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Petrograde vėl neramu
Bolševikai užgriebė laikinojo 

parlamento rumus

Liepia kareiviams neklausyti valdžios 
paliepimų

True translation fįjed \vith the post- 
luaster at Chicago, III., on November 
8, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 191/.

VALDŽIA ŽUS, BET NE
NUSTOS GYNUS VAL

STYBĖS.

pasitikėjimą, 
kartu su val-

kurią pasiūlė

gumą ir neprigulmybę val-

premiero Kerenskio atsišau
kimą išreikšti 
nutarė “dirbti 
džia.”

Rezoliucija,
kairieji, perėjo 123 balsais 
prieš 102, gi 26 nariai susi
laikė nuo balsavimo.

PETROGRADAS, lapk. 7. 
— Premieras Kerenskis šia
ndie kalbėdamas laikiname 
parlamente apkaltino kariš
kąjį komitetą Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Tarybos 
dalinime ginklų ir amunici
jos darbininkams, “štai ko
dėl aš skaitau dalį Petrogra-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI., on Novcniber 
8. 1917, as reąuired by the aet of 
October 6, 1917.

PETROGRADĄ SAUGO 
KARIUOMENĖ.

Kerenskis sustabdė penkis 
laikraščius. Klausia ar 
valdžia gali pasitikėti par
lamentu.

ir as PETROGRADAS, lapkr. 
(suvėlinta) — Tarybos ve

ką ir daryti areštus, kokie 
bus reikalingi. Valdžia greU 
čiau žus, negu sustos gynu-

ir neprigulmybę.

trikto generalio štabo ir ka
riškojo komiteto Darbininkų 
ir Kareivių Atstovų Tary
bos, tikslu sustiprinti štabą, 
prileidžiant demokratijos at
stovus, tapo pertrauktos. 
Kariškasis komitetas paty
ręs, kad kariškasis guberna
torius pašaukė kariuomenę 
iš priemiesčių į Petrogradą, 
paliepė tiems kareiviams ne
klausyti valdžios. Visas mie
stas dabar dabojamas ištiki
mosios kariuomenės.

Darbininkų ir Kareivių 
Atstovu Tarybos revoliuci- 
nis kariškasis komitetas rei-

ijiie translation filed with the post- 
inasler at Chicago. III., on Novcniber 
8. 1917, as reąuired by the act of 
Octobftr 8. 191/.

UŽMĖ LAIKINOJO PAR
LAMENTO RUMUS.

Bolševikai taipgi užgriebė 
žinių agentūras. Drau
džia kelti betvarkes.
PETROGRADAS, lapk. 7.

— Ginkluotas jurininkų pul
kas, maximalistų revoliuci
nio komiteto paliepimu ūžė-.
mė oficialės Petrogrado Te- kalavo teisės kontroliuoti vi

sus Petrogrado distrikto ge- 
užė- neralio štabo paliepimus, 

kas buvo atsakyta. Tada ko
mitetas paskelbė, kad jis pa
skirs specialę komisiją tvar
kyti kariuomenės veikimą ir 
pakvietė kareivius klausyti 
įtik tokių paliepimų, po ku
riais bus pasirašęs komite
tas. Kulkosvaidžių pulkai 
perkelta į darbininkų ir ka
reivių buveinę. Tečiaus val
džia tikisi ramiu budu išriš
ti ginčus.

Valdžia nutarė kol-kas ne
vartoti ginkluotos spėkos 
prieš kariškąjį komitetą, bet 
paliepė justicijos ministeri
jai patraukti teisman komi
teto narius. Tečiaus kariš
koji valdžia griebsis reikia
mų žingsnių, jei ištiktų suki
limas.

Padėjimas pablogėjo, pre- 
mierui Kerenskiui sustab
džius tris maximalistų ir du 
reakcionierių laikraščius. 
Miesto valdžia šiąnakt palie
pė uždaryti tiltus tarp dar
bininkų apgyventų miesto 
daliu ir sostinės centro, kas 
sustabdė gatvekarių judėji
mą.

Šiandie po piet premieras 
Kerenskis kalbėdamas laiki
niame parlamente apie ma- 
ximalistų stengimąsi paimti

Maximalistai taipgi 
mė centralinio telegrafo ofi
są ir valstybės banką Mari
jos palociuje, kur susirinku- 
sis laikinis parlamentas iški
lus tokiai situacijai, pertrau
kė savo posėdžius.

Jokių sumišimų dar nėra, 
apart nekuriu blogdarybių, 
papildytų apašų. Abelnas 
gyvenimas mieste pasilieka

se nepertrauktas.
Centralinio pildomojo ko

miteto Petrogrado Darbini
nkų ir Kareivių Atstovų Ta
rybos pirmininkas Leonas 
l’rocki pranešė miesto du

rnai, kad jis išleidęs aštrius 
paliepimus prieš kėlimą ko
kios nors betvarkės ir grasi
no mirtim kiekvienam, kas 
tik bandys sukelti pogro
mus. .

Trockį pridūrė, kad Darbi
ninkų ir Kareivių Atstovų 
Taryba neturi tikslo užgrie
bti valdžią, bet tik parodyti 
Darbininkų ir Kareiviu Ats
tovų kongresui, kuris neužil
go susirinks, kad jie gali pa
imti savo kontrolėn kapitalą, 
pre ko jau padaryta reika-

kelti civilę karę, plojant de- 
šiniemsiems, centrui ir išda- 
lies kairiemsiems, pasakė:

“Žmonės, kurie drįsta pa
kelti ranką' prieš Rusijos 
žmonių valia, tuo pačiu lai
ku grasina atidaryti frontą 
vokiečiams.”

Premieras prašė laikinojo

Truc translation filed with the post-i NEW Y0RK0 MOTERIS 
master at Chicago, Iii., on Novcniber l T
8, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

VĖL LEIS BALSAVIMUI.

DŽIAUGIASI LAIMĖJIMU Italai atstumti 12 mylių
Australija atiduos konskrip- 

cijos klausimą referendu
mui.

MELBOURNE, lapkr. 7.-
parlamento tuojaus atsakyti' Australijos valdžia antru sy- 
j tai, ar valdžia gali tikėties kiu nutarė atiduoti nubalsa- 
jo paramos. Parlamentas 
dabar tą klausimą diskusuo- 
ja.

True translation filed with the post- 
master at Chicago. III., on Novcniber 
8, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

TRAUKIA TEISMAN.

NEW YORK, lapkr. 7. — 
Rusijos valdžia užvedė bylą 
federaliame distrikto teisme, 
kad atgavus $1,500,000, ku
riuos esanti skolinga Ameri
can Gan Co. ‘ Nesusiprati
mai iškilo delei amunicijos 
kontraktų, padarytų seno
sios Rusijos valdžios 1915 
m. su Canada Car and Foun- 
dry Co. ir paskui perduotų 
American Can Co.

Truc transhdion filed with Ihc post- 
niasler ai Chicago. III., on November 
8, 1917, as reąuired by Ihc act of 
October 6^ 1917.

1FORTIFIKUOJA AZORES

vimui referendumu konskri- 
pcijos klausimą.

(Referendumas delei kon- 
skripcijos Australijoj buvo 
laikomas pereitais metais.! 
Tuosyk už konskripciją buvo 
paduota 1,085,000 balsų; 
prieš — 1,140,000).

True translation filed with the post-

Tikisi, kad neužilgo moterįs 
įgis balsavimo teises ir vi
sose Suv. Valstijose.
NEW YORKTlapkr. 7. — 

New Yorkb valstijos moterįs 
džiaugiasi savo laimėjimu, 
kad ir jos įgijo balsavimo 
teisę. Pora metų atgal irgi 
buvo balsuojama tuo klausi
mu, bet’ tuosyk moterįs pra
laimėjo. Tečiaus jos nenu
siminė, dirbo ir toliau, ir tai 

i dar smarkiau, ir dabar džia
ugiasi savo darbo vaisiais.

Ledas tapo sulaužytas. 
Kuomet vakarinės valstijos 
jau seniau suteikė balsavimo

master at Chicago. UI., on Novcniber teise moterims, konservatv- 
8, 1917, as reąuired by the act of v
October 6, 1917.

VENECIJA KARĖS 
APSKRITY J.

vųs rytai atkakliai laikėsi se
nųjų tradicijų ir nenorėjo 
pripažinti moterims lygių 
teisių. Bet dabar, kada 
New Yorkas tapo pergalė-ITALŲ ARMIJOS STO

VYKLA, lapkr. 7. — Gen.'tas, moterįs tikisi, kad ir ki- 
Cadorna išleido paliepimą,'tose rytinėse valstijose bus 
kuriuo prie kariškojo veiki- daug lengviau laimėti ir ne- 
mo apskričio priskaitoma vi- užilgo moterįs įgis balsavimo 
sa teritorija į šiaurę ir rytus ^eisę visose Suv. Valstijose, 
nuo Po ir Mincio upių.

