas ka
da tie reikalavimai bus pa
duoti nėra paskirtas.

LAIMĖJO STREIKĄ.

TAMPA, Fla. — Cigar 
Factory Employees unija 
laimėjo streikų už pakėlimų 
algų. Algos pakelta mio $1 
iki $7 savaitėje ir sulyginta 
mokestis visose dirbtuvėse 
už vienoki darba. 

L L-

REIKALAUJA 8 VAL.

BOSTON, Mass. — Maši
nistų unijos nariai, dirbau-1 
tįs prie automobilių taisymo,

vai. darbo dienos.

ISPANIJA PASILIKS
NEUTRALE ŠALIM.

Taip sako naujasis 
kabinetas.

MADRID, lapkr. 5.—Nau
jasis Ispanijos ministerių 
kabinetas po pirmam savo
posėdžiui išleido pranešimų, 
kuriame atkreipiama atida 
į sunkų laikotarpį, kurį šalis 
pergyvena ir kas privertė
įvairių partijų žmones lai
kinai susivienyti sudaryme 
kabineto, kurio tikslu bus už
laikyti neutralitetų, rupin- 
ties geriau išrišti vidujinius 
ekonominius klausimus, ru- 
pinties šalies gynimu ir su
šaukimu naujo parlamento, 
išrinkto be jokio valdžios 
maišymos.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., on November 
G, 1917. as reguired by the act of 
Octobcr G, 1917.

VENGRIJA ATSISAKAN
TI DUOTI GRUDŲ 

AUSTRIJAI.
. COPENHAGEN, lapkr.

— Vienuos laikraštis Alge
5

patyręs, kad sunkus Austri
jos padėjimas delei stokos

griežto

'sušauktas nepaprastas susi- 
. rinkimas karališkosios tary- 
ibos apsvarstymui kokias pa
reigas Vengrija turi aprupi- 

, . nime Austrijos maistu.

Parašė Lenkijos kon= 
stituciją

60 žm. nukentėjo explozijoj

Dar keturi socialistai nuteisti

Truc translation filed with the post-idinamu Star Shell 
mastei' at Chicago, III., on November1 
G, 1917, as reguired by the act < 
Oclober 6, 1917.

* NUSTATO BUSIMOS
LENKIJOS TVARKĄ.

perkelti dali savo spėkų ant 
dešiniojo kranto Tagliamen
to upės, į šiaurę nuo Pizano, 
padidino savo spaudimų 
priešais kairįjį musų linijos 
sparnų.

“Subatos naktį ir nedėlioj 
musų aeroplanai ir orlaiviai 
pasekmingai bombadavo 
priešo kariuomenę prie'Ca- 
porette ir Tolmino ir palei 
kairįjį krantų Tagliamento

«•
Sulig Berlino Vossische 

Zeitung, kurio numeris šia-

LONDONAS, lapkr. 5. — 
Iš Amsterdamo pranešama, 
kad Wuertemburgo armijų 
komanduotojas šiaurrytinia
me fronte gen. von Berrer 
tapo nušautas pėtnyčioj be
lankant tranšėjas ties Ryga.

paminėtų vakar,

of’bile miliutų gali užsidegti. 
Prisibijodami naujos didelės 
eksplozijos viso miesetlio gy
ventojai, kurių yra 13,000, 

'apleido savo vietas ir išsi-
udaryta konstitucija. ikraustė kur toliau nu0 dirb.■ J • 1 • •• _Jau 

Bus konstitucinė monar
chija.

BERLINAS, lapkr. 5. — 
Naujosios Lenkijos valsty-l 
bes konstitucija susideda iš 
9 skyrių ir 151 paragrafo, i 
Prof. Cyėhowski, iš Varšu
vos, kuris parašė tą konsti
tucijų ir kurią 
buvusioj valstybės taryba,1 
sako, kad joje yra sekami 
dalykai.

Lenkija bus neprigulmin- 
ga konstitucine valstybe.

tuvės.
Padėjimas yra tuo bloges

nis, kad nėra priemonių gai
sro gesinimui, kadangi van- 

"’duo susijungęs su čia išdir
bamais bronziniais milteliais 
v ištiek eksplioduotų.

Iš 3,000 toj dirbtuvėj dir- 
. . busiu darbininkų jau nuken- 

Patvirtmo 't-jo (.q Keletas yra užmuš
ta, o kiti sužeisti ar apdegin- 

|ti guli ligonbutyj. Manoma, 
i kad daugelis ir iu turės mir-

didelė didžiuma gyventojų 
yra Rymo-katalikai, valdo
nai turės būti išpažįstantįs

toj a ir apėmė 
vės namus.

NUTEISĖ 4 SOCIALISTUS1 ..itą tikybą.
Katalikybė padaroma ofi-

ciale tikyba valstybės daly-’ Teisėjas B. F. Keller nutei- 
paiose ir oficialėse ceremo-|sė 4 socialistus — Edvvin 
Įnijose. Bet kartu suteikia-! Firth, Hilton Bižs, Ben 
Ima pilan tikėjimo laisvę. įGreen ir Henry Howes še-

Valstybė bus paveldėjamo-Ogiems mėnesiams Cabell pa-« . • • • v/ • i •
vieto kalėjimai) ir užsimokė-

Jie buvo

WHEELINGDOKŲ DARBININKŲ 
STREIKAS.

G AL VESTO N, Tex. — 
Mallory linijos dokų darbi
ninkai buvo priversti sus- , ,• r l , ... .1 , I rue translation filed \vith the post-jtreikuoti, kompanijai Slllau-'master al Chicago, III., on November I t> .............................. ,

•• i iG reiiuircd by the aci of n monarchiia, seimas išrinks ..zius sutarti. Kompanija ba-, Octobcr. g, 1917. r • i \ r j- , ViVVV' —-j --f , v. , . I_____ . ________ _______ (Valdonų ir kontroliuos dina- teismo kaštus.
jStijos dalykus ir jpedininky-1 platinime prieš-
’stę. I

Jei karalius apsiveda be^y Sevmour Stedman 
seimo leidimo, 
savo karūnų.
būt skiriama tam, kad nelei- * 
dus nedraugingo dvaro šei- 
mys nariui moterei užimti 
sostų.

Karalius yra priverstas 
gyventi visuomet namie ir 
neleista, kad jį reprezentuo
tų kitas ar kad jis butų tuo 
pačiu laiku valdonu kitos 
valstybės.

Tas pašalina gandų, kad

ndė gauti streiklaužių, 
nepasisekė.

LAIMĖJO 8 VALANDAS.

VARTOJA NAUJAS NUO-’
DINGAS DUJAS. >

AMSTERDAM, lapkr. 5.

nto Budapešto laikraščio 
Pesti-ljlirlap pranešimo, au
strai padarė atakų ant Go-

BALTIMORE, Md.—šio 
miesto mielių darbininkai,' 
kurie susiorganizavo metai rizįa naujomis nuodingomis 
atgal, jau laimėjo 8 vai. dar- dujomis, kurias išrado Vien- 
bo dienų. I nos profesorius. Korespon

dentas sako, kad laike ata
kos lijęs lietus laikė dujas 
pažemiais ir padarė italų ka
ukes bevertėmis prieš nau
jas dujas, kurios esu 100 sy
kių stipresnės ir nuodinges
nės už dujas, pirmiau var
totas atakose šiame fronte.

Streikas.
GALESBURG, III. — čia 

sustreikavo anglių išvežioto- 
jai, reikalaudami pakelti už 
pervežimų anglių mokestį po 
25c. ant tono.

3 žmonės užmušti.
CLEVELAND, O., lapkr. 

4. — Tris žmonės užmušti ir 
1 mirtinai sužeistas, gatve- 

kariui užbėgus ant jų auto- 
mobiliaus.

True translation filed \vith the post- 
master at Chicago, III., on November 
G, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.
MONTREALE SUSITVk- 

RE KANADOS DARBI
NINKŲ PARTIJA.

MONTREAlT lapkr. 5.— 
Amatninkų ir Darbininkų 

• kongresas pereitų subatų
steni Printing Go. padarė sutvčrė šiame mieste trečių 
trijų metų sutartį su knyg-Į 
ryšių unija, kuria keliama 
visų laikų alga.

Laimėjo.
RAGINE, Wis.—The We-

konskripcijinės literatūros.
* 1 —i iš

jis pražudo Chicago, kuris juos gynė, 
Ši sąlyga gal padavė apeliacija ir jie visi

tapo paliuosuoti už kauciją.

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago. III., on November 
6, 1917, as reguired by the act of 
Octobcr 6, 1917.

BELGIJOS MERGAITĖS 
KASA TRANŠĖJAS.

ANGLŲ FRONTAS BEL
GIJOJ, lapkr. 5. — Belgijos 
moteris ir mergaitės yra ve
rčiamos budavoti murinės

imperatorius Karolius bus tranšėjas po artilerijos ug- 
apšauktas Lenkijos kara-‘nim. Kad ta verguvė ištik- 

jrųjų buvo vartojama, rasta 
užrašuose vieno dabar paim
to beiaisvėn vokiečių karei
vio.

lium.
Parlamentas susidės iš 

dviejų butų; žemesnysis bus 
renkamas slaptu ir tiesiogi
niu balsavimu po vienų at
stovų nuo 60,000 gyventojų.

Senato gi pusė bus renka
ma, o kitų pusę skirs kara
lius.

Atstovai tarnaus penkis 
metus, o senatoriai — dešim-

LIEPS GRJŽTI ANGLIA
KASIAMS I DARBĄ. 
PITTSBURG, Kas., lapk.

5. — Sulig gautos nuo Ale- 
xander Howak, distrikto 
prezidento Kansas anglia
kasių organizacijos, telegra
mos, jis paliepius šiandie po 
pjet visiem streikuojantiems 
angliakasiams grįžti į dar
bų.

j partijų, kuri bus žinoma kai
po Kanados Darbininkų Pa
rtija, Quebec provincijos 
skyrius. Jos .tikslu bus su
vienyti visus darbininkus

60 ŽMONIŲ NUKENTĖJO 
EKSPLOZIJOJ.O

Truc translation filed with the post- 
| mastei' at Chicago, III., on November 

G. 1917, as reguired by the act of 
Octobcr 6, 1917.

PASKOLINO $3,000,000 
RUMUNIJAI.

Sumažino algas.
AKRON, O. — Ūgis uni- neprigulmingam politiškam 

jos padidėjo vienai rubberio' veikimui. Priimta rezoliu- 
■ firmai nukapojus mokestis cija, pasmerkianti visokios 
'saviems darbininkams 36L/» rūšies militarizmų.

WASHINGTON, D. C., 1. nuoš. “Stackerių” departa-'-------------------------
5. — Kartu su gauta šiandie mente dieniniai darbininkai Barzdaskučiai streikuoja.
žinia, kad Londono konfe- gaudavo $25 už 100. Jiems 
rencija svarsto Rumunijos sumažinta alga iki $16, reiš- veik visi unijiniai barzda- 
padėjimų, patirta, kad Suv. kia 36 nuoš., beto jie neteko' skučiai sustreikavo, nesusi- 
Valstijos per Rusiją pasko- bonuso, kuris siekdavo 10 (taikius su samdytojais algų 

(suvėlinta). — Pasikalbėji- lino Rumunijai $3,000,000.

nyčių, rezignavo vice-kanc- 
leris Dr. Kari Helfferich.