Šis distriktas, užima visą laimėjimu niekas nenusime- 
šiaurinę Italiją nuo Adriati- 
ko jurų apie 35 mylias i pie
tus nuo Venecijos ir vaka
rop iki ežerui Garda, Trene
rio fronte.

Ohio valstijoj moterų pra-

na, nes ir iš laimėjimo butų 
buvus visai maža nauda, ka
dangi vistiek moterims ne
būtų buvusi suteikta visuoti- 

‘na balsavimo teisė. Jos bu- I
Į tų įgijusios teisę balsuoti tik 

True translation filed with the post-1 prezidento rinkimuose, o ki-

SALAS.
BUENOS AIRES, lapkr. 7 

—Atėję iš Madrido La Na- 
cion laikraščiui žinios sako, 
kad Suv. Valsti jų karinome- Chicag9> m., on November j. 8, 191/, as reąuired bv Ihe act ot
nė fortiiikuoja Azores salas. October c>, 1917.
Kartu sakoma, kad Lisabo
nos laikraščiai protestuoja 
prieš tai ir reikalauja pasi
aiškinimo.

1917, as reąuired by tlie aet of

VAŽIUOJA I FRANCIJĄ.

tur jos vistiek nebūtų galė
jusios balsuoti.

Vokiečiai pasiekė Livenza liniją

Suėmė keletą tūkstančių belaisvių

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
8, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

VOKIEČIAI ATSTŪMĖ 
ITALUS 12 MYLIŲ.

True translation filed with the poM 
master at Chicago, III., on November 
8, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

KRIZES PEREINA.

RYMAS, lapkr. 7. — Ita-
Vokiečiai jau pasiekė Liven- lų oficialis pranešimas sako: 

za upę. Suėmė keletą tūk
stančių belaisvių.

“Pasitraukimas pagimdė 
militarišką krizį, kuris laip
sniškai yra išrišamas, surin
kimu kareivių pirmiau nus
tatytose linijose, taipgi pa- 
skubinimu anglų-francuzų 
spėkų.

“Kol tad daroma, mūšiai 
eina visu laiku, kad tuo ant

“Italų armija, ištikima ka
rvedžių paliepimams, karia-

LONDONAS, lapkr. 7, — 
S u v. Valstijų senatoriai Wil- 
liam S. Kenyon iš Iowa ir'

BADAVIMAS KALĖJIME

ITuc translation tiled \vith the post- e 
master at Chicago, III., on November < , ,v ,v
8, 1917, as reąuired by the aet of millg, ISVaZiaVO 1S AnglllOS 1 
October 6, 1917. i • • i i •rranciią aplankyti ameri-

NORI NAUJOS TARP- į Riečių kariuomenės stovyklą 
I AUT INeS. ang]ų įr franeuzų frontą.

WASHINGTON, lapkr. 7. 
Kadangi už Baltojo Na

iniui B. Kendrick, iš Wyo- mo pikietavimą nuteistosios

LONDONAS, lapkr. 7. — Truc translation filed with pic post- 
Pildomasis komitetas Angli- 
jos socialistų partijos, kuri October 6, 1917. 
pritaria tęsimui karės iki 1 
Vokietija nebus sumušta, iš
siuntė atsišaukimą j visus A- • 
merikos socialistus, sutverti'

SUBMARINŲ AUKOS 
MAŽĖJA.

LONDONAS, lapkr. 7. —

kalėjimai! sufragistės per 
paskutines dvi savaites kalė
jime buvo maitinamos beveik 
vien tiktai kopus- 
tais ir lašiniais, mote
rų partijos prezidentė Alice 
Paul paskelbė badavimą. Ba
davimas tęsiasi jau 48 valan
das. Alice Paul dabar guli 
ligonbutyj. Kartu su ja guli 
ligonbutyj ir Rose Winslow,

BERLINAS, lapkr. 7. — 
Vokiečių armijos kvatiera 
šiąnakt paskelbė, kad austrų 
-vokiečių kariuomenė, besi
veržianti šiaurinėn Italijon, 
pasiekė Livenza upės liniją.

(Livenza upė yra sekama kiek galima sutrukdžius be
lipė už Tagliamento upės. Ji siveržimą priekyn austrų- 
jbėga į juras 1.2 mylių že-' vokiečių spėkų, kurios nori 
miau Tagliamento. Ji yra la- pasinaudoti padėjimu.
bai išsivingiavusi ir abelna 
nuomonė buvo, kad gen. Ca-
dorna nedarys čia nieko dau- uja drąsiai ir pakilia dva- 
giau, kaip tik sutrukdyti vo- šia.” 
kiečių veikimą, o atsispirti -----------------------
bandys daug patogesnei ]ini- True translation filed with the post- 
joj, palei Piava upę. Piava 
upė įbėga į juras 22 mylios 
šiaurryčius nuo Venecijos, a- 
pie 6 myliosįnuo įpuolimo Li
venza upės).

Dieninis karės ofiso pra
nešimas sako:

“Kalnuose ir Venecijos ly
gumose vijimasis tebesitęsia. 
Keli tūkstančiai belaisvių at
vesta.”

Naktiniame pranešime sa
koma :

“Venecijos lygumose Live
nza upės linija tapo pasiek
ta. Besivejant suimta keli 
tūkstančiai belaisvių.”

master at Chicago, III., on Noveinbei 
8. 1917, as reąuired bv the act of 
October 6, 1917.

ANGLŲ LAIMĖJIMAI 
PALESTINOJE.

Paėmė Gaza ir keletą kitų 
miestelių.

LONDONAS, lapkr. 7.— 
Karės ofisas skelbia, kad an
glai paėmė miestą Gaza, Pa

tarptautinę organizacijų tal-j7-sios nakties admiraltijos^111’1 irg' paskelbė badavimų, 
kininkų šalių socialistų. At- raporte pažymimas didelis Jos abl ir toliaui atsisako kų- 
sišaukime sakoma, kad sena- sumažėjimas anglų laivų,! n.ors valgyt.1 k(>1 nebus PAsišaukime sakoma, kad sena-
sis Tarptautinis Socialistų paskandintų submarinų šių 
Biuras tapo sunaikintas Vo- savaitę. Submarinų ar mi- 
kietijos socialdemokratų ne
ištikimybe rugpj. mėn. 1914.

True translation filed \vith the post- 
master at Chicago, III., on Novcniber 
8, 1917, as reąuired bv the act of 
October 6, 1917.

NUSTATYS DUONOS 
KAINAS.

nų paskandinta tik 8 laivai 
virš 1600 tonų įtalpos ir 4 
mažesnės įtalpos. Žvejų lai
vų visai nepaskandinta.

Išviso gi bėgyje 36 savai
čių paskandinta 1036 laivai.

rintas maistas kitoms jų 
draugėms.

Moterų partija paskelbė, 
kad tylus Baltojo Namo pi- 
kietavimas tęsiasi ir tpliau ir 
daugelis pikietuotojų atva
žiuoja iš įvairių valstijų. Pi- 
kietavimas bus atnaujintas 
lapkr. 10 d.

Truc translation filed with the post-į 
master at Chicago, III., on November Į 
8, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

AUSTRIJA VISUOMET 
PASIRENGUSI TAI

KINTIES.

Anglai paėjo priekyn 9 
mylias, paimdami visus tur
kų apkasus šiose apygardo
se, taipgi, apart Gaza, paim
dami dar du miesteliu.

Paėjo priekyn ir į šiaurę 
nuo Beersheba, kur paėmė 
miestelį 11 mylių į šiaurę nuo 
šio miesto.

SIŲS VISUS į CUKRAUS 
LAUKUS.

NEW ORLEANS, lapk. 7 
— Mayoras Behrman palie
pė policijai areštuoti kiek
vieną mieste rastą bedarbį ir 
siųsti į cukraus laukus, kur 
trūksta darbininkų. Taipgi 
paliuosuoti iš kalėjimų ma
žuosius prasikaltėlius, kurie 
tik nori dirbti ir siųsti juos 
taipgi į cukraus plantacijas. 
Atsišaukė ir į labdaringas

PHILADELPHIA,! Pa., 1. 
7. — Galutinai užbaigus bal
sų skaitymą, pasirodė, kad 
miesto rinkimuose laimėjo 
republikonai, o ne ‘Town 
meeting” partija, kaip buvo 
manyta pradėjus rinkti ži
nias apie balsavimo pasek
mes. Tečiaus ir pastaroji 
nemano nusileisti ir kils by
la už valdvietę.

AMSTERDAM, lapkr. 7.- 
Iš Viennos atėjusi žinia sako, 
kad utarninke Ausrtijos že
mesniojo buto cechų atstovai 
užklausė premiero Dr. von 
Seydler paaiškinti prospek
tus išsipildymo troškimo tai
gos, išreikštą prisiųstame 
ątstovams Moravijos čekių 
moterų ' laiške. Premieras 
atsakė, kad jis širdingai pri
taria moterų troškimui 
pridūrė:

“Austro-Vengrija ir 
talkininkės pakartotinai
viešai užreiskė jų pasirengi
mą taikinties ir pasiūlė tai
kos programą, kurio pama
tais galima yra garbinga 
taika mums ir musų oponen
tams.”