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, UI., on November 
G, 1917, as reguired by the act of 
Octobcr 6, 1917.

TURKIJA NORI NEPRL 
GULMYBĖS.

COPENHAGEN, lapk. 4
nuos.

Visas miestelis išsikrausto.
ŽYDŲ MOTERŲ KON

VENCIJA.
CHICAGO. — Vakar Co- 

ngress viešbutyj prasidėjo

ROCKFORD, III. — Be-

10 paikius su samdytojais algų 
1 klausime.

NEW KENSINGTON, 
Pa., lapkr. 5. — Vakar vie
tinėj United States Alumi- 
num Co. dirbtuvėj kilo trįs 80-ta tautinės žydų moterų 
ar daugiau eksplozijų, pade- tarybos konvencija. Konve- 
gusių visų dirbtuvę. Dirb- ncijoj, kuri tęsis visa savai- 
tuvėj yra sukrauta 180,000 tę, dalyvauja apie 300 dele- 
svarų tam-tikro parako, va- gatų, atstovaujančių 89 sky- 
rtojamo išdirbime taip va- rius.
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NAUJIENOS šaukt savo darbu pasipikti
nimą, visame Internacionale 
sulaikė jų ranką iki rugsėjo

n‘",y Siinday by [ĮICIK'SIO pabaisos.
___  ___ —.■ K. Kaulskv lapo alstaly- 

1 sfa8 priklausymą Nepri- 
[gulmingųjų social-demokra
tų partijai, kurios įžymiau
siuoju vadovu jisai yra. Di
džiumos partija nori' Ivisą 
spaudą, kurią ji kontroliuo
ja padaryt aklu savo politi
kos įrankiu ir užgniaužt kri
tiką partijos viduje. Bet ji 
vargiai ką laimės tuo budu. 
Juo žiauriau ji varžys nuo
mones savo eilėse, tuo dides
niu smarkumu jos reikšis už 
partijos sienų.

Opozicija Scheidemann’o 
frakcijai jau yra susiorgani
zavus į atskirą partiją ir, 
kaip parodė nesenai paskelb
tosios “Naujienose” skaitli
nės, ši partija jau susilygina 
narių skaičium su “didžiu
ma”. Neilgai reikės laukti, 
kol Neprigulmingoji partija 
pralenks Scheidemann’o or- 
ganzaciją ir suvienys aplin
kui save visas revoliucines 
Vokietijos proletariato įjie- 
gas.

CHICAGO, ILLINOIS

Telcphone (.'anai 1506

Užsisakomoji kaina:
■Meacoje, nešiotojams kasdien pri- 
Itatant i namus, moka:

flaTaitei ......................  12 cento
Mtaesiiii ....................... 50 centą

RB—to dalyse, kur nešiotojai nepa- 
dienraštis siunčiamas pačtu, 

•sBljarns išanksto užsimokėjus: Me- 
C6-00; pusei mėty 93.50.
ne Chicagoj, metams $5.00; pn- 

jnt metq $3.00; trims mėnesiams 
MJRL Kanadoje metams $7.00. Vi- 
asur kltor užsieniuose $8.00 metams.

Represijos prieš 
neprigulminguo- 
sius socialistus.

Tik dabar pasiekė Ameri
ka žinia apie tai, kad Vokie
tijos social-demokratų parti
jos valdyba 29 d. rugsėjo 
prašalino iš mokslinio sa
vaitraščio, “Die Neue Zeit”, 
redakcijos Kautskį ir Wur- 
m’ą. Kaip tatai įvyko, pla
čiai aprašo patsai Kautskis 
laiške, tilpusiam laikraštyje 
“Die Leipziger Volkszei- 

tung.”
Pirm šito atsitikimo, pa

našus likimas, tik daug ank
sčiau, ištiko ir centralinio L 
partijos organo “Vorwaert- 
s’o redakciją, moterų laikra-F 
ščio “Die Gleichheit” redak
ciją ir keletą kitų redakcijų, 
buvusių pirmiaus neprigul-f 
maigų jų soc.-demokratų ran 
koše. Partijos valdyba, pa
siremdama tuo, kad ji kon
troliuoja tuos laikraščius, iš-: 
metė iš jų redakcijų žmones,; 
nepritariančius jos politikai,' 
ir pastatė į jų vietas savuo
sius

Kapitalistiški 
“patriotai’ ’.

. »■įra susipainioję, kad niekas 
nedrįsta pranašaut.

Ar socialistų kandidatas 
New Yorke pateks į mayo- 
•rus, ar Chicagos socialistai 
užkariaus Augštesnįjį Teis
mą, ar socialistai Clevelan- 
do, Daytono ir kitur perga
lės savo priešus, parodys bal- 
įsų suskaitymas. Bet kokie 
nebūtų rinkinių rezultatai, 
mes jau šioje valandoje ga
lime neabejoti, kad socialis
tų partija gaus daug dau
giau balsų, negu kuomet- 
nors praeityje.

Iš šių rinkimų socialistų 
partija išeis, kaipo naciona- 
lė spėka, su kuria bus pri
versti rimtai skaityties ka
pitalistų politikos bosai. Tą 
^reikšmę socialistams faktiš
kai jau dabartinėje kampa
nijoje pripažino kapitalistų 
partijos. Varydamos savo a- 
gitaciją, kiekviena skyrium 
^arba susivienijusios j daiktą, 
jos daugiausiai pastangų dė
jo ant to, kad sumušus socia
listus. Nuo Atlantiko iki di
džiojo vandenyno krantų 
skambėjo jų šauksmai apie 
‘socialistinį pavojų”, ir soci
alistų laimėjimai šios dienos 
balsavimuoseb us joms nuliu 
id-mų, visviena, ar jie bus įgy 
ti tame ar kitam mieste; taip 
fpat kaip socialistų pralaimė
jimai vienoje arba kitoje vie 
toje bus joms džiaugsmu ir 
nusiraminimu visur.

Visi pamena, kaip po 1912 
m. rinkimų daugelis politi
kos veikėjų tvirtino, kad se
nkamais prezidento rinkimais

FOR JUDRES 0F SUPER10R COURT

906 Otengyle Place, Chicago.
O DENIS E. SULUVAN 

6009 IVinthrop Avė.. Chicago.
n JOSEPH B. DAVID
_____ 4350 Grand Blvd.. Chicago
(3 JOSEPH H. FITCH

828 Juoior Terrace, Chicago.

4520 Woodlnwo Avenue, Chicago.

112 South Micblgan Are., Chicago
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[J FRANK. JOHNSTON, JR.

448 Wrlghtwood Avenue Chicago

BALUOTO PAVY^DYB
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J ALBERT C. BARNES 

1223 E. 501 b Street. Chicago.

Vlrglnla Itotel, Kuab 4 E. Oblo «ts.. Cine

11142 N Dearborn Street, Chicago.

___ 216 E. 204h Street, .Chicago.
F] WILUAM H. McSURELY
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FOR JUDGE OF CIRCUIT COURT
(To FUI TMMBcy) 

ctuMd by th* dMth of Bouorable 
JohD Gibbona.

1500 W. C2nd Street, Cbiragry

Šiandie rinkiniai

X) SOCIALIST įmOENI JUDICIARY
(By

ntu imant, ji pasielgė visai 
legaliai; bet, to neveizint, jos

sintas — ypatingai, kuomet 
eina kalba apie “Die Neue 
Zeit” ir jos redaktorių.

K. Kautsky įsteigė tą sa
vaitraštį ir savo genijum iš
kėlė ji į toki augštumą, ko-

Tiems Chicagos politikie
riams, kurie šiandie taip kar 
štai perša balsuotojams de- 
įmokratškai - republikonišką 
50-50 bloką, kaipo “grynai a- 
merikonišką” ir “patriotiš
ką”, gerai atsakė socialistų 

■ kandidatai Orchestros salėj.
“Jie sako, kad mes esą kai- Suv. Valstijose eis kova už 

zerio mylėtojai” — pasakė valdžią tarpe kapitalistų pa- 
jSeymour Stedman. “0 kas 
(puldinėjo apie Vokietijos so- 
įsto įpėdinį, kada jisai buvo 
keletas metų atgal čionai?

“Ne socialistai. Ir po šios 
karės, jeigu kaizeris atvyks į 
šią šalį, tai jį vaišins Union 
League arba Hamilton kniu
buose.” (Tai yra turtingi] 
ponų užeigos, kur lėbauja re- 

• publikonų ir demokratų po
litikieriai.)

Kitas socialistų kandi'da-

FOR JUDRES OF SUPERIOR COURT
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“ JOHN M. W0RK
1217 Roaedale Ąve.. Chicago.

J CHRIST1AN MEIER
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~ SAMUEL BLOCK
6312 KenwOod Avė., Chicago.

1 KAS1M1R P. GUGIS
33*25 S. Halsted St., Chicago.

] SAMUEL H. HOLLAND 
2915 W. nivielOD Street, Cblcago.

n SWAN JOHNSON
1094*0 S. Michignn Avė, Chicago

3 DAN1EL A. URETZ
1611 S. Tnimhtill Are.. Chicago.

FOR JUDRES OF CIRCUIT COURT
(To FiU Vaoancy) 
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Jobu Gibbona.

3] VVILLIAM A. CUNNEA 
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(To FIU Taoaaoy) 
cau**d by the daatb of Kononble 

X^>okwoo4 Bonor*.

LOU1S J. DELSON
4546 I’rnlrtr Avenue. Chicago

FOR JUDRES OF SUPERIOR COURT
2J ABRAM D. GASH

1512 Juneway Terrace, Chicago.
□ GEORGE R. WALKER

346 E. 46th Street, Cblcago.

8924 8tewart Avenue. Chicago

1*12 E. 46th Street. Chicago.
F] MARK D. GOODMAN 

811 Dreael Sųuare. Chicago.
F] THOMAS E SWANSON

2506 N Kedtie Avenue. Chicago.

4340 N. Seeley Avenue. Cblcago.

3659 X. Sprlngfield Avenue, Chicago
[J GEORGE McMAHON

310 S. Irving Avenue, Chicago.

____  4743 Forrestville Avenue, Chicago.
[J WILLIAM FRIEDMAN

3154 Mlchigan Avenue. Chicago.

FOR JUDRES OF CIRCUIT COURT
(To FUI Tactacy) 

canaad by th* daatb of Bonorablo 
John Gibbona.

~ HARRY W. STANDIDGE
3910 W. Madlaon Street Cblcago

(To FiU FMBBcy) 
oanaed by tba daatb of Koijorablo 

I*ockwoo4 Bonor*.

1432 Brvn Mawr Avenue. Chluigo.

išpildykite savo priedermę!

linis laikraštis, ne tiktai vo
kiečių, bet ir kitose kalbose. 
“Die Neue Zeit” patapo ne 
tiktai Vokietjos, o ir visos 
socialistų Tarptautinės teo
rijos organu. Geriausi mo
ksliniai socialistų žurnalai 
kitose šalyse tai buvo tiktai 
dangiaus ar mažiaus pavykę 
to Kautskio redaguojamojo 
savaitraščio sekimai. Ir Kau- 
tskis redagavo jį per 35 me
tus — didesnį laiko tarpą, 
negu amžius didžiumos žmo
nių, šiandie veikiančių socia
listiniam arba kitokiam vi
suomenės iudėiime.

“Teisėjas Kavanagh, vienas 
tų, kurių vardai stovi ant to 
patriotiško tikieto, keletas 
metų atgal užsipuldinėjo ant 
manęs už tai, kad aš nedaly
vavau metinėje Austrijos im 
[peratoriaus varduvių šventė 
je. Aš neturėjau laiko kai- 
zeriškoms varduvėms. 0 ji
sai per keletą valandų gar
bino Hapsburgų dinastiją.”

Tai tokie yra tie “patrio
tai”, kurie dabar prieš publi
ką lošia ‘gerų amerikonų” ir 
”kaizerizmo priešų” rolę.

Neišmanėliai butų balsuo- 
įtojai, kurie duotųsi jiems ap-

rtijų, iš vienos pusės, ir soci
alistų,-iš antros. Karė ne
davė išsipildyt šitam spėji
mui, ir 1916 m. balsavimai 
parodė net žymų socialistų 
nusilpnėjimą. Bet užtai tas 
dalykas, kuris buvo laukta 
pereitą rudenį, pradeda pil- 
dyties dabar. Vyriausiu po
litinės kovos obalsiu pasida
rė “už ar Prieš Socialistus”.

Ir jeigu tasai obalsis iškilo 
vietinių rinkimų kampanijo
je, tai galima sau jsivaizdint, 
kokios svarbos jisai įgis, ka
da ateis nacionalių — kong
reso arba prezidento — rin
kimų laikas.

Obalsis “Už ar Prieš So
cialistus” nebeišnyks dau- 
Igiaus iš Amerikos politiškų 
kovų arenos. Gerai butų, kad 
socialistai, turėdami tatai o- 
menėje, apsvarstytų dabar
tinės kampanijos pasekmes 
ir — rengtųsi prie sekamos.
X-,.. , .......... . ■ ... .... . . ■ .....

Piiiečiai! — Jus šandie einate 
balsuoti, rinktis sau teisėjus.

Jums svarbu, kad išsirinkus 
tokius sau valdininkus, kurie 
tarnautų ne pinigui, bet gintų 
žmonių teises, žmonių laisve ir 
.labą-

Kurios gi partijos žmonės jus 
sau rinksitės ? Gal Demokratų? 
Gal Republikonų? Pagalvokite. 
Jus ikišiol visados rinkotės sau 
republikonus arba demokratus; 
ir šiandien republikonai su de
mokratais sėdi visose valdžios 
vietose. Ką jie jums davė, ir 
ką jus šiandie susilaukėte šioj

reikėtų jums apie tai pasakoti.
Ar norite, kad ir toliau taip 

tęstųsi?
Be abejo, kad ne.
O jeigu ne, tai kas reikia da

ryli? — Nieko kita, kaip šluoti 
laukan visus kapitalistų tar
nautojus, visus republikonus ir 
demokratus.

Apžvalga
“TĖVYNĖ” PASMERKIA 
SKUNDIKĄ.

iš žmogaus rankų 
kurį jisai sutvėrė 
gyvenimo darbu

Balsuokite už socialistus— 
tikrus kaizerizmo priešus 
išioje šalyje ir Europoje!

tėvynė” rašo:

visko laikraščio redaktorių ir 
kalbėtoją! Ką į tai pasakys 
reverendus Kemėšis? Kiek 
tuo faktu pasibjaurės visokie 
(indai, Bučiai, Kaupai, Karo
sai ir kaikurie kunigai, kurie 
nesidrovėjo per porą mėnesių 
iš laikraščių ir net iš ambo
nų pilti kibirus purvų ant 
tautininkų sriovės už “šni
pus” ir “parsidavėlius”, ku
rių “šaipyslės” nei “parsida
vimo” dar niekas nesusekė? 
Bijomės, kad “Darbininkas” 
su “Draugu” ir tą donosčiką 
taip pat paglostys ir išteisins, 
kaip kad darė su Viskonti!, su 
Laukaičiu ir su visa jiems pa
našia kompanija.

Ir kur jau lietuviai nuėjo? 
Ar lai vyriški ir ar lai krikš
čioniški kovos budai?

Balsuoti privalote už tos par
tijos kandidatus, kuri iš tikro gi
na žmonių reikalus, kuri ištik- 
ro už žmonių labą stengiasi, bū
tent, už socialistus.

BALSUOKITE “STRAIGHT” 
Už SOCIALISTŲ KANDIDATŲ 

SĄRAŠĄ.

ną kandidatą iš vienos partijos, 
už kitą kandidatą iš kitos par
tijos ir tt., tuomet viršutiniame 
ratelyj nereikia dėti kryžiuko, 
bet statyti kryžiukus tik ketur
kampiuose prie vardų tų kan
didatų, už kuriuos balsuotojas 
balsuoja. Toksai balsavimo bu-

viso savo „, . ~......v
yra taip žiauru, jogei nenuo
stabu darosi', kad Kautskiui 
prisiminė Freiligratho eilės 
api<' “Vakarų kalmukus”, 
smaugančius laisvąją spau-

Balsavimai.

Scheidemann’o rųšies did
vyriai tečiaus, matoma, ilgai 
svyravo ir abejojo, pirma ne- 

’ pasiryžo suduot tą smūgį 
ūmiausiajai tarptautinio so
cializmo organo redakcijai. 
Jie žinojo, kad jie kėsinasi 
ne tiktai ant žmoniškų teisių 
senelio, einančio septyntą 
dešimt i met ų, bei ir am di 
džiausiojo, po Markso ir En
gelso, socializmo idėjų skel- 
’ioin TlVfoi w h-

Šiandie Chicagos ir kitų 
miestų balsuotojai nuspręs, 
kas turės per keletą ateinan
čių metų pildyt teisėjų arba 
miestų viršininkų pareigas. 
Jie kartu išreikš savo nuo
monę ir apie dabartinę šios 
šalies politiką.

Koks tas balsuotojų nuo
sprendis bus, sunku šioje va
landoje pasakyt. Paprastu 
Įlaiku, tai patyrusieji politi
škoje žmonės sugebėdavo ne
retai išanksto išpranašaut, 
kokia partija laimės rinki
mus ir kiek daug-maž kuri 
partija gaus balsų. Šį rude-
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Balsuoti ‘straight”, reiškia, rei 
Ida padėti vienas tik kryžiukas 
ratelyj prie žodžio SOCIALIST, 
kaip augščiau parodyta. Dau
giau niekur jokio kryžiuko ne
reikia dėti, nes jeigu padėtumė
te kryžiuką dar kur nors ketur
kampyje už kurį-nors kitos par
tijos kandidatą, tai visą balintą 
sugadintumėte ir balsas butų iš
mestas laukan. O kad padėsite 
vieną tik kryžiuką ratelyj prie 
partijos vardo, lai reikš, kad jus 
balsuojate už visus tos partijos 
kandidatus.

(Jei kas balsuoja ne “strighl”, 
tai yra, jei kas balsuoja už vie-

Dar sykį: balsuokite už tos 
partijos kandidatus, kuri stoja 
už žmonių teises, už žmonių la-

Balsuokite už socialistų kan
didatus.

Balsuokit “straight”, t. y. pa
dėkite vienui vieną kryžiuką ra
telyj prie žodžio SOCIALIST, ir 
viskas (kaip parodyta balioto 
pavyzdyj). Daugiau jokių kry
žiukų niekur nebestalykite.

BALSŲ SAUGOTOJAMS

Balsų dabotojai turi būt savo 
vietoj prieš 4 vai. po pietų, ir

pasilikti ten iki visi balsai bus 
suskaityti.

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

Saugokit labai, kad socialistą 
balsai nebūtą vagiami.

Balsą dabotojai turi saugoties 
ir su nieku nesileisti į jokius gi
nčus. Jei kas nori ginčyties, at
sakykite, kad jąs čia esate bal
są skaitymo žiūrėti, o ne kal- 
bėties. Mat gal pasitaikyt, kad 
koks nors politikierius tyčia no
rėtą ginčus vesti ir priekabią jie- 
škoti, kad radus priežasties so
cialistą balsu saugotoją paša
linti.

Balsą dabotojas turi atmint, 
kad balsuojamosios vietos vir
šininkas yra Judge of Elections.

da laišką, kurį lulas Jonas Ra
manauskas (242 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass., Am. 
Liet. Rymo-Katalikų šv. Juo
zapo Darbininkų Sąjunga se
kretorius) parašė policijos vi
ršininkui į Exeter Boro, Pa., 
pranešdamas, kad ten kalbės 
“Keleivio” redaktorius p. S. 
Michelsonas, kurs, anot Ra
manausko pranešimo, esąs 
“pavojingas agitatorius ir sė
jikas nepasitenkinimo lietu
vių darbininkų sluogsniuose” 
ir, kaipo toksai, esąs Suv. Val
stijų Justicijos Departamen
to sekiojamas...

Tai taip! Kun. Kemėšio į- 
steigtos ir vedamos organiza
cijos sekretorius, žymus kata
liką spaudos išgarsintas vei
kėjas yra ne daugiau, ne ma
žiau, kaip paprastas špiclius-

STOJA Už KAPI
TALISTUS.

“Vienybė L.”, rašydama apie 
rinkimų agitaciją New Yorke, 
kartoja melus ir šmeižimus, ku
riuos skleidžia apie socialistų 
kandidatą Hillųuitą Tainmany 
Hali agentai, ir išreiškia viltį, 
kad rinkimus laimėsiąs Mitchel 
arba Hylan. žodžiu, ji remia 
kapitalistų pusę.

SOCIALISTAI LAIMĖJO 
RYGOJE.

60,272, soc. deni, menševikų su
rašąs - 21,538, vokiečių sura
šąs 23,594, lietuvių-lenkų-į- 
gaunių (klerikališkai-tautiškas) 
blokas — 8015, latvių demokra
tų — 10,686, žydų -— 6,779, ru
sų 5.907.

Rinkimus laimėjo socialistai. 
Visi jų surašai — Latvijos soc.-' 
dem., soc.-d. menševikai, žydai 
socialistai ir soc.-rev. — surinko 
netoli 83,882 balsų (iš 147,213), 
t. y. 56%. Pastebėtina tečiaus, 
kad iš tų balsų tik 36 teko soc.- 
rev.

Lietuvių tapo išrinkta 4; iš jų 
trįs praėjo ant liet.-latv.-įgaunių 
surašo, o vienas, Jurgis Pavlavi- 
čia, ant latvių socialistų surašo. 
Klerikalų laikraštis piktai keikia 
lietuvius socialistus, kad jie ėjo 
išvien su latvių socialistais, o ne 
su trijų tautų atžagareivių blo
ku.

“LAISVĖ” PRIEŠINGA 
SEIMUI.