Truc translation filed with the poM- 
masler at Chicago, III., on Novembm 
8, 1917, as reąuircd by the act of 
October 6, 1917.
ITALIJA NEBEKARIAU- 

SIANTI.

ir

jos
ir

AMSTERDAM, lapkr. 7.- 
Dr. Gustav Gross, preziden
tas Austrijos žemesniojo bu 
to, atidarydamas to buto pu 
sėdį utarninke, sulig prane 
Šimo iš Viennos, sekamai pa 
sakė apie Italijos sumišimą:

“Virš visko, mes galime 
džiaugties, kad taikos pros
pektai pasigerino ir kad mu
sų buvusioji talkininkė įta
lpa, kuri per daugaiu kaip 
du metu buvo tokiu pavoju 
musų pietiniam rubežhn, 
greitai bus išbraukta iš mu - 
sų priešų skaičiaus.”

WASHINGTON, lapkr. 7.
— Pirmieji žingsniai kontro
liavimui duonos kainų ir su
vienodinimo kepaliukų bus 
neužilgo padaryta preziden
to Wilsono proklamacijoj, 
priskiriančioj visas duonke- 
pyklas po laisnių sistema, į- 
vesta maisto administrato
riaus Hooverio. I 

Dounkepiai bus skaitomi! , .. k.... .. v.. . 2 draugijas nemaitinti sveikųkaipo fabrikantai, o nusta- v . . , . .. . . », J . , . ’ .. . . žmonių, bet siųsti juos i fe-
y osios pro amacijoj są y- darb0 parupinimo biu-

gos leis maisto admimstra-1 
toriui kontroliuoti duonos  
kepaliukų didumą ir kainą.

Kaipo pasekmė to, laukia
ma nupigimo duonos dange-1 ryt per 10 sekundų buvo jau- gavus Michigan Central tra- visose bažnyčiose mano vieš- atsisakymą tarnauti karino 

pereitą naktį atsakydamas į valdžią į savo rankas ir iš- lyj vietų. jčiamas žemės drebėjimas.

deralį darbo parupinimo biu-

Laikinasis parlamentas

žėmės drebėjimas.
ST. LOUIS, lapkr. 7. — Šį-

UŽMUŠĖ LIETUVĘ 
MOTERĮ.

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, Iii., on November 
8, 1917, as reąuircd by the act (of 
October 6, 1917.

MALDŲ DIENA.
LONDONAS, lapkr. 7. —

True translation filed with the po»i 
master at Chicago, III., on Novembei 
8, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

NUTEISĖ 15 METŲ 
KATORGON.

CAMP DODGE, Iowa, lap.
CHICAGO HEIGHTS, III. Karalius išleido laišką “J 7. — Kariškas šios stovyklas 

— Teklė Shinkus (šimkie-Įmano žmones”, paskirdamas teismas nuteisė Otto Wange 
nė?), Fifth avė., pasimirė'sausio 6 d. kaipo “specialęĮrin penkiolikai metų kator 
nuo žaizdų, aplaikytų ją už- dieną maldoms ir dėkavonei gos federaliame kalėjime už ~ . i • «■ v • • w • • i i , * "t *

ukiniui. F LS Patij°s-” menėj.
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NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvergas, Lapkričio 8,1917

Reikia prie to atsiminti, 
kad šitokių pasekmių atsiek- 

____  ta, nežiūrint didžiausių kliu- 
MVtekerf Daily except Sunday by’ čių, kuriais turėjo socialistai. 
*a uthuauiaii News Pub. Co^ inc. Nėra jokios abejonės, kad 
W0| SO. HALSTED STREET balsų skaitymo klerkai daug 

[socialistiškų Lalsų nuvogė. 
.Chicagoje per visus 2,400 
įprecinktų jie veikiausia nu
kuko socialistams kokias dvi 
ar tris dešimtis tūkstančių 
balsų, taip kad galima spėti, 
jogei socialistai gavo ne 80 
tūkstančių, o kokį 100 tūks
tančių balsų.

Socialistai turėjo mažai 
pinigų kampanijos vedimui 
ir silpną spaudą. Kuomet 
visa didžioji spauda ėjo už 
“fusion”, diena iš dienosi 
šmeiždama socialistus, pa- rėsią suvienyt savo partijas, 
starieji neturėjo Chicagoje kad nepralaimėjus pavieto 
nė vieno dienraščio anglų ka- rinkimų.
Iboje, ir tik vieną anglišką Taigi, jeigu kapitalistų 
savaitraštį, kurio cirkuliaci- partijos džiaugiasi, tai tiktai 
ją suardė pačto departamen- dėlto, kad laikinai joms pa
tas, atimdamas iš jo “antros gisekė apsigint nuo socialis

tų. Jos mato tečiaus, kad se- 
! kančios socialistų atakos bus 
joms dar pavojingesnės, ne
gu šį kartą, ir jos jau ima 

i nerimastauti, nespėjusios 
dar nė apsidžiaugti savo lai
mėjimais.

Tegul tad socialistai be a- 
tidėliojimo vėl pradeda dir
bti. Jie stovi ant gero ke
lio. Anksčiaus ar vėliaus ji
sai atves prie pergalės.
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Balsavimo 
pasekmes.

Galutini utarninko balsavi 
mų rezultatai visoje Ameri
koje nėra žinomi. Bet iš to, 
kas iki šiol tapo pranešta, jau 
galima padaryt keletas išve
dimų.

Balsavimai New York, 
Chicagoj ir Clevelande rodo, 
kad socialistai neturėjo to
kių laimėjimų, kokių per
daug optimistiški žmonės ga 
Įėjo tikėties. Kapitalistų par
tijos pergalėjo. New Yorke 
tapo išrinktas Tammany 
Hali kandidatas; Chicagoje 
laimėjo demokratiškai-repu- 
blikoniškas blokas; Clevlan- 
de -republikonai.

Kapitalistų partijos gali 
tuo pasidžiaugti. Bet didelio 
džiaugsmo jos vargiai betu
ri. Socialistai, nors tapo nu

klesos” teises. New Yorko 
socialistai buvo šituo žvilgs
niu laimingesni, nes tenai ei
na angliškas dienraštis 
“Call”, turintis keletą dešim
čių tūkstančių skaitytojų. 
Tečiaus ir tenai prieš socia
listus stojo daugiau kaip tu
zinas didelių kapitalistiškų 
dienraščių su keleto milionų 
cirkuliacija — “New York 
Times”, “World”, “Sun”, 
“Tribūne”, “Herald”, “Even- 
ing Sun”, vakarinis “Wor- 
1d”, “Post”, “Mail”, “Globė”, 
“Brooklyn Eagle’ ir Hearsto 
dienraščiai.

Ar gali po to girties kapi-
veikti, parodė tokią spėką talistU partijos savo perga

lėnais? Visa, ko jos atsie
kė, tai — per didelį vargą! 
apgynė savo pozicijas; ir tai i 
ne visas, nes iš daugelio vie
tų girdėt, kad socialistams 
pavyko pravest po keletą sa
vo atstovų į miestų valdy
bas, į legislaturas, o gal kai- 
kur ir į mayorus. I

I
Mažiausia tečiaus gali gir

ties patriotiškieji džingos 
“loyališkumo” obalsio laimė

jimu. New Yorke džingų 
1 kandidatas Mijtchel’is *gavo 
! dvigubai mažiau balsų, kaip 
Hylan, kurį patriotiškoji 
spauda smerkė, kaipo “kai
zerio simpatizatorių” ir “pa
cifistą”; o už Mitchel’į juk a- 
gitavo visi kapitalistų laik
raščiai, išimant Heasto dien
raščius, Rooseveltas, Root, 
socialistų renegatai Russell, 
Walling ir k. Socialistas-gi 
Hillquit, prieš kurį buvo va
roma agitacija, kaipo prieš 
“šalies išdaviką”, kurį, anot 
Root’o reikią sušaudyt, pa
didino socialistų balsų skai
čių penkis kartus!

Taigi ir Chicagoje “tėvy
nės priešais” apšauktieji so
cialistai gavo bent šešis kar
tus dauginus balsų (neskai
tant nuvogtųjų), negu pir- 
miaus.

Jeigu kapitalistų partijos 
laimėjo, tai ne dėlto, kad jos 
stoja už karę, o nežiūrint to.

šiuose rinkimuose, kokios 
jie dar niekuomet neturė
jo. New Yorke, pavyzdžiui,, 
socialistas H i 1 1 q u i t su
rinko apie pusantro šimto tu 
kstančių balsų, kuomet ketu
ri metai laiko atgal socialistų 
kandidatas į majorus tenai 
gavo tik 32 tūkstančiu balsų, 
o pereitą rudenį, prezidenti
niuose rinkimuose, už socia
listą Benson buvo paduota 
tik 31 tūkstantis balsų. Soci
alistų balsų skaičius, vadina
si, padidėjo kone penkiais ši
mtais procentų.

Panaši istorija įvyko ir 
Chicagoje. Pagal neoficiales 
skaitlines, socialistų kąndida 
tai į teisėjus čia gavo visame 
paviete (county) nuo 75 su- 
viršum tūkstančių balsų iki 
82 suviršum tūkstančių; o de 
mokratiškai-republikoniškas 
tikietas surinko tarp 150 tū
kstančių ir 160 tūkstančių 
balsų; trečiasis-gi, “indepen- 
dent”, tikietas gavo tik apie 

.‘M tūkstančius balsų. Reiš
kia, už socialistus balsavo a- 
pie trečdalys balsuotojų. Jei
gu demokratų ir republiko
nų partijos nebūtų susidėju- 
sios į daiktą, tai aišku, kad 
socialistai butų pravedę į tei
sėjus bent keletą kandidatų.

šešiose Chicagos ward’ose 
(balsavimų apskričiuose) so
cialistai sumušė kapitalistų 
bloką, ir visoje eilėje kitų Džingoizmą balsuotojai pa- 
ward’ų jiems nedaug tetruko 
iki to.

Matant šitokius rezulta
tus, socialistams visai nėra 
reikalo nusimint; o juo la- 
biaus — palyginus dabarti
nius teisėjų rinkimus su pa
našiais rinkimais, įvykusiais 
dveji metai atgal. 1915 m., 
kaip ir dabar, balsavo tiktai 
vieni vyrai, ir socialistai su
rinko (žiur. str. “Kaip išau
go socialistų balsai Chicago- 
je”) 12, 136 balsus; o dabar 

72,117. Socialistiškų bal
ni skaičius pasidarė šešis ka-

'smerkė, ir jie butų pasmerkę 
jį dar daug smarkiau, jeigu 
prieš juos butų aiškiai stovė
jęs karės ir taikos klausi
mas. Dabar-gi juk ėjo klau
simas ne apie tai, kariaut ar 
taiką daryt, o apie tai, ką 
rinkt į miestų viršininkus, 
teisėjus, valstijų legislato- 
rius ir tt. Tas vietas iki šiol 
tvirtai laikė kapitalistų par
tijos ir, kad jų nepaleidus, iš 
savo nagų, jos yra sutveru
sios galingas “politiškasmaši 
nas”, kurios turi tūkstančius 
apmokamų agentų, neišse-1 
m’nmnnini,rni ’nr • v .

žinišką spaudą ir tt. Pagel- 
ba šitų įrankių kapitalistų 
partijos išgelbėjo savo “džia- 
bus”, bet piliečių neužsiga- 
inėdinimas dabartine šalies 
politika apsireiškė taip stip
riai, kad joms jau darosi ba
ugu už savo ateitį.

Štai Chicagos “Daily 
N e w s” po garsių šukavimų 
apie socialistų sumušimą sa
ko, kad ateinančio pavasario 
aldermanų rinkimuose repu
blikonai su demokratais tu
rėsią statyt bendrus kandi
datus tuose distriktuose, kur 
socialistai gavo daug balsų 
(o tokių distriktų yra apie 
15, iš 35); rudenyje-gi repu
blikonai su demokratais tu

ste ir balsuotojams sako, kad 
tik demokratai esą tikri žmo
nių draugai ir kviečia bal
suoti už demokratus. Jei de
mokratai susikompromituoja 
balsuotojų akyse, jie persi
meta prie republikonų, ir tt.

plomatija šiandien yra dide
lis. O kadangi tiesioginiu bil
du ginti diplomatiją neparan
ku ir į jos vietą nieko naujo 
pastatyti neturi, tai plutokra- 
iija pritaria tarptautiniam 
eismui, kad pridengus dabar
tinę diplomatiją. Supranta
ma, jie nekalba už demokra
tijos panaikinimą. Jie tik no
ri, kad, įsteigus tokį teismą, 
jie galėtų duoti gerai apmo
kamo (žmonių pinigais) dar
bo savo ištikimiems ir pasi
tarnavusiems tarnams-teisė- 
jams.
Žodžiu, tie teismai tai tiktai 

naujas būdas kapitalistams pa- 
sipelnyt ir žmonėms akis ap- 
dumt. Rašytojas, tolinus, tvir
tina, kad kapitalizmo plėtoji
mąsi ir augantis žmonių susi
pratimas veda prie to, kad ka
rės retėja, o iš to ve kas išei 
na:

nionė yra geresne, kaip teis-, 
mai?

Matom tuo bildu, kad mūsiš
kis neva kairysis socialistas gi
na visai atžagareivišką poziciją. 
Jo, kaip ir didžiumos jo vien
minčių, bėda yra tame, kad ji
sai neturi aiškios nuovokos apie 
tautas ir jų santykius. |Į

Jisai žino, kad socialistai ne-,

“PRIVATINIAI” SOCIALISTŲ 
LAIKRAŠČIAI IR KOVA.

22 472 2884
33 636 4513
34 652 3517
35 728 3371

12,136 72,117
Šituo balsų priaugimu p/a- 

'jsiremiant, galima drąsiai pra 
pašauti, kad sekančiais al- 

deda tiek daug svarbos ant tau- dermanų rinkimais, kuriuose 
tų ir valstybių rubežių, kaip bu- Įgalės ir moterįs balsuoti į 
ržuazija; vietoje tautų aprube- Į miesto tarybą bus išrinkta 
žiavimų ir priešingumų, jie ske-‘ be trijų esančių dar bent pen 
Ibia tautų vienybę. Bet tą da- ki, o gal net ir penkiolika 30- 
lyką jisai supranta taip, kad tar- cialistų aldermanų. Varduo- 
pe tautų visai neprivalo būt jo- se 9,15 įr 27 bus išrinkta dar 
kių skirtumų. Ir todėl jam at- pO vjeną socialistą alderma- 
rodo bereikalingu daiktu gal- ną. wardaį ir 28 Uk

Apžvalga
GINKLAVIMOSI MAŽINIMAS 
IR TARPTAUTINIAI TEISMAI.

li.

Vakar mes perkratem Lėtelio 
išvadžiojimus apie ginklavimosi 
mažinimą. Pažvelgkime dabar, 
ką jisai sako apie tarptautinius 
arbitracijos teismus.

tai dešinieji socialistai ir pluto- 
kratija; o revoliuciniai socialis
tai turį juos atmesti. Ir ve kaip 
“N. G.” bendradarbis tatai pri-

Del šių priežasčių,, praėjus 
ilgesniam laikui be karių ak 
sikartojimo, kapitalistų gize
liai turės geriausios progos 
pasakoti, kad jie išrado karių 
išvengimui vaistą— tarptau
tinį teismą, kad socialistai 
klydę, sakydami, jog karių iš
vengimui reikia panaikinti 
privatinė nuosavybė, kuri e- 
santi šventa ir tt... Vienas, ki
tas lengvatikis tuom tikės, vi
sai nejausdamas, kad karės 
smakas artinasi, ir da baises
nis, negu kada-nors praeityj.

Imkim mes ir šį kartą Lėtelio 
tvirtinimus išpradžių už gryną 
pinigą. Sakysime, kad taip ir 
turi būt, kaip jisai sako: kad, 
būtent, tuose arbitracijos teis
muose sėdės plutokratų tarnai 
ir skriaus silpniuosius. Gerai, 
bet ar delei to yra bloga pati tų

Teismo sąstatas:
Jei tokį teismą įsteigtų, tai 

kas norės ginčytis dėlto, kad 
j teisėjus dėde Šamas (Jungt. 
Valst.) įstatys p. E. Rootą, o 
Vokietija von Tirpitzą arba 
panašius? Jau nepaisant tei
ni ui nepergalimų aplinkybių, 
ko gero galėtume laukti iš re
akcionierių teisėjų? Faktiniai 
valstybes valdant plutokrati- 
jai, juk teisėjai bus paskirti

nai.
Teismo vienintelis kelias:— 

Kada tautinių imperialistų ne
susipratimai, teisingiau sa
kant, jų reikalų priešingumai 
pasiekia tam tikro laipsnio, 
lai tarptautinis teismas turės 
vienintelį kelią, būtent: vie
niems paskirti pirmenybę ar
ba vieniems paliepti visiškai 
pasi trauk Ii. Ar teismas drį
stų liepti pasitraukti stipres
niems, nors šie laužytų tradi
cines ir doros teises? Kuri 
imperialistų grupė nesisteng
tų patraukti savo reikalų pu
sėn teisėjus ar teismo nutari
mų pildytojus? Kurie nevar
totų intrigų ir provokacijų? 
Kurie nešauktų, kad jų teisės 
laužoma, jų kolonijos atima
ma? Kuo siūlomas teismas 
butų praktiškesnis už dabarti
nę diplomatiją ? Tokius ir pa
našius dalykus svarstant, nie
ko logiško to teismo naudai 
pasakyti negalima.

Kodėl teismui pritaria plu- 
tokratija?