Klerikalų “Rygos Garsas” pa
duoda rezultatus rinkimų į mie
sto Durną, įvykusių rugp. 13 
(26) d. Balsavimui buvo 13 kan
didatų surašą (tikietų. Viso pa
duota balsų 147,213. Didžiau
sius balsiu skaičius gavo Latvi-

“Laisvė”, kalbėdama apie 
Bin^hamtono lietuvių darugijų 
sumanymą šaukt visuotinąjį 
Am. liet, seimą, nurodo, kad tas 
sumanymas šį kartą kilo ne iš 
laikraščių redakcijų, o iš liau
dies, bet toliaus sako:

Busime atviri. Mes negali
me įsivaizdinti bendro ir su
tartingo veikiančio Amerikos 
liet, seimo. Repeticiją antro 
visuotino seimo nesinorėtų 
daryti. Mes negalime taip— 
pat ignoruoti to, kas atsitiko 
Petrograde. Su klerikalais 
negalima sutartis, su konser- 
vatyvais tautinfhkais taip-pat.

Neseniai keliuose klerikalų 
laikraščiuose mums teko per
skaityt perspausdintus iš laik
raščio “Vadas“ straipsnius, 
'fenais agnia ir tulžim spjau
doma ant socialistų. Ir mu
sų klerikalai su pamėgimu 
perspauzdina tuos paškvilius. 
Tie ponai amžinai šunis karia 
ant socialistų. Jie neprisilai
ko nei doros, nei sąžiningumo 
taisyklių.

Mes taip-pat turime ome
nyje tą faktą, kadi esame, ka
rės stovyje. Dalis musų vi
suomenės — klerikalai ir dau
guma tautininkų aiškiai už
sikrėtė džingoizmo dvasia. ' 
Prie šių aplinkybių ncapsimo 
ka kalbėt apie bendrą politiš
ką akciją.

Mes kalbame tą atvirai ir 
nuoširdžiai. Tik vieną išim
tį mes norime daryli, tai šel
pimo klausime. “Laisvė“ vi
suomet arti stovėjo ir smar^ 
kiai rėmė LŠF. Dabar tas fo
ndas gyvuoja tik ant popic- 
ros. Dalis socialistų, kurie pri
taria “Kovai”, netik per pirš
tus žiuri į L. Š. F., bet stačiai 
ignoruoja. Atmesdami tą 
fondą kito, naujo, fondo jie, 
veikiausia, netvers.1 Atmeti
mas to fondo yra atmetimas 
šelpimo darbo apskritai. Prie 
šitaip susidėjusių aplinkybių 
to fondo rėmėjai galėtų tar
ties apie bendrą akciją šelpi
mo darbe, duodami pirmeny
be sutartyje ne klerikalams, 
bet tautininkų Centraliam 
Komitetui. Ir, jei butų ga
lima susitarti, susiČėdyti ir 
laiko ir galima butų gauti 
daugiau pinigų nuo svetim- 
i T. m tiki nt tim

Šelpimo Fondo šalininkai nie
kuomet, iš principo, nebuvo 
priešingi.

Lai pasako savo žodį Lietu
vos šelpimo Fondąs. Ir kas 
iš musų skaitytojų nori bal
so šiame klausime, tegul grei
tai atsiliepia. Mes dar pri
dursime, kad einant prie su
tarties šelpimo klausime, a- 
naiptol nereiškia, šaukt vi

suotino seimo.
Jei mes neklystame, Lai “Lais- 

svės” redaktorius keletas mėne
sių atgal, kada ėjo klausimas a- 
pie fondų suvienijimą, parašė 
rezoliuciją, kurioje buvo pasa
kyta, kad “tik naivus politikos 
kūdikiai gali tikėt į vienybę šel
pimo darbe.”

NAUJAS SATYROS 
LAIKRAŠTIS.

Petrogrado “Naujosios Lietu
vos” redakcija atsiuntė 1 num. 
naujo mėnesinio satyros laikra
ščio “Žiežirba”. Pakraipa pir
meiviška; satyra graži ir sąmo
ninga. Gerai pašiepia klerika
lus ir yčinės rųšies tautininkus; 
vietomis užkerta bolševikams ir 
jų organui “Tiesai” (kurią “žie
žirbos” juokdariai vadina “Pra- 
uda”).

Kaipo pavyzdį “žiežirbos” pa
šaipų, paduosime keletą ištrau
kų iš Laikinojo Lietuvos Valdy
mo Komiteto “biografijų ’. štai 
jos:

•Andrius Dubinskas.

Kas jis, tas Dubinskas? - 
Kas per žmogus? Gerai, kad 
turi jis galvą ant pečių. O p i 
vietoje galvos kopusias?..

T* .. I n J .A t



I lapkričio 6, 1917 • .A o J i Cj V O, VlUM*gV, 11A.

DETKOIT, MICH

Prakalbos

Leonas Petras

Didelė Krautuvė

B. Pečkauskas

Skipitis

0R. W. YUSZKIEWIC2

Korespondencijos

ROCKFORD, ILI

Margumynai

Daktaras Laiškai iš Lietuvos

HA5TER, |5Y5TEH

GARSINKITES
“NAUJIENOSE’

Del Patarnavimo Depozitoriams 
Bankas Atdaras Panedėlio Vak.

tatai į
Irusias’ 
svečio.

Miesto Ofisas:
127 R. Beirtum St.

1111-11 Unlty BMg.
Tel. Central 4411

Rockforde yra susispietęs gra 
žus būrelis lietuvių jaunimo, jų 
tarpe randas ir pilnai “pribren
dusiu” 
venim 
Jeigu 
steigti senbernių 
kliubai 
tų nestokuoj

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

Bet apie “ženybinį gy- 
visai ‘dar nesvajoja, 
toliau taip tęsis, teks 

senmergių 
Jau ir dabar kandida- 

Reporteris.

11 d. bus prakalbos. 
Mockus net ke 
—Viirgo-Matęs

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliau* Permaina: 
Panedėlyj, Ketverge ir SubatoJ 

Paprastomis

Spalių 28 d. įvyko prakalbos, 
kuriose kalbėjo advokatas K. 

Gugis iš Cliicagos. Prakalbas 
rengė SLA. kuopa tai ir kalbė
tojas daugiausia kalbėjo apie S. 
L. A. ir tos organizacijos tikslus, 
ką ji nuveikė ir ką mano nu
veikti ateityje. Nors kalbėtojas 
trumpai kalbėjo, bet gražiai a- 
pipasiikojo visą S.L.A. istoriją ir 
nurodė, kad šiandie ta organi
zacija yra didžiausia ir stipriau
sia iš visų lietuvių pašelpinių 
draugijų.

Daug jau atsiekta, sake kal- 
! bėtojas, daug padaryta, didelis 
darbas nuveiktas, bet dar daug 
turim nuveikti ateityje ir tam 
reikalinga daugiau spėkų, dau
giau narių — ir todėl visi turi 
rašyties prie vietines kuopos, 
kaipo didžiausios lietuvių orga
nizacijos Amerikoje. Ta orga
nizacija mano įgyti ūkę, kad na
riai sulaukę senatvės, galėtų ra
miai užbaigti savo amžių ant ti
kės. Mano įsteigti mokyklų, kad 
jaunuomenė susipažintų su lie
tuvių kalba ir neištautėtų. Rei
kia platini apšvietę, leisti nau
dingas visuomenei knygas. Jo 
kalba visiems patiko ir kadangi Į

momfs pirmas flora* 
alkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedčllomla plr 
mus floras 15c, Balkonas 10c.

HALSTED ir 12-r« GATVg

Lapkričio 10 d. Dailės Mylė 
tojų Draugija rengia didelį kon 
certa, kuriame dalyvaus žino 
mas lietuviu dainininkas Mikas 
Petrauskas iš Bostono.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 
Ant Durti, Lentų Remti Ir Stoginio Poplerot 

CARR BROS. WRECK1NG CO.
>003-3039 8. Halsted St., Chicage, III

LIETVVI6KAS AKIŲ GYDYTOJA# 
Ko* turi okaudamas arba silpna*, akta. *' 

akaudčjimo, atsilankykite pan m 3*

1155 Milwaukee Avė.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakant 

w«a 9 ryto iki 1 po plat

Apsvarstykit 
Gerai.

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas 902-904 National Life Bldf., 
29 So. La Salio St., Chicaro, III.

Tel Central C390-6391. Atdara: 
Utarninko, ketverto ir subatos vaka
rais nuo G iki 8 vakare, po numeriu: 
154* MILWAUKEE AVĖ., Chkac*. IU.

Tol Humboldt 97.

rody
damas į savo barzdą, čia Lie
tuvos šilai važiuoja.

Turi savo atskirą himną, 
kurį dainuoja niekam negir
dint!

—Lai gyvuoj karjeroj, ma
no brangi karjera! Lai gy- 
vuoj karjera, mano miela ka
rjera! ir t.t. ir 1.1.” Išsiūtas 
ir pagražintas čeverykas la
bai myli ir godoja. Net kai 
kada pabučiuoja.

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

Ant antrų lubų.

VUNATINU RSGI8TBUOTA1I RUSAS APTmORIUR ANT BRIDGREOBTO 
VYRAMS IR SLLA.UGIEPM8

_ Akintai aukso raomoss nuo 48.09 ir **-
triniau. Sidabro rėmuos* nuo ,1.M Ir 
auuAAinu. Prltalkom* akiniu* uVlykų

Sr W,*‘l'7 Atminkit s Galvos sopėjimas, nm-vUka-
įt 4'^, mas, akių skaudėjimas, u*vilkimas ir

yra vaisiais (vairių ligų, kuris gali 
—JU akinių pritalky- 

Htyrimas utdyką. j H p*r9fj ar 
M akls Tli- 

ik ilgiau, o jifikok pavelka* 
ur ki*kvi«nam piltaftimia *-

Ar galima 
kitur deiman-

l'1
1,1 r11 '1 '
Ar gulima 

B Pigino laikro-
Jlįlll dūlius pigiau 

:'W* gauti?
jH|l Ar kitas au- 

ksorius gairių 
y&BMĮF*- gBlR bis darbu no 
''rinu užganė- 

Ofc:^Btl?
<JL Paklauskite

’ I lietuviu, kurie 
I s ! žino, šimtai

laikrodėlių 
parduota. Visi užganėdinti. Teisin
gas patarnavimas.

K. Nurkaitis
1617 N. Robey St., Chicago. 

Prie Mihvaukee ir North Avės.
.atnpas 18-tos gatvės 
Blandos: nuo

DYKAI! DYKAI!
Dabar yra jūsų proga mo

kytis barzdaskutystės 
amato dykai

25 mokiniams dykai
Nepraleiskite šio pakvietimo. Atsi
lankykite pas mus tuojau. Išsikirpklt 
šitų, kad atsimintumėt musų adrenų.

BURKEBARBERSCNOOL
612 W. Madison St., Chicago, UI

buvo laiko, tai kalbėjo vietinis 
kalbėtojas M. X. Mockus. Jis 
irgi kalbėjo apie SLA., kaip se
ninus būdavo sunku tverti ko
kias nors organizacijas. Dau
giausia gi kalbėjo apie SLA. 
vietine kuopų, kurių jis su ki
tais dviem draugais sutvėrė ir 
kiek jie vargo turėjo; turėjo 
net vaikštinėti po stubas ir kal
binti žmones, kad rašytųs prie 
S.L.A. Taipgi pasakojo ir apie 
pirmesnį Detroito lietuvių gy
venimą. Dabar gi esą daug su
sipratusių, jau daug lengviau 
veikti negu pirma.