Sakysime, Bostoną valdo 
republikonai, ir tas jų valdy
mas žmonėms tiek įkiri, kad 
kapitalistai republikonų fir
ma jau nesitiki galėsią išsirin
kti sau ištikimus tarnus val
dininkus. Tai jie persimeta 
. /. J . . 1 . • . i • ’

Pažiūrėkime į teisinus, esan
čius bent kurios valstybės vidu
je. Jie dažniausia irgi tarnau
ja turtuoliams ir skriaudžia be
turčius. Bet ką jus pasakytu
mėte apie žmogų, kuris ateitų 
pas jus ir, nurodęs tą faktą, už- 
reikštų: “Nereikia jokių teis
mų Tegul žmonės, kuomet tu
ri tarp savęs ginčą arba nesusi
pratimą, vartoja kumščius, laz
das arba kitokias priemones, o 
ne tieson traukia vienas kitą. 
Teisėjai tik lupa iš žmonių pi
nigus ir monija akis, nuduoda
mi, kad jie neva už tiesą stoja. j* 
Jeigu nebūtų , teismų, tai bent 
visi aiškiai matytų, kokia blo
ga dabartine tviirka, ir norėtų 
tuojaus ją pakeisti.” Ką jus at
sakytumėte į tokius “socialistiš- 
kus” argumentus? Mes mano-

rodo bereikalingu < 
vot apie budus tautų santykiams 
tvarkyt? Jisai nori ne tvarkyt 
tuos santykius, o padaryt taip, 
kad visiškai išnyktų klausimas 
apie juos. Tatai-gi įvyks, kada 
bus panaikinta kapitalizmo tva
rka. Visos tautos tuomet susi
lies į daiktą, ir bus atliktas kriu
kis.

Nors tai yra gana keista, bet 
tos rųšies žmonės, kaip Lėtelis, 
labai mėgsta girties savo “inter
nacionalizmu”. Bet ištiesų, tai 
jų pažvalgos yra visai ne inter- 
nacionalistiškos.

Internacionalizmas reiškia ne 
atmetimą tautų skirtumų, o jų 
suderinimą. Internacionalistas 
nori santykius tarpe tautų (na
cijų, valstybių) taip daug-maž 
suderinti, kaip jie yra derinami 
tarpe atskirų žmonių tautos vi
duje. Kaip tautos viduje tiesa 
yra pastatyta augščiaus už spė
ką# taip turi būt ir tarpe atskirų 
taUtų; kaip tapo atmesta, kaipo 
netinkama priemonė asmenų 
kivirčams rišti “kumščios tie
sa”, dueliai, ir tt., taip turi būt 
prašalinta iš tautų tarpo karės.

Ar karės tečiaus išnyks, kuo
met bus įvesta priverstini tarp
tautiniai arbitracijos teismai?

Gal taip, gal ne. Kol kapita
lizmo sistema gyvuos, tol karės 
pavojus bus. Norint todėl visiš
kai panaikint kares ir patį ka
rių pavojų, tarptautinių teismų 
neužtenka. Bet jeigu kapitaliz
mo tvarkoje negalima visai pra
šalint kares ir jų pavojų, tai ar
gi iš to išeina, kad nereikia ir 
mažint juos?

,rai turės būti užkariauti so
cialistų ; o be to socialistai ga 
lėtų dar laimėti ir varduose 8 
10,11, 12,16, 23, 29, 31, 32, 33 
34, ir 35. Aldermanų rinki
mas bus trečią utarniką ba
landžio men., 1918 m.

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje nuo

mones Redakcija neatsako.}

DARBININKAI KALTI

KAIP UŽAUGO 
SOCIALISTŲ BALSAI 
CHICAGOJE.

Įvykusieji Chicagoje teisė
jų rinkimai parodė tokį soci- 
lalistų balsų priaugimą, ko- 
J<io dar niekad nebuvo, štai 
palyginimas kiek buvo pa
duota balsų už socialistus 

^pereitais teisėjų rinkimais 
1915 metais ir kiek dabar 
1917 metais pagal wardų:
Ward

tumėte.
Taigi tas faktas, kad teismai, 

kurie riša nesusipratimus ir gin
čus tarpe atskirų žmonių, yra 
labai netobuli, — dar nereiškia, 
kad tų teismų visai nereikia. Iš
mintingas žmogus, ažuot norė
jęs tuos teismus prašalinti, sten
gsis juos pagerinti.

Lygiai taip yra ir su tarptau
tiniais teismais. Kol valstybes 
valdys plutokratai ir kitokie 
žmonių išnaudotojai, toliai ne
galima bus tikėties, kad tų val
stybių įsteigtasis arbitracijos 
teismas laikysis vien tiesos ir 
doros prisakymų. Bet sociali
stų uždavinys yra žiūrėt, kad 
žmonių išnaudotojų galia pasi
baigtų kaip valstybių viduje, 
taip ir visame pasaulyje! Juo1 
socialistų įtekmė labiau didės, ’ 
tuo daugiau arbitracijos teis-Į 
mai bus priversti skaityties su | 
tiesa ir dora.

Atmetus tarptautinius teis
mus, palieka juk tiktai spėka, 
kaipo priemone valstybių gin
čams rišti, t. y. karė. Argi so-
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1915 
125 
220 
270 
190 
192 
247 
347 
237 
326 
251 
200 
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145 
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497 
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128 
276 
236 
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380 
738 
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355 
179
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879 
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1001 
1827 
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3542 
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1563 
1677 
1219 
3989
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453 
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438 
704 

1353 
2120 
2991 
3542 
2509 
4818 
5850 
2889 
2365

898

šioje turto, pertekliaus ir ci
vilizacijos šalyj... milionai dar
bininkų, dirbdami per metų ei
les, maitinasi parsčiausiu, ne
sveiku maistu, kuomet saujalė 
dykaduonių nesumano kur savo 
lobių dėti ir savo šunis peni kuo- 
puikiausiu maistu.

Darbininkai ir jų šeimynos 
badmiriauja, neturėdami, ar ne- 
įpirkdami pakankamai maisto, 
kuomet visokios gerybės sudė
tos sandėliuose pūdomos, ver
čiamos į kanalus.

Darbininkai ir jų šeimynos 
vaikščioja nuskurę, basi, ir šą
la, kuomet sankrovos, magazi
nai prikimšti, kad net sienos 
plyšta, geriausiomprėdalo ir au
tuvo.

Darbininkai, susimšę po ke
lias šeimynas, gyvena sulūžu
siose, tamsiose, nesveikose ba
kūžėse, kuomet turčiai gyvena 
puikiausiouse ir erdviuose rū
muose, gražiausiose, sveikinusio 
se vietose.

Darbininkų kūdikiai stumia
mi į dirbtuves, kasyklas ir kan
kinami sunkiu darbu nesveiko
se sąlygose, kuomet turčiai visai 
nedirba, o suaugusieji darbinin
kai negauna darbo.

Darbininkai, kurie viską pa
gamina, palįs nieko neturi. Kuo 
met maža dalelė žmonių, kurie 
visai neprisidėjo prie pagami
nimo, turi pasiglemžę viską.

Kodėl milionai kūdikių bešir
diškai, bereikalingai išžudoma 
įvairiais budais?

Kodėl milijonai darbo žmo
nių amžinai sužeistų, aklų, rai
šų, be rankų, be kojų? Kodėl 
prainonijoje tūkstančiai darbi
ninkų žųsta ir jų šeimynos pa
lieka be jokios pagelbos, didžia
usiame varge ir skurde?

Kodėl tūkstančiai moterų ir 
merginų skęsta paleistuvystės

Kodel taip?
Todėl, kad šiandieninis kapi

talistinės netvarkos pamatu yra 
biznis, pelnas, o ne visų žmonių 
gerovė.

Todėl, kad darbininkų kliša 
neorganizuota, o kapitalistų 
Organizuota.

Todėl, kad darbininkai neor
ganizuoti ne tik visam! pasau
lyje, bet dyagi nei mažame fab
rike, o kapitalistai organizuoti 
visur.

Todėl, kad darinninkai balsuo 
ja už kapitalistų partijų kandi
datus į visas valdžios įstaigas, 
t. y. už rcpublikonus, demokra
tus ir kitus, o ne už darbininkų 
partijos kandidatus, t. y. ne už 
socialistus.

Užtenka kančių, ašarų ir ba
do. Darbininkai, organizuoki-

Socialistų Sąjungos organo 
vedėjų užsipuldinėjimai ant ki
tų socialistiškų laikraščių yra 
netaktingi, nerimti ir neteisingi. 
Ir jie neša ne naudos Sąjungai, 
bet pragaišties. Kiekvienam 
musų, kas tyčia neužsimerkęs, 
aišku, kad ačiū tik taip (Kovos) 
vadinamiems “privatiniams” so
cialistų laikraščiams lietuvių so
cialistų judėjimas taip išbujojo, 
taip išaugo Sąjunga, kad šiandie 
ji, kaipo organizuotas kūnas, u- 
žima vadovaujamąją vietą visa
me Amerikos lietuvių judėjime. 
Didelis skaičius dabartinių są- 
jungiečių, taq) tų ir aš pats, vi
sai nebuvome Kovos skaitę nei 
jos teisingosios “intemacionali- 
stinės pozicijos” žinoję, o tik 
tuos “privatinius” socialistų lai
kraščius skaitydami susipažino
me su socializmo idėjomis, pra
dėjome remti L. S. Sąjungą ir 
gailaus jos nariais patapome.

Kiek metų atgal aš gyvenau 
Škotijoj ir čia, Glasgowo mieste, 
platinau lietuvių socialistų lai
kraščius. Parduodavau šiaip: 
Keleivio 60 cgz., Laisvės 40, Vil
nies 30, Šakės 30, Rankpelnio 
80, Kovos 5 (ir tuos tik su dide
liu vargu pavykdavo išleisti).

Reikia atmint, kad Škotijoj 
lietuviai gyvena kaipo pakelei
viai. Ilgai čia nepastovi. Di
džiuma jų, anksčiau ar vėliau, 
važiuoja toliau — į Ameriką. 
Taigi visi tie, kurie skaitė mi
nėtus “privatinius” socialistų 
laikraščius, atvažiavę Amerikon 
jau netojo į vyčių armijas, bet 
draugavo su socialistais ir sto
jo Sąjungon, arba bent į tokias 
progresyves darbininkų organi
zacijas, kurios tiesioginiu ar ne
tiesioginiu budu remia sociali
stų judėjimą.

—Napoleonas Trumpickas

Pabraižos

CICERO VYČIŲ AIDAI.

Cicerus vyčiukai,

Kiekvieną nedėlią
Surengia jie balių 

l'ž krūtinių susiėmę 
Šoka džiką Įsirėmę

Ažiarcko skiepe.

Gali rokuoties,

Never faituoties.

Ir už plytos nusitvėrė, 
Tuomet šalinkis.

Musų jenerolo
Nosis raudona,
Išgeria ant sykio
Alaus uzboną,

O išgėręs trina rankas
Duokit da astuonias bonkas 

Liežuviui nuplaul.

Tik viena beda:

Mus baisiai ėda —
Jie musų nepasigaili, 
Sako: visi vyčiai kvaili

Kaip tie avinai.
Nu, kad jau pagausim
Kur sociliką,
Tuo plaukus nurausim,
Paliksim pliką.

Mušim, pešnn,s4>tavosim, 
Paskui kunigui paduosiih

Ant egzamino.
Kunigas bedievį
Ims egzaminuos
Tuoj pradės davatkos
Ant cimbolų grot.

Gris prie dievo soči tikas, 
Gal bus geras katalikas,

Taigi, m

Visi, kas tik gyvas, 
Po bonką imkim:

Dievas mums padės.

o
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mu, bet ir patiems lošėjams ant 
scenos.

ROCKDALE, ILI

Vietos lietuvių apsnūdimas.

dame

JUOZAPAS UKTVERIS1 Lietuvis-pardavėjas

ANDERSON & DREW
GERI DRABUŽIAI

I 11200-4 Michigan avė.
j ROSELAND

co

S. CHICAGO

Pranešam visam Chicagos Jaunimui, kad mes duodame Puikius 
šokius kiekvieną Nedėlios Vakarą Mildos Svetainėj, 3142 So. Hal- 
sted St. Pradžia 7 vai. vak.

Kviečiame Visą Jaunuomenę atsilankyti. RENGfiJAI.

Telefonas Canal 3737

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

Ant antrų lubų.

REIKALAUJI AKINIŲt

i

Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta ii akių.
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga | krūvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart ail 

reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akiu, kuris turi 15 metų pa
tyrimo šv. Vaitekans parapijoje. Stiklai šlifuoti suHg jųsų akių ir 
•kiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECL4LISTAS 

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 9 ryto iki 12 diena, 

Tel. Canal 5335

Daktaras
Specialistas iš

VVISSIG
Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
1 OFLSO VAKANDOS: Nuo 10 ryto iki 8 vak. Ncdėliomis iki 12 dieną

I 1900 Blue Island Avė., Kamp. 19-os gt., viršuj banko
Tel. Canal 3263.

DAKTARAS LIEBRECHT
Specialistas, Įsteigta 27 Metai

Aštrių ir Chroniškų Vyrų Ligų
Ofiso Valandos:—9 ryto iki 8 vai. vakaro. Utarninkais ir Ketvergais 
nuo !» ryto iki 5 vai. po pietų. Nedaliomis šuo 9 ryto iki 1 dieiaą. 

MID^ITY BANK BUILDING 
Antras1 augštas, Kambarys 211-212

803 West Madisoh st.. Kampas Halsted St. Chicago. 
Inėjimas iš Madison gatvės,

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

i CARR BROS. WRECKING CO.
12^22 52?.® S" Hulsted St,, Chicage, III,

•to

Gyvena čia ne visai maža lie
tuvių; skaitoma jų apie 130 šei
mynų ir apie tiek ar gal daugiau 
pavienių. Judėjimo betgi jokio 
nėra. Visi beveik jie lindi dar 
po kunigo skvernu ir žino takų 
tik į bažnyčių ir į karčiamų, ne
minint dirbtuvės, šiek tiek pra- 
siblaivusių, šviesesniu protu 
žmonių yra vos keletas. Mat, 
nėra kam čia tų kunigo užuitų

I Milės Mylėtojų Draugija ren
gia koncertų lapkričio 10. Kon
certe dalyvaus p. Mikas Petrau
skas; taigi detroitiečiai turės 
progos išgirsti patį kompozito
rių dainuojant savo paties ir ki
tų kompozitorių melodijų.

—R. Shniukas.

HARVEY, ILL.

Prakalbos.

Lapkričio 3 d. Liet. Soc. Rin
kimų Kampanijos komitetas bu-

žmonelių pajudinti, jų paino-| vo surengęs prakalbas J. Dnde- 
kinti. Darbininkiškų laikraščių 
mažai tepareina. (Bet jeigu jau 
yra nors keletas labiau susipra
tusių darbininkų, argi jie nega
lėtų šiek tiek padirbėti, kad taip 
vietos lietuvių paskleidus darbi
ninkiškų laikraščių? Darbinin
kiška literatūra, tai geriausias 
žmonių budintojas ir švietėjas. 
—N.R.). Progresyvesnės drau
gijos taipjau nėra, vien tik baž
nytinės, k.a. šv. Juozapo, šv. I- 
zidoriaus, šv. Jono susaidės, bet 
ir jos nieko neveikia.

Laikas butų rockdaliečiams 
pradutį ftbis krapštyties ir to
liau apie save apsižvalgyti.

Po dirbtuves čia dabar pradė
jo klausinėti ir užrašinėti dar- 
(b i n i n k u s, kurie t u r i 
pilietines popieras, o kurie ne. 
Man paklausus vieno užrašinė
tojo, kų tai reiškia, paaiškino, 
kad visi kareivio amžiaus vyrai, 
neturintį# pilietinių popierų, bu
siu siunčiami atgal, iš kur atva
žiavę. Kažin, ar taip ištiesų ma
noma daryti, ar yra kokie kito
kį tikslai. —Rockdalio Svečias.

ko svetainėje. Kalbėjo P. Du- 
bickas, iš Chicagos.

Žmonių buvo gana daug. Y- 
pač smagų pažymėti, kad jų 
tarpe radosi ir keliolika mote
rų. Tai rodo, kad ir jos, kar
tu su savo draugais vyrais, pra
deda kovoti už pagerinimų savo 
būvio. Tai pagirtina.

Atsilankiusioji publika labai 
ramiai užsilaikė, išskyrus vie
nų, kuriam nepatiko d. P. Du- 
bicko aiškinimas apie kapitali
stų šunybes.

Pabaigoje, beje, d. P. Dubic- 
kas paragino susirinkusius stoti 
į socialistų eiles ir bendrai ko
voti už pašalinimų dabartinės iš
naudojimo ir pavergimo tvar
kos. Tuoj tapo sutverta nauja 
kuopa iš 18 narių. Ten pat iš
rinkta ir valdyba, kuri žada pasi 
darbuoti, idant greitu laiku na
ujoji kuopelė dvigubai padidėtų.

Laimingo pasisekimo drau- i 
gams harveyiečiams!

—Ten Buvęs D. K. S.

NORI VISUOTINO SEIMO.

DETROIT, M1CH.

“Paskutinė Ifamga”

dienų stale scenoje Br. Vargšo 
trijų aktų, drama “Paskutine 
Banga”, J. A. S? svetainėje, 24 
ir Michigan avė. Veikalas at
vaizdina Rusijos miesto darbi
ninkų gycvnimų, jų kovų už bū
vį ir, sykiu, pradžių revoliucijos

gniaužti.
Lošime dalyvavo .1. Greblikas, 

Kazio rolėj; lošė gerai; O. Bal
čiūnaitė, jo sesers Onos rolėj; 
lošė labai gerai, o antrame ak
te pasirodė kaip tikra artistė. 
Dulevičiaus, Kazio kaimyno rolę 
turėjo K. Maknavičius; jis taip
jau buvo likęs, ypač kada atva
žiavo pas žentų į svečius ir kal
bėjos su žentu-oficieriuni. T. 
Malis, Bukevičiaus rolėj, nors 
iš karto buvo nedrųsus ir vielo
mis truko judėjimo, bet toliau 
pasitaisė ir lošė gerai. J. Jasiu- 
tienė šeimyninkės rolėj buvo 
gera; E. Zdamavičius oficieriaus 
Gečo rolėj, taipjau labai gerai 
atliko. Aplamai, visi lošėjai sa
va roles išpildė neblogiausia, ir 
kaip iš mėgėjų, paprastų darbi
ninkų, o ne kokių profesionalių 
aktorių, geriau ir norėti negali
ma.