šis vyras turi du vardu, bet 
nė vienos pavardės. Keblu, 

Nieko butų žmogutis, bet... 
Bet kam čia tas “bet”? Tegu 
jis bus be “bet”!

P.S. Prašoma nelaikyti arti 
jo “Naujosios Lietuvos”, nes 
ją užuodęs P. L. čiauda, neri- 
mastauja ir tt.

HMM nl būti praialinto* serų akinių pritalkv-
dui- r‘- ’ - -

l j V H ylVR Ai *]«Hiit1n aki,. .M jos raudono*, J*i gal-
k j I I v“ le> bfoKai matai
IX t Zm P*ta. nei

..... . VI. «Dli«k..|,
/ II A kiniai utdykų. Atmink kad maa k*A-

C U < nam gvarantuojam akiniu* tr tiaakta-
jJT .. va nam garai prir«nkam.

S. M. MMHMMTF, nagmrta* Optika*,
Jai jų* aargata Ir reikalaujat* patarimo arba rautu, ateikit pa* mana. Al buvau a> 
ttakoaiua Rusijoj viri 10 matų. Amerikoj 1* matų. Al duodu patarimu* DYKAL Gaila 
padaryti bile kokio* nuUktu vautu*. Ai rekomenduoju tik GERUS daktaru*. Ai aro 
frauga* Įmonių B. M. MHMKOFF, 3140 BO. MORGAN 8T, CHICAGO, ILI

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresnį darbų Ir dau- 

giaup imgų.
Visur reikalinga daug kirpė

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

Specialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrcnos daromas pagal Jų- 

sų mitri)—bile stailės arba dy
džio, iš bilo madų knygos.

Master Deaigning Sehool
J. F. Knsnlcka, Perdėtinia 

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

Tūli vietos “inteligentai” ir 
moteris vadina panelėmis. Vie
ną sykį įsidrąsinęs klausiu: “Ko 
dt‘1 tamsta vadini Įianele, juk ta 
moteris yra vedus?” Gaunu 
paaiškinimą, kad ji esanti pasi
metus su vyru, ir jos dabartinis 
stonas nieko nesiskirias nuo 
šiaip merginos.

—Ali right,— atsakiau.—Teks 
visiems vadinti panelėmis kad ir 
trijų kūdikių motiną, jei (ik ku
ri oficialiai negj’vcna su vyru.

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

Reikalaukite katalogo, kuri išsiun
čiame dykai.

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

A. LEIKIS—
Malonėkite užeiti į musų ofisą 

greitai dėl Jūsų labo. Jus mums da
vėte blogą adresą.

A. Petratis and Co., 
731 W. 35th st., Chicago

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

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

Girdėjau, kad garsus pamok
slininkas apie Džian Bambas ir 
Orakulus išvien su draugų V. 
Baudzevičiu ruošia rezoliuciją 
prieš Naujienas... Labai gerai. 
Draugai A. Meldažis su A. Va
lentą turės progos pasirašyti po 
ja kaipo valdyba ir tuo pasiro
dyti svietui, kad jie sveiki ir gy
vi ir uoliai darbuojasi socializ
mo labui...

(iš anksto atsiprašome už at
virumą) .

Klausimas: Ai* reikalinga 
šuniui penkta koja?

Atsakymas: Ne, nereikalin
ga! Ir mes ta pat manome.

Nežinau kodėl laikraščiuose 
taųi mažai korespondencijų iš 
Detroito. Rodos lig nieko ne
būtų veikiama ir nėra apie ką 
pranešti. Tcčiaus tai ne tiesa. 
Čia gana daug veikiama, tik ma
žai į laikraščius paduodama ži
nių. Rets toks ncdeldienis, kad 
nebūtų prakalbų ir vakarų, o 
žmonių į pirmeiviškas prakal
bas ir vakarus atsilanko visa
dos daug, štai tik mažas pa
veikslėlis veikimo.

Telefonas Canal 3737

AKUSERKA MBS. A. VIDIKAS

Mes užlaikome didžiau* 
09 J si pasirinkimą visokių Lie- 

tuvišku rekordų taipgi ru
siškų, lenkiškų ir angliškų; parduo
dame geriausius gramofonus nuo 
$10 iki $250. Didelis pasirinkimas 
Jewelery laikrodėlių, auksinių žie
dų, deimantų, sidabrinių šaukštų, 
peilių (silverware) gvarantuotų 
Užlaikome didžiausią knygų krau-

Ke.li metai atgal Rockf^i’de į- 
sikure lietuviška kepykla, ir 
štai, po kuriam laikui, tas biz
nierius taip išaugo puikybėj, 
kad ir kostumerių pradėjo ne- 
bepaisyti. Tada, žmonių pakur- 
stomas, atsirado konkurentas. 
Bematant, “lietuviška duona” 
atpigo, ir žmones džiaugės. Bet 
neilgai trukus lietuvių duonos 
kepėjai sutvėrė Irusią, ir duona 
ant sykio pakilo dviem centais 
kepalukas . Kiek laiko prabė
gus dar du centai pakelta. Ke
pėjai aiškina, kad miltai esą 

pabrangę, nors ištikrųjų pasta
ruoju laiku miltai truputį atpi
go. Mat kcĮiejai nudojas proga. 
Nestebėtina todėl, kad vienas 
nusipirkęs automobilį su balan
dėlėmis važinėjas, o antras, iš
pūtęs gurklį, maršavoja, kaip 
Adomas po rojų. Dabar eina, 
kalbos apie steigimą ;koopera-| 
tyvės kepyklos. Jeigu 
vyktų, tai “lietuviškas 
susilauktu nemalonaus

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

Laiškai adresuoti šiems: 
Norkas Josepas 2031 hapal fortenen 
Ogindzius Petras 4535 Honore st 
Olbikas Anton 1409 S 79 Avė 
Palionis Mikolas 2323 Leavitt St 
Petkunas Frank 1607 N Ashland av 
Petkus Anlon 4549 Herinitage avė 
Petronis Jonas 3418 V’allace st 
Petrowicz Bronislawa 1814 S Wood s 
Pctrovski Jonas Box 455 Melrose Pk 
Petrovskis Mathias 1370 S Halsted st 
Pivraitis Monika 3252 S Halsted str

Juozapas F. Budrik
S. TIalsted SL, Chicago. Iii

Telephone Drover 8167

Abelnai prakaUios pavyko ge
rai. Žmonių buvo nevisai ma
žai. Įžangos nebuvo, tad buvo 
renkamos aukos lėšų padengi
mui; surinkta $10.05. Kiek 
naujų narių prisirašė, neteko 
patirti.

Šio Banko viršininkai realizuoja, kad daug yra depozitorią, 
kuriems sunku atlikti savo bankos reikalus laike paprastųjų baa-

Del parankama 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.

State Bank of Chicago
“Kalbame lietuviukai. Kviečiame atsilankyti lietuvius?’

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

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Veda vitokias reikalas, kaip kriminaliŠkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisus:
1I2> f. Hiltted lt

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Reikalauja The New River Coal C o m pa- 
ny 25 angliakasių.

Mes turime vietų dėl 25 gerų lietuvių šeimynų. Vyrams, kurie 
nori dirbti, kur JIE GALI UŽDIRBTI NUO $100.00 IKI $125.00 kas 
dvi SAVAITES. Anglis randama nuo trijų ir pusės iki penkių pė
dų. Geros bažnyčios, geros mokyklos ir gera draugystės svetainė. 
Kompanijos sankrova yra neprigulminga sankrova. Taipgi gera 
proga pirkti namą ant išmokėjimo. Kasyklos randasi prie dviejų 
gelezkelių suteikiančios praktiškai kas diena darbų. Kreipkitės arba

Jeigu
Jeigu _ ____ __ _______ _
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart «i! 

reikalingas akinių.
kitę apžiūrėti savo akis specialistui akiu, kuris turi 15 metų pa- 
iio 3v. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių Ir 
i.ai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

TfiMYKIT MANO UŽRASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ant Platt’s Aptlekos 2-ras augštai. 
yto iki 9 vak. Nedftliom nuo 9 ryto iki 12 diena.Tel. Canal 533a 1

VyriškŲDrapanijBargena!
'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* 
$a ir augšČiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.0(' 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va karais.
S. G O R D O N

1415 S. HalHted St.. Chicago, IL

Lapkričio 3 d. LSS. 116 kp 
L O. S. svetainėj vaidino 3 veik 
smų Br. Vargšo dramą “Basku 
tino Banga”.

Yčas.
Martynas, Martyno sunus. 

Šis dvigubas Martynas žino
mas, kaipo kelionių mėgėjas 
Lietuvos vardu.

—Štai, — sako jis

Plerpa Joseph 127 E 107 str 
Pnoceric Antanas 2425 W 47 st 
Pranickis Marcelina 4522 S Marsh- 

field avė
Pudzioklike Magdalena 715 W 16 st 
Putris Kasper 2013 Canaiport Avė 
PugzUs Jusef 1607 N Ashland avė

I Rimka Albinas 4611 Paulina str 
Rimkus John 4330 Wood str 
Ruasewitz I^ionardy 2010 W 21 St 
Rusas Karulis, 820 W. 33 PI. 
Saldukas Anton 1820 W 46 St 
Saleska Leontina 20 ir 40 W 18 pi 
Samotka Joseh 3337 Morgan St 
Sawitzki Trenkis 8831 Houston avė 
Sekericia Jusipas 3312 S. Halsted st. 
Šerpyčius Jonas 12115 S Halsted st 
Siekis Anton 4614 — 5 th Avė 
Šimėnas Jonas 2915 Emerald Avė 
Skinder Bogumilla Box 443 Melrose 

Park
Stasiūnas Peter 2334 Akt avė 
Sziedas Jonas 4554 S Rockwell st 
Szimelis Povilas 2334 S Oakley 
Stankūnas Silvestras 4489 Cividan s 
Smit K Andru 3405 Halsted st 
Stulpin France 1-117 Wells St 
Smith Peter 102 W Ohio St 
Tampujevski Bonifac 3144 Auburn a 
Urbelis Fortūnatas 3800 Emerald A 
Urbonas Jusopas 102 Mill St 
Vaitekaitis 5001 Marshfield avė 
Visgirtas Fclixu 1821 W. 45 st. 
Waitkus Jos 810 W 33 St 
W<anzowski Donat 5125. 31. Cicero 
Žilvitis John 3819 S. Kedzio Avė 
Zinielski Waclaw 1027 Hermitage st 
Zuisis Petras 3319 Auburn Avė 1 
Zukowski Jusef 1313 50 Avė 
Zw!ipas Kaziemiras 2335 W 23 st 
Zugmuntoris Peter 1719 Eilėn str 
Zymantis John, 112 W. 31 st 
Zenberis Jonas 4502 S Paulina St

REIKALAUJI AKINIŲ 
kenti galvos skaudėjimą, 
nuolatos Tau ašaros krinta ii aklų, 
Tau skauda akys, 
skaitant raides susibėga | krūvą, 
spauda rodosi Tau dviguba,

Mm... taip Ski-p-pittls...
Daugiau nieko.