; Rochesteriečiai susirūpinę šau
kimu visuotino Amerikos lietu
vių seimo. Tuo reikalu vietos 
draugijos paskelbia sekiamą

| Rezoliucijų:

Mes, Roehestęrio lietuviai, su
sirinkę 3eių dienų spalių, 1917 
m., šv. Jurgio parapijos salėj, 
dalyvaujant delegatams nuo vi
sų vietinių draugijų, kuopų bei 
corų, be. skirtumo srovių; Šv. 
Jurgio Dr., šv. Petro ir Povilo 
Dr., Dr. D. L. K. Gedimino, Dr. 
Tarnaičių Marijos Panos, Lietu
vos Draugiško Politiško Kliubo, 
tėvynės M. Dr. 52 kp., Ameri
kos Lietuvių Tautos Sandaros 21 
kp., SLA. 69 kp., SLRKA. 103 
kp., Tautos Fondo 24 skyrius, 
šv. Cicilijos Choro, Kanklių Be
no, LSS. 7 kp., Aido coro, Lietu
vos Simų ir Dukterų Dr., M. P. 
S. 26 kp., Darbininkų Literatū
ros dr-jos 50 kp., šv. Marijos 
Panos Dr-ja — priimame seka
mų rezoliucijų: i

Kadangi tarp Amerikos lietu
vių gyvuoja didžiausias nesuti
kimas, kuris yra pragaištingas 
lietuviams dabartiniam laikui ir 
ateičiai;

Kadangi tūli veikėjai jau kelis 
kartus mėgino sušaukti Visuo
tinų Amerikos Lietuvių Seimų, 
kad butų galima bendrai ge
rinus veikti lietuvių labui ir 
Lietuvos laisvei; |

Kadangi tarp Amerikos lietu-

Del Patarnavimo Depozitoriams 
Bankas Atdaras Panedėlio1 Vak.

šio Banko viršininkai realizuoja, kad daug yra depozitorių, 
kuriems sunku atlikti savo bankos reikalus laike paprastųjų ban
kas? valandų.

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

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

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

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

kalavimo sušaukti visuotinų A- 
merikos lietuvių seimų kuogrei- 
čiausia;

Kiekviena kolonija malones 
sukviesti pirmoje progoje drau- 

i gijų susirinkimus ir aptarti, kur 
i ir kada visuotinų seimų sušąukt;

Rochester, N. Y., kolonija už- 
giria Cleveland, O., Pittsburgh, 
Pa., arba Detroit, Mieli., kaipo 
tinkamiausias vietas visuotinam 
Amerikos Lietuvių Seimui, nes 
šios vietos randasi beveik vidu
ryj Amerikos Lietuvių kolonijų;

Laikų suvažiavimui skiriame 
ne vėliaus kaip gruodžio mene
syje,. 1917 m.

Įgaliotiniai:
Pirmininkas A. žiurinckas,

1 Sekr., St Klimaitis, 
II Sekr.V. Pikunas.

CICERO, ILL.

Kun. Kemėšio prakalbos.

į Vietinė Visi; šventų Vyrų 
Moterų draugystė surengė pra
kalbas šv. Antano parapijos sve
tainėje. Kalbėti buvo pakvies
tas kun. Kemėšis, iš Chicagos. 
Bet kadangi iki aštuntos valan
dos svetainė vis dar buvo tuščia, 
tai kalbėtojas besirengė dumti 
atgal į Chicagų. Vargais-riega- 
liais komitetas sulaikė j j ir pri
vertė kalbėti — kad ir tuščiom 
kedeni.

Kun. Kemėšis kalbėjo apie da
bartinę pasaulio skerdynę. Ir 
ve koks buvo jo išvedimas. Gir
di, pasaulis dabar taip ištvirko, 
jame priviso tiek daug tų be
dievių, jogei dievas ėmęs ir už
sirūstinęs. Jis taigi nusitaręs 
nubausti juos. Ir baudžia.

Tolinus sakė, kad Rusijos so
cialistai esu blogesni ir už patį 
kaizerį, nes jie, girdi, atsisako 
suteikti neprigulmybę Lietuvai, 
Latvijai ir Lenkijai ir lt. žodžiu,

ir

Po prakalbų buvo “dainuškų” 
ir “diklimacijų”. Išpildė vyčiu- 
kai ir vyčiukės. Kareivis.

KEWANEE, ILL.

Kun. Ambrazaitis jau senai 
apsidirbo su senuoju parapijos 
komitetu, kuris daugumoje su
sidėjo iš blogos valios žmonių, 
anais laikais smarkiai kovoju
sių prieš socialistus. Jie buvo

Ui. A. R. Blunienthal
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AKIŲ SPECIALISTAS I
Akiu Egzaminuoja Dykai 6

Gyvenimu yra tuk* X 
čiaa. kada pranyksta G 
rusėjimai. K

Mea vartojau pag*. S 
rinta OphthahnoBMt. ®

V“ • T
Valandos: ano • ryte Įt
iki 9 vakaro; nsdlld. V 
nuo 10 iki 11 dt«M. t

4649 So. Ashland Avenae,
Kampas 47 St. J

Telephone Yards 4317 ■

Apsvarstykit 
Gerai.

Ar galima 
kitur deiman
to žiedus pi- 
iau pirkti?

Ar galima 
ilgino laikro
dėlius pigiau 
gauti?

Ar kitas au- 
ksorius galėtų 
jus darbu ge
riau užganė
dinti?

Paklauskite 
lietuvių, kurie 
žino, šimtai 

laikrodėlių 
parduota. Visi užganėdinti. Teisin
gas patarnavimas.

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

Prie Mihvaukce ir North Avės.

- z

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams V'nomaa uer 18 h*.. 

tų teupo patyria ffs Jytojaa, chirurgai 
ir akutoerie.

Gydo aštrias ir chronUkna 1I«m, 
ry, moterų ir valkų, pagal naujaueiku 
metodu X-Ray ir kitokias clektroe prto > 
taisos.

Ofisas ir Labaratorijs: IMS W. ISdi 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų.
6 8 vakarais. Talephone Canal 
GYVENIMAS! 8412 S. Halsted 

VALANDOS: B—-9 ryto, tiktai.
______________________________

f

DR. A. I. EPŠTEIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatves 

OFISO TEL. Boulcvard 4974 
Gyveninio Tel. Canal 5188

M

uk-

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuviu, kurie gra 
jija koncertiną ir augštai rekomen 
dUojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose, A 
merikoje. Mes galime jas panipin 
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kuri išsiun 
čiame dykai.

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

Geriausia Krautuve 
dėl pirkimo ir taisymo visokių daik
tų, kaip tai: laikrodžių, žiedu, levor- 
vdių ir kitokių. Kas ką pirksit pM 
mane, tai aš viską gvarantuoju 
kad auksą pirkaite, auksa ir gausit. 
Jei nebus auksas, tai $50 nagrodof 
gausite nuo šio laiko.

Taipgi priren- 
kam Akinius.

Kas turit silpnas akis ar trumpą re* 
gėjimą, arba galvos skaudėjimą, ne
laukite ilgai, net ateikite pas man*. 
Aš duosiu jums rodą ir pririnksite 
akinius. Už savo darbą gv&rantvte* 
ju arba sugrąžinu pinigus.

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

Tel. Canal 5838
2128 W«t 22-ra gatvė. Chleage.

■■■-............. 9

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus irpopieras. .

Namų Ofisas;
322) S. Halsted SI.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas: 
127 N. tartom St. 

1111-13 Snhy Wc.
TeL Central 4411

JOSEPH C. VVOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas 902-904 National Life Bldf., 
29 So. La Šalie St., Chieaao, III.

Tel Central G890-6391. Atdara: 
Utarninko, ketverge ir subatos vaka
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu: 
1568 MILWAUKKB AVĖ.. Chloro, IIL 

Tel Humboldt 97.

DR. G. M. GLASE
Praktikuoja 20 metai 
Gyvenimas ir Ofisas

3149 S. Morgan St. kerte 32 «L 
Chicago, III.

\ SPECIALISTAS
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pi e t 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėtio- 
mis vakarais ofisas uždarytai

Telephone Y’ards 687

Telephone Humboldt 1278.

i'V

Senato Rusas Gydytojai ir CMrarma. 
Specialistas Moteriškų, Vyriika ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligi}.
OFISAS: 1579 MUwaukee Ava. 

Kampas North Ava , Kambarys M*.
VALANDOS: 8:30 iki 10 iiryto 

1:30 iki 8 ir 7:30 iki 9 vakare.