Pavienio “žiežirbos” numerio 
kaina 40 kap.

WISSIG,
Seno Krajaus

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

Tel Canal 3263.

proga pirkti namą ant išmokėjimo.
rašykite savo prigimta kalba tuojau i

MR. C. P. ANDERSON, McDONALD, W. VA

^DAKTARAS LIEBRECHT
I Specialistas, Įsteigta 27 Metai
| Aštrių ir Chroniškų Vyrų Ligų
;| '*'* Valandos9 ryto iki 8 vat vakaro. Utarninkais ir K et vergais
■ nuo 9 ryto iki 5 ra!, po piety. Nedaliomis šuo 9 ryto iki 1 dieną.
I MID-CITY BANK BUILDING

Antras augštas, Kambarys 211-212
803 VVest Madison st, Kampas Halsted St, Chicago. 

Inėjimas iš Madison gatvės.

Dl A. R. Bhinienthal I

AKIŲ SPECIALISTAS JĮ 
Aki* Egzaminuoja Dykai f j 

I Gyvenimą* yra tuJL 4
y Šias, kada pran^Drta

fintą <>pMh»hnom*t- 
er. Ypatinga doaaa 
•kreipiama 1 vaikai□L , & Valandos: nuo » ryt* 
iki 9 vakaro: n«d4ld.

• t nuo 10 iki 11 diena.
4M9 8o. Ashland Avenua, 

Kampas 47 St.
Telephone Yards 4317

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams Vvnnas per M »«•

K

Gydo aitrias h chroniikas Mgaa, 
rų. moterų ir vaikų, pagal naajauM*» 
metode X-Ray ir kitokius ekktroa pria 
teisus.

Ofisas ir Labaratorlja: 1025 W. UO> 
SL netoli Fbk 81.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų. Ir 
6 8 vakarai-?. Telephone Canal 811(1 
G f VENIM AP- 3112 S. Halsted 9tr««

VALANDOS : 8—9 ryto, tiktai.

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

Geriausia Krautuve
dėl pirkimo ir taisymo visokių daike 
tų, kaip tai: laikrodžių, žiedų, levor* 
vėlių ir kitokių. Kas ką pirksit pa< 
mane, tai aš viską gvarantuoju -i 
kad auksą pirksite, auksą ir gausit* 
Jei nebus auksas, tai $50 nagrodog 
gausite nuo šio laiko.

Taipgi priren-
Kas turit silpnas akis ar trumpą ra* 
gėjimą, arba galvos skaudėjimą, ne* 
laukite ilgai, bet ateikite pas mane 
AŠ duosiu jums rodą ir pririnksiu 
akinius. Už savo darbą gvarantao* 
ju arba sugrąžinu pinigus.G. M1L.LER, akių specialistas, 

PETER A. MILLER, onticlaa 
Tel. Canal 5838

2128 Weat 22-ra gatvė. Chlcags*

BR.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 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

Telephone Humboldt 1278.

IV!. S A H U D M. D.
Sena* Rasa* Gydytoja* ir Chlrvrga*. 

ąpecialiataa Moteriškų, Vyriikų ir 
Vaiki&kų, taipgi Chroniškų Ligų.
OFISAS: 1570 Mihvaukee Ava.

Kampas North Avė , Kambarys 
VALANDOS: 8:30 iki 10 ilryto 

1:80 iki 8 ir 7:30 iki 9 vakar*.

Telephone Yards 5032

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

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

DR. S. B1EZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. Canal 3877.

Telephone Drover 9611

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

Saeclaliataa Moteriiką. Vyriik*, Vaft* 
ir vlaų ehronUkų lire-

VALANDOS: 10—11 ryto. 4—5 po ptotų. f—« 
vak»r*. Nedeidieniai* 10—1 po ptot*.

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

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONI HAITIS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago
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CHICAGOS ŽINIOS
Liet. Socialistų

RINKIMŲ KAMPANIJOS 
BUTAS

731 W. ISth St., 2 augštas
TELEF. C ANAI. 4730

Liet. Socialistų Cook Cotinly 
apskričio Rinkimų Kampanijos 
šiitas atdaras dienomis, vaka
rtis iki 11 vai. ir nedėldieniais. 
Adresas: 731 W. ISth St„ 2-ras 
augštas, J. 11. Rashinskio name.

Su visais agitacijos reikalais 
dabartiniuose rinkimuose į aug- 
AtesnĮiĮ teisina teisėjų kreipki
tės į \ iršmituda viela. Laiškais 
kreipkitės j cen t valinio komite
to sekretorių, adresu:
A. Dvylis, 1810 S. Halsted St.

Socialistų Tikietas.

Kandidatai į Teisėjus, kurių 
rinkimai įvyks lapkr. 6 d.: 
FOR SUPER1OR COURT 

Seymour Stedman 
OI to (hristensvn 
t ari Strover 
Leopold Saltiel 
John M. Work 
Christian Meier 
Šoninei Block 
hasimir G ūgis 
Saniuel H. Uolia n d 
Swan Johnson 
Daniel A. Uretz

FOR CIRCUIT ('OI R 1
T<> fili vącancy

William A. Cunnea
To fili vacancy

l.ouis J. Delson

Maisto reikmenų naikintojai— 
Kas jie?

Chicago and Norlh \Veslern 
geležinkelio jarduose, prie Kiu
žio ir Gravvford gatvių, rasta 
daug vagonų, prikrautų Įvai
riom daržovėm bulvėm, ko
pūstais, svogūnais ir lt. Vago
nai esą tyčia sulaikyti. Viso su
laikytų vagonų skaičius siekiąs 
virš 300.

Ten pat netoli jardų belo ras
ta didelė krūva 200 pūdų il
gio, 15 pločio ir 20 augščio- iš
verstu daržovių. Manoma, kad k 4.
tos daržovės buvo supūdytos ir 
paskui išverstos tyčia, kad .pa
laikius lygsvarą (’juržovių rinkoj.

Pradėta tyrinėjimai. Tyrinė
tojai grasina sunkiomis bausmė
mis kaltininkams. Bet jų, tų 
kaltininku, vardu neskelbiama. 
Chicagos gyventojams mat už
tenka žinot, kad jie “bus nu
bausti“..

A pi plėšė policijos 
šefo sunu.i.

Nedėlios naktį nežinomi blo- 
gadariai įsilaužė Dr. Arthur 
Schuettlerio, Chicagos policijos 
šefo sūnaus namai!, 826 Sunny- 
side gat., ir atėmę iš jo $750, pa
bėgo. Blogadariai nepagauti.

ROSELAND
Iš L.M.P.S.A, 25 kuopos 
veikimo.

Lietuvių Moterų Progresyviu 
Susivienijimo 25-toji kuopa jau 
metai laiko kaip gyvuoja. Ir tuo 
palyginamai trumpu laiku ji 
spėjo daug atlikti apšvietimui 
musų atsilikusiu sesių.

Ačiū vietinės LSS. 137 kuo
pos pasidarbavimui, ji susitvėrė 
spalių 27 d. penatų metų — iš 
19 narių. Jos veikimas tuomet 
buvo apribotas, silpnutis. Na
rės nebuvo dar kiek reikiant ap- 
sipažinusios su savo kaipo mo
terų uždaviniais, jų organizaci
jos darbu, čia mum daug geibu 
jo d. A. Vasiliauskai, Ačiū tam, 
šiandie mes jau turime 31 na
res. Kuopos veikimas tapo pa
statytas ant tvirtų pamatų.

Paminėjimui visa to ir susti
prinimui pačiu kuopos nariu bei

M

jos rėmėjų dvasios - lapkričio 
11 d. kuopa apvaikščios savo 
metines sukaktuves K. ot P. sve
tainėje • 11037 Michigan avė.
Bus surengia puikus koncertas. 
Puse Vakaro pelno skiriama re
voliucijos reikalams. Kurie pri 
jaučia musų judėjimui ir paties 
pdrengimo tikslui -• tegul atei
na šešta vai. vakaro i nurodytą < * 
vieta, c

Norėtųs dar patart keletą žo
džių i savo seses, nepriklausan
čias prie 25-tosios kuopos. Se
sutės, kurioms rupi moterų ger
būvis ir jų ateitis, riškitės ben
drai! ryšiu, stokite1 j vietiny kuo
pą. Dirbkite kartu su mumis, 
sesės. Tik susivieniję mes ga
lėsime pagerinti savo nelemtą 
būvį.

L. M. P. S. 25-toji kuopa lai
ko savo susirinkimus kas tre
čią nedėldienį kiekvieno mėn. 
“Aušros'' mokykloj 10900 Mi
chigan avė., antrą vai. po pietų.

—P. Stiklytė-Raudienė. 1

WEST SI D E

darbe po akių. Ponas Mct.or-! 
miuk paleido visus darbininkus 
iš savo T\vineniill. Mat, McCor- 
mick pasirūpino, kad butų pri-, 
sukta juodaugiau virvučių. 1- 
ki šiol dirbta ant dviejų panini-' 
nu. Ir kada pripildė savo san-

“lligaus jūsų tarnystė man 

prasi muši i 
čion via

Mat'

“peri iuniai",

BR1DGEP0RT
šv. Martyno l)r-jos 
vakaras.

Pereitą nedėlią šv. Jurgio 
svetainėje draugija švento Mar
tyno parengė vakarą. Vaidinta 
du veikaliuku: “Likimas Baus
mės (?), vieno veiksmo juoką- 
žaislė ir Tarnas Įpainiojo.

Pirmas veikaliukas išėjo ne 
kaip. Antrasis- truputį geriau. 
Geriausiai savo užduotį išpildė 
J. Puišis, tarno rolėj ir p-lė Ju
lė Raudonis, Jadvygos rolėje. 
Visi kiti kalbėjo per lėtai. Dau
gelio susirinkusieji negalėjo
girdei.

Antano Kasparo deklamacijos 
nors turiniu silpnokos, bet iš
ėjo neblogai. Publika matėsi 
užganėdinta.

Pasibaigus vakaro programų i, 
p-as M. T\ Tamulevičia pasakė 
trumpų prakalbėlę. Agitavo, 
kad šeštą lapkričio visi balsuo
tų už socialistų tikietą “straight” 
Arba, jei kuris nenorėtų balsuo
ti už visą socialistų tikietą, tai 
tegul balsuoja už vieną K. Gu
gi. P-no Tamulevičiaus kalbą 
publika palydėjo triukšmingu 
delnų plojimu.

Žmonių buvo daug, pilna šv. 
Jurgio svetainė. Reikia tikėties, 
kad draugijai liks nemažai pel
no. —-I. B. A.

Pavogė 17 automobilių.
Neveizint sunkių bausmių, 

kur uždedama automobiliu va- 
G 

giliams, vagysčių skaičius nesi- 
inažina. Bėgiu pastarųjų 18 va
landų Cliicagoje lapo pavogta 
dar septyniolika automobilių.

Du nepažįstamu vyru, kanki
nę laikraščių pardavinėtoją-vai- 
ką pavojingai sužeidė jūreivį J.
Parker, kuris užsistojo už kan- kojos. Dabar jis guli kalėjimo 
kinamąjį. Gžpuolikai pabėgo J ligoninėj.
Parker dabar guli ligonbutyj. Labai geisčiau, kad kas drau

Adv.KAZIMIERASGUGIS

Išdykusių gatvės vaikų ir blo
gos valios žmonių siautimas mie 
slui kainuoja apie po trisdešimts 
tuksiančių dolerių kas metais. 
Tie pinigai esti išmetama taisy
mui sudaužytų gatvinių lempų.

Kad sutaupius miesto pinigus, 
kur dabar eikvojama taisymui 
tų sudaužytų lempų, gazo ir e- 
lektros departamento komisio- 
nierius, Willia mG. Keiti), išlei
do atsišaukimą i piliečius, kvie
čiant juos prisidėti, kiek tatai 
jiems galima, prie pašalinimo 
lo blogo.

Kiekvienas sudaužytas gatvės 
lempos stiklas miestui kainuoja 
$3.00. Gi jeigu lieka paga
dinki visa lempa, jos sulaisymui 
reikalinga išleist aštuonis dole
rius. Bet blogybė yra nevien 
lik tanu1, kad miestas turi išleist 
tokią pinigų suma, sukolekluo- 
tą iš pačių gyventojų pavidale 
Įvairių taksų. Neapšviesta gat
vė yra tinkamiausia dirva viso
kiems naktiniams paukščiams 
vagiliams. Jie užpuldinėja pra
eivius, Įsilaužia i gyvenamuo
sius kambarius, krautuves ir ki
tas biznio Įstaigas ir pridaro ten 
nepalyginamai didesnių nuosto
liu, c

Gaso ir elektros departamen
to komisionierius taigi prašo 
žmonių, kad jie prisidėtų prie 
pašalinimo lo pikto, nurodant 
atsakomoms Įstaigoms blogada- 
rius lempų daužytojus.

Pagautiems blogadariams gre
sia sunki piniginė bausmė, kalė
jimas arba abidvi bausmės kar
tu.

Pašovė policistą ir pats žuvo.

Banditas Ed,vvard, L. Knowles, 
negras, 3600 Forus t avė., pašovė 
policistą Michael Meelian, ban
džiusį areštuoti jį už apiplėšimą 
kelių žmonių stuboje po nuni. 
521 E. 36 gatvės. Pašautam atė
jo talkon kili du policistai ir ant 
vietos nušovė jį. v

Meehan guli Mieliau! Reese li- 
gonbutyj. Gyvastis pavojuj: 
kulka palietusi plaučius.

Kalinių 
vargai.

Iš Bridevvell kalėjimo mums 
rašo:

žiauri visapasaulio audra nu
bloškė mus, atskyrė nuo gy veni
mo, nuo pasaulio, esame tokia
me padėjime, kaip nelaimingieji 
akliai, nebyliai ir kurčiai...

Pirmiau dar suramindavo mu 
sų sielas ir palinksmindavo lai
kraščiai — Naujienos, Laisve, — 
kurie ateidavo ir pranešdavo 
mums žinių, kas pasaulyj dedas, 
ką veikia musų draugai. Da
bar jau antra savaitė, kaip tų 
brangių lankytojų nebegaunam. 
Eina kalbos, kad tai lenkų ku
nigas, kurs braidvvelliečiams ne- 
dėliomis pamokslus sako apie 
Kristų, “meilę” ir “dorą”, pasi
rūpinęs tuo, kad mes nebegau- 
lume tų laikraščių...

Kalinis drg. St. Darignavičius 
sužeistas. Spalių 22 vežimas su 
akmenimis užvažiavo jam ant 

gų paaukautų man Pearson’s 
Magazine arba kitą kurį anglų 
socialistų laikraštį, už ką bu
siu labai dėkingas. P. Kutra.

(Kalbama čia apie kalinius, 
kurie lapo pasmerkti Bridiwellio 
kalėjimai! už nepildymą regist- 
ravimos įstatymo. N. R.).

<»■

Aukauja 750 (lol., kad tik su
mušus socialistų kandidatus.

C. Schuyler, advokatas, taip 
išsigando ‘raudonojo pavojaus’, 
kad nesigailėjo nei 750 dol., ku
riuos jis paskyrė susivienijusių 
“brolių” demokratų ir republi- 
konų kampanijos fondam Ponas 
Schuyler tikisi, kad jo auka tu
rėsianti prisidėt prie sumušimo 
socialistų kandidatų.

Chicagos darbininkai šiandie 
turėtų parodyt, kad jie nėra nu
perkami demokratiškų ar repu- 
blikoniškų politikierių pinigais.

Žada suvaržyt aukų 
rinkimą.

Aldermanas Nance pasiūlė 
miesto tarybai naują patvarky
mą aukų rinkimo klausimu. Pa- 
siūlyme reikalaujama, kad Im
lų uždrausta rinkli aukas gatvė
se ir šiaip biznių vielose visiems 
tiems jaunuoliam ir jaunuolėm, 
kurie neturi 17 18 melų am
žiaus. Ar sumanymas bus pri
imtas nežinia.

Taip didinamuose “automo
bilių nelaimėse” pereitą šventa
dienį Cbieagoje tapo užmušta 
šeši žmones. Kelintas kilų pa
vojingai sužeista.

šimtas vyrų ir moterų tapo 
suareštuota bėgiu perintos sn- 
vnilės Įvairiuose viešbučiuose ir 
šiaip nužiūrimose vietose. Jų 
bylos bus nagrinėjama moraly
bės teisme prieš teisėją Josepli 
Z. t blirą.

Pataria išdalint beturčiams 
gendantį maistą.

Paskilbusioji labdaringų dra
ugiją veikėja, p-lė Adliams, va
kar lankėsi pas maisto admini
stratorių \Vbeeleri sumanymu 
išdalint beturčiams gendantį 
vagonuose hiaistą. Ji. tikrina, 
kad tuo būdu bus išgelbėta ma
žiausia 25 nuošimčiai maisto, 
kur dabar genda sukrautas va
gonuose.

Privatinio hankieriaus 
byla

'Teisėjo Scanlen kambaryje 
prasidėjo nagrinėjimas nusiban- 
krutijusio privatinio banko sa
vininko Dubia byla. Jis kaltina
mas išeikvojime 800,600 savo 
depozitorių pinigų.

Policija rado užtroškusius nuo 
gazo Krank Ilarveys’ą ir jo mo
terį Emmą, 321 Mozųrt gi.. Sau- 
ž u dys t ė.

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGO.I

š i a n d i e
Cukrus, burokų arba 

rių, 1 svaras ....
Miltai

% bačkos maišas .
’š bačkos maišas..

nend-
.... 7:,!j—8%c 

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

5 svarų bačkos maišas . . 33—37c
Rugių Miltai Maišas

Bohemini! stylc, % bač. 1.37—1.50 
3 svarai .......................... 32c—35c
Balti, Vs bačkos ......... 1.37—1.50
5 svarai ......................... 32c—35c
Juodi, % bačkos.........  1.26—1.41
5 svarai ......................... 30c—34c
Grabam miltai 5 sv. maiš. 30—35c

Corn Meal _ svaras
Balti ar geltoni .......... 5%—6%c

Mainas (Hominy), svaras ....G —7c 
Ryžiai, , svaras

Fancy head ... J.......... 10%—13
Blue rosc ...................... 10—12%c

Bulves (Pekas)
N 1 Wis., Minu, ir Dak... 39—43c

Pienas (Kelias)
Condensed, geriausis .. 18—21c 
Vidutiniškas .............. 16%—18%c
Evaporated, nesald.............13—15c

Sviestai, Smetonos svaras
Iš bačkučių .................. 44%—50c
Plytose .......................... 45%—51c

Butterine svaras
Plytose ............................. 32—35c
šmotuose .......................... 31—31c
Vidutiniškas ...................... 30—33c

Kiaušiniai tuzinas
švieži, extra .............. 45%—50%c
švieži No. 1 .............. 44 %—49%c
Refrigeratorių, estra 39%—13%c 
Refrigeratorių No 1 .... 39—43c 
•šitokiomis kainomis grosernlnkai 

turėtų pardavinėti viršnūnčtus daik
tus. Jei kuris jų neparduoda la kai
na, nepirkite, bet j ieškokite tokių, 
kurie parduos jums šiomis kaino-, 
mis. **

J < ĖIK ALI N G A S kor espo nd e n tas Rusi šk a i-A m e- 

rikoniniam Biurui Chicagoje, gerai pažįstantis rusų 
ir anglų kalbas ir mokantis rašyti rusų ir anglų kal

bomis Remingtono systemos mašinėlė.

Kreipkitės ypatiškai arba raštu Šiuo adresu:

RUSSIAN-AMERICAN BUREAU,
706 W. 12 st., CHICAGO.

Pranešimai
Visi draugai, kurie prisižadėjote 

daboti balsų 4 vvardo rinkimų die
noje, malonėkite atsilankyti, utarni- 
nke, lapkričio 6 d. Į “Naujienų” sto
tį 3316 So. Halsted ŠI., nes tenai gau
site reikalingus paliudijimus ir in
formacijas. \š lenai busiu prade
dant nuo 12 v. dieną iki vakaro. Ne
pamirškite. . Dvylis.

Melrose l’ark, III. — šĮandie. lap
kričio 6, 7.30 vai. vak., įvyks didelis 
inass-niilingas brauk ir James sve
tainėje, Lake ir 23 avė. — Kviečia- 
i ie vielos lietuvius kuoskaillingiau- 
sia susirinkti. —Rengėjai.

1.1)1.1) 15 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks utarninke, lapkr. 6. 
8 vai. v. Mi ldažio svet., 2212 - 23rd 
pi. Visi nariai ateikite. Atsiimsite. 
I.DIJ). išleistas knygas. Kviečiami 
ateiti taipjau ir tie, kur norėtų kuo 
poli Įsirašyti. — P. Galauskas, rast.

Mikolo .1. 'I'ananevičiaus depozito
rių susirinkimas įvyks pčlnyčioj,- 
lapkričio 9 d.. Geo Chernausko svet. 
1000 S. Union avė. Yra svarbiu rei
kalų. lodei visų depozilorių buvimas 
\ ra būtinai reikalingas. K. .lamini! is.

DABOTOJI,’ DOMAI.BALSU DABOTOJU DOMAI.
Lietuvių Socialistų Linkimų Kam

panijos cenlralinis komitetas kviečia 
visus draugus, kurie apsiėmė daboti 
balsus laike balsavimo, o lygiai ir 
Inos, kurie dar neapsiėmė, bet ku
riems laikas pavelyja, be skirtumo, 
partijos narys ar ne. pilietis ar ne- 
piliclis, susirinkti subaloj, lapkričio 
3 dieną 8 vai. vakare, Lietuviui Soci
alistų įlinkimų Kampanijos bute. 731 
\V. 18lh Slr., ant antrų lubų, 'lenai 
paduosite savo teisingus adresus ir 
gausite reikalingas apie balsų dabo
jimą informacijas. Malonėkit drau
gai kiioskaillingiausiai atsilankyti ir 
tuomi duoti paskutinių, reikalingiau
sią pabaigimui rinkimų patarnavimą.

—A. Dvylis, Seki*.

LSS. Kuopoms.—Pasiėmėme, atlikti 
svarbų darbą. Ir jau nemažai veikė
me. Bet kad tas darbas nenueitų 
voltui, turime dar daugiau veikti, 
dar daugiau pasišvęsti. Kiekvienas 
narys turėtų paimti platinimui Įvai
rių lepelių. įteikia juos išplatinti ir 
lai reikia padaryti urnai. Tų lapelių 
galima gauti kas vakarą Liet. Soc. 
įlinkimų Kampanijos Komiteto bu
te, 731 W. 181b SL, —Komitetas.

Draugijų ir jaunimo (lomai. -—Lie
tuvių Kriaučių Kliubas Sav. Pas. re
ngia maskaradinį balių sausio 6 d. 
Gcrb. draugijų prašome tą dieną ne
rengti savo vakarų. O jaunimas pri- 
sirengkitc kaukes, kad laimėjus pir
ma dovanąpdovanų bus išdalinta už 
.?150. —Komitetas.

Indiana Ilarbor, Ind. — Lietuvių 
V.M‘ų ir Moterų Apšvielos draugijos 
mėn. susirinkimas įvyks Utarninke, 
lapkr. (i d. A. Mikalavičiaus svet.— 
2112 — 137 St. Pradžia 7:30 v. vak. 
Visi nariai malouėsite atsilankyti pa
skirtu laiku, uos bus renkami dar
bininkai baliui. Kviečiamo visus 
tuos, kurie norėtų pristoti draugijon

—P. Matonis, rast.

PRANEŠU GIMINĖMS ir pažysta
miems, kad Jonas Jonikis persisky
rė su šiuo pasauliu Spalių 22 d. Pa
laidotas ant katalikiškų kapinių Spa
lių 28 d. — Gimines ir pažįstami no
rėdami gaut platesnių žinių kreipki
tės pas. Petrą Jonikį,
1031 Norlh Ninth St., E. St. l.ouis III

ASMENŲ .IIEŠKOJIMAI
Pajieškaii savo pusbrolių ir pus

seserių Steponaičių iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Eržvilko par., Bau
žaičių kaimo. Jie patįs arba jų pa
žįstami malonės atsiliepti šiuo adr.: 

Pe.ter Steponaitis,
819 Bank St., AVaterbury, Coun.

Pajieškau savo pačios Onos Iva
nauskienės po tėvais Karčiauskiutčs, 
kuri pabėgo nuo manęs geg. 20, 1917 
Ji yra 5 pėdų ir 4 colių augščio, švie
siai geltonų plaukų, akys mėlynos ir 
rauplėta; prasišalino iš Georgetovvn 
ir išsivežė vaiką keturių melų, vardu 
Kazimieras. Kas užtčmysite tokius, 
meldžiu pranešti man.

Jotui Ivanoski, 
Box 169. Johnston City, III.

PAJIEŠKAU savo brolio Juozapo 
Diliaus, paeina iš Kauno gub., Alek- 
sandrovsko pav., Ziabiškio parap., 
Barantiškiij sodžiaus. Kas jį žinote 
arba jis pats malonėkite atsišaukti.

Jonas Dilis,
Box 545 Smugler, (’.olo.

SIŪLYMAI^KrMBAR^

KAMBARYS DEL VYRU— Moder
niškas kambarys ant ramios, yra va
lia, elektrikos šviesos ir telefonas, 
prie pat Washington parko.
416 E. 50 pi. 4 floor. Chicago.

Tel. I)rcxel 3370

įieško kambarių
PA.IIE.ŠKĄI,’ kambai’io be valgio 

dėl dviejų žmonių. Geistina kad 
prižiūrėtų mano mažą vaiką.

Mrs. S. Miknis,
L. Klein, 1 III) ir Balsi. <1

Vyrų drap. depart. No. 20.

RANDAI

Didelis kampinis storas, su aiigšlu 
beizmentu. \Vest Sidėj. ant \Vestcrn 
avė., kampas 22 pi. tinkama vieta 
bučernei ir grocernci, netoli Aušros 
Vartų parapijos . Pigi ramia pirmus 
6 menesius

Kreipkitės j
Jono Bagdžiuno Banką.

2334 S. Oakley Avė.. i.hicago.
I ei. ('anai 1607

A I 11 )l .< )l) A .M A i’emlon geri 5 kam
bariai, tinkanti su vaikais, šviesus 
1-mas augštas. užpakalyje. Atsišau
kite nuo 5:3(1 iki 9:30 vak.
922 \V. 351h Place, Chicago

REIKIA DARBININKŲ
HUKALINGAS greitu laiku lietu

vis harzdaskulis. Gera mokestis. Pa
stos us darbas. Malonėkite atsišauki 
šiuo adresu: SI. Konlrimavičia.
Iltį S. 191h Avė.. Cicero, III.

R! J K ALA UJAMA merginų bei mo
terų prie maišų loj).\ ino rankomis. 
Pastovus darbas. Atsišaukite
1 139 S. Bucine avė.. ('.hieago v

PARDAVIMUI

l UHI bul parduota greitai pigiai 
gera duonkepykla lietuvių upiclin- 
kėje.
4601 S. I'alman Avė., ( liicugo.

PARDAVIMUI krautuvė. Užlaiko
ma saldainiai, minkšti gėrimai, ta
bakus, eigaretai. Geriausia proga 
padaryti gerą biznį. Arti l)a\is 
Squarc Parko. Del platesnių infor
macijų kreipkitės:
4505 S. Paulina SI., Chicago,

PARSIDUODA barbernė geroj a- 
pielinkėj, pigiai. Įplaukos gana ge
ros. Parduodu norėdamas užimti 
kitokį amatą ir turiu greitai parduot. 
Atsilankykite ilcl tolimesnių infor
macijų. 1711 W. hiih St., Chicago, 111 

arti Paulia ir Hermitage gatvių.

ATS1 LANKYKITE ypatiškai kas
norite geros vietos dėl karčianios. 
951 \V. 191 h St. Chicago

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

L. GELEŽINIS
4.>33 So. Marshfield Avė., Chicago, UJ

i——........ ...

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

STEFAN JAROLLN
1137 S. Morgan St., Chicago, III

RAKANDAI

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut ta

vo puikius, beveik naujus, rakandui 
už retai pigią kainą, $160.00 lekly 
čios setas, tikros skuros, už $20. Vfr 
liausios mados valgomojo kambaric 
rakandus, 2 puikių divonu, daven 
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva 
rancija už $115 ir $225 Victrola tu 
brangiais rekordais už $60.00. Sis 
yra retas pigumas ir iums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsliau 
bite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1122 
So. Kedzio avė., arti 22-ros gat., 
Chicago, UI-

RAKANDAI
JAUNA PORA turi pardaoti tuo

jau* penktu kambarių veik nauji n 
rakandus, divonus, cabinet, phono- 
graph, uprighl piami ir lt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai, ui 
grynus pinigus.
2910 North Avė., 1-mas flatas. Priei 
Humboldt Parį. Chicago.

PARSIDUODA labai pigiai 6-šių 
kambarių puikus vėliausios mados 
rakandai. Gera proga įsigyti dai
lius rakandus už pigią kainą. Par- 
siduos skyrium arba visi sykiu. 

I Reikalaujanti ateikite ir duokite pa
siūlymą.
2335 So. Iloyne avė.. Linos lubos 

arti 24-tos gatvės.

MOKYKLOS

MOKYKIS SIUT MOTERIMIS 
KUBUS

Išmokinam piešimo, kirpimo formų, 
siūti naminius daiktus arba aprfltta* 
lūs. Diplomas kiekvienam, kurs ilsi- 
mokins. Valandos dieną arba vaka
rais dėl jųsų parankamo. Už |10 il- 
mokinam jus siut visokius drabužiui.

DRESS MAKING COLLEGE8, 
2336 W. Madison gat., WesterB ava.

SARA PATEK, MOKYTOJA. 
1850 Wella mL

Akių Expertas

20 Metų Patyrimo Gydyme
AKIU LIGŲ

Daug keblumų \ r:i Įiricžasčiu ūkiu 
ligų. Akių įtempimas alsiliejiia i 
nervų sistemą ir vargina įvairius kū
no organus ir \ ra jn iežasčia nerviš
kumo — dyspepsijos — galvos skau
dėjimo nevirškinimų — melan
cholijos — širdies — kepenų ir ink 
slų kėblumų ir lt.

KELETAS APSIREIŠKIMU Aisti 
I\ TEMPIMO

Ar jums skauda galvą? Ar ji svai 
gsta? Ar bėga iš akių vanduo? Ar 
kaista arba niežti? Ar silj)sta iųsu 
regėjimas? Ar jos \ ra jauslios ar
ba užsidegančios? Ar jus matote dė
mes prieš akis? Ar kreivos jūsų a- 
kįs? ' Ar auga kas aut jūsų akių ar 
ba vokų? Ar užkimšta jums nosi<?

Ar jus turite kataripį— Ar jų pa
galinate greitai šaltį? Ar skainl.m 
jųsų ausyse arba jums apkursta au
sys?

Pasitarkite su manim, jeigu jus 
kankina viršminėti apsireiškimai.

Nebrangios kainos.

DR. F. O. CARTER
120 SO. STATE ST., ('H1CAGO. Il.l 

2-ras augštas.
1 mos durįs iki “THE l-'AIR” depai 

t amen t i n ės sankrovos,
Valandos: nuo 9 iki 7 vai. vakari 

Nedėldieniais nuo 10 iki 12.

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

G)<lau Moterų, Vyrų ir Vaikų Liriu į
OFISO VALANDOS: !

Nuo 10—12 ir nuo 4—6 vakaro (
TeleiJione Victor 790, Bill. Sidney S74 Į

Rcsidence Telephono St. Clair 174. Į
Adreaaa: 169 Sidncy St., St. Loui», M*. |

Dr. Ramser
AKIU SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamai akiniu®, 
nuoji h patarimui duoda dykai. 

7S4-S8 Milvraukce avė., arti Chieage av. 
tuboe. VALANDOS: Nuo 0 ilryto iki val*- 
rui. Nedėliomia nuo U išryto iki 2 pe 

Tel. Haymarkct 2484.

Dr. H. R. KRASN0W 1
Chirurgija ir VeneriŠkcs Ligos
Priėmimo valandos: 8 iki 10 dien<) i 
1 iki 2 ir 0 iki 8 vakare; jicdėldieniafa | 

nuo 1.0 ryto iki 1 valandai dieną, Į 
Rezidencijos Telef. Garfield 64*. į

1346 So. Halsted St. i
Phone Canul <538 Į . ^^—2—J

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

Tel. Drover‘7179.

Dr. A. L. YUŠKA
gydytojas ir chirurgas

Chicago, III.
Rezidcnci'ja:

731 W. 18th S., arti Halsted st.
Trlephone. ('anai 2118

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

1900 S. Halsted SL
\ ir»uj BUchoff’o Aptiekus.

TcJephonc ('anai J JI.
Valandos 3—6 po pietų 

lAskirianl Ncdėldienius ir Seredarf

iiriMrrrfiiffH iri r ■■ .• • ■