Telephone Yards 5033

4

kuopos choras sudainavo neblo
gai Marselietę ir Revoliucijos 
hyninų.

Dabar pora žodžių apie pub
lika.

Kad aš gyvenau Clūcagoj ir 
lankydavaus į vakarus Meldažio 
svetainėj, ta Vestsaides publika 

I ne visados pasižymėdavo ramiu 
užsilaikymu vaidinimo laiku. 
Bet Detroito publika savo nera
mumu ir netvarka “bylina” ir 
vestsaidiečius. Negana, kad lai
ke vaidinimo garsiai kalbasi ir 
juokiasi, bet kiti pas duris net 
pradeda šokti, ypač kada per
traukoj ima griežti muzika,

Butų gera, kad vakarų rengė
jai stengtųsi kiek galint labiau 
tvarkos prižiūrėti ir pratinti pu
blikų prie žmoniško užsilaiky
mo. Juk toks neramus jos užsi
laikymas trukdo ne tik tiems, 
kur ateina tikslu turėti malo
nios pramogos, pasigėrėti loši—

diidžiausiids nesutikimas bei pjo- 
vynės, ir nėra vilties, kad tie va
dinamieji sribvių vadai kada 
nors susipras ir paliaus tų taip

cialistus miesto valdžiai ir darb
daviams, kaipo buntaučikus ir 
bažnyčios langų daužytojus. Bet 
visa tai išėjo lik jiems patiems 
ant nenaudos. Dabar visi pro
taujantis žmones žiuri į juos 
kaipo į kapitalistų pataikūnus.

Kada apie juos buvo aprašyta 
“Nauj se”, tai jie gyrėsi pamo
kysiu už tai ir “Naujienas” ir 
korespondentų. Delei to P. V-

A. LE1KIS—
Malonėkite užeiti Į musu ofisą 

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

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

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St., Chlcage 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 Iš

ryto ir nuo 5 iki 8 vakair.

Kadangi kitokių būdų jau nū- [ pondencija pas advokatus, kad 
ra kaip butų galima sueiti į san
tarvę ir įsteigti Amerikos lietu
vių tarp-srovinę tarybų, kuri ga
lėtų visų Amerikos lietuvių var
du veikli bei atstovauti lietu
vius;

Kadangi toks srovinis pasiski
rstymas aukų rinkimo darbe ir 
išgavime Lietuvai laisves užken
kia ir neša musų gyveniman ne
pageidaujamų suirutę ir demo
ralizuoja musų liaudį visuose 
darbuose;

Nutarta:
Kreipties į visas lietuvių kolo

nijas bei draugijas su pakvieti
mu, kad jos prisidėtų prie rei-

tik “pamokinus” koresponden
tų. Advokatas, žinoma, nemo
kėdamas lietuviškai skaityti, lie
pė jiems išversti korespondenci
ja į anglų kalbų. Nabagai, sa
ko, buvę priversti pasiųsti jų 
“Darbininko” redakcijai, kad 
ten išverstų. Kada tai buvo at
likta, S-is su V-ni linksmi nubė
go pas advokatų, manydami, 
kad dabar tai korespondentui ir 
“Naujienoms” bus “kaput”. Bet 
kada advokatas jiems paaiški
no, kad skundėjai iš visa to gali 
laimėti tik tiek, kiek Zablockis 
ant muilo, tai tie nabagai buvo 
priverstą “nūsispakajiuti.”

Dabar tie vyrui lapo pašalinti

per kun. A. iš parapijos komite
to už “puikių tvarkų” pinigiškų 
reikalų vedime. Tuo tarpu jų 
darbas yra “tylėti ir Dievų my
lėti”. Parapijos reikalų vedi
mas patenka į Įeitų žmonių ran
kas. Vienas jų yra net aiškus 
bedievis, bet kunigas mato kad 
jis yra teisingas ir šimtų kartų 
geriau supranta kaip vesti para
pijos knygas, tai jam už tų dar
bų moka net $20.00 į metus. Dū
lei to daliau nekuriu kalba, buk 
bedieviai paėmė šv. Antanų į ne
laisvę. —K. S. Parūpi jonas.

Redakcijos Atsakymai
Darbininkių Draugei, Wauke- 

gan. — Mes labai norėtume tu
rėti žinių apie moterų padėjimų 
dirbtuvėse, apie jų veikimų, bet 
tamstos raštelio nelabai galime 
išskaityti. Bandykite kiek nors 
aiškiaus rašyti.

V. Jocius. — Negalėsime su
vartoti - cenzūra neleidžia.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tek Canal 3877.

Telephone Drover D6W

Dr> A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

Specialitotas Moteriškų, Vyriški, Vdk» 
ir vbq chroniškų li«.

VALANDOS: 10—11 ryto, 4—G po piatą. T—I 
vakare. Nedčldieniais 10—1 po

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

TELEPHONE YARDS 2721

Medikas ir Chirurgas
3315 S. Halsted St., Chicago

Te!. Armitage 984

DR, A. <1. KARALIUS
Gydytojas lt GMnups

X-SPIN DŪLIAI
2121 N. Western ava.

Valandos: 9—12 ryte; 2- * 
vakare.
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įCHICAGOS ŽINIOS
KAIP BALSAVO MIESTELIAI

Labai Įdomios balsavimo pa
sekmes mažuose Cook pavieto 
miesteliuose iv kaimuose. Kai
mas, pasirodo, atsižegnoja nuo 
įiemokratų-republikonų ir bal
suoja už socialistus. Iš palygi
ni mo kaime paduotų balsų už 
kandidatus į Circuit Court —re- 
4|ublikonų ir demokratų kandi
datu Johnstona ir socialistų ka
ndidatę Delsoną pasirodo, kad 
septyniolikoje iš dvidešimts as
tuonių miestelių ir kaimų soci
alistų kandidatas sumušė susi
jungusių republikonų ir demo
kratų partijų kandidatą. štai:

Aukos.

Miesteliai Johnston 
t Dem-Rep.)

Delson 
(Sočiai)

Barrington 77 87
Bervvvn 655 350
Bloom 718 603
Bremen 107 115
Gahinict v 181 207
<>icero 1.253 900
Š-.lk Grove 18 1 10
Evanston 2.993 531
Bonover 31 52
Lcmont 388 55
I^yden 97 l IO\
Lyons 1.243 393
Maim- 661 373
Ncw Trier 1.755 394
Kilęs 112 343
Northfield 101 232
Norwood Park 67 109
Dak Park 3.265 662
Orland
Palatine 79 1 16
Palos 99 26
Rroviso 11.540 1.717
Rich 50 136
Diversija 331 65
Schaumberg o 98
Stiek nev 10 32
Thornton 1.169 930
VVheeling 158 261
Wortb 122 520
Vis3 17.511 9,710

K. Loska, išbuvęs apie melus 
ir keturis mėnesius Duninge, pa
galios tapo paliuosuolas iš ten.' 
Jo paliuosavimui aukavo seka-’ 
mi asmens: St. I'amošiunas, J.! 
Smulskis ir J. Žemaitis po 5 
dol. M. Petrauskas, Ig. Čepu
lis ir J. IJeksnis po 2 dol. I. 
(Vaičiūnas, J. Meškauskis ir F. 
Gibavičius — po 1 dol. J. Ri
meika ir V. Ladevskis po 50c 
J. Vaišutis - 25c. A. Baltrukai- 
tis ----- 20c. Viso $25.45.

Visiems aukavusiems ir pri
sidėjusioms savo darbu prie K. 
Losko j>aliuosavimo šiuo tariu 
širdinga ačiū. J. Meilus.

Kriminaliame korte vakar 
prasidėjo tardymas trijų bandi
tų, kaltinamų nužudyme Berton 
Allen’o, \Vinslow Brothers fir
mos kasininko ir Louis C. Osen- 
berg šoferio, žmogžudystė bu
vo papildyta rugpjūčio 2 8d. Kr- 
rtu plėšikai nusinešė $8000.

Penki tūkstančiai dolerių jau 
tapo atgauti. Kiti, lur būt. bus 

l iktai anglių 
Stoka

Patriotingi džingos nebeįma
no kas daryti, kad uždarius mo
kyklų svetaines socialistų susi
rinkimams. Tik pamislykite, 
pereitą savaitę, mokyklų svetai
nėse įvykę lygiai keli socialistų 
susirinkimai. Ir neveizint to, 
kad patriotingasis mokyklų ta- 
rybos narys Čarneckis tikrinęs, 
buk tie susirinkimai laikomi 
“maištiškais tikslais”. Dargi 
.dauguma tarybos narių atmetė 
jo, Čarneckio, rezoliuciją, reika
laujančią suvaržyt tokių susi
rinkimų laikymą. Tokį didžiū

nuos pasielgimą patriotingasis 
Čarneckis aiškina noru remti 
.pragaištingą socialistų propaga
ndų.

Čarneckis ir jo draugai dabar 
laukia kuodidžiausių šalčių. Esą 
tik kuro (angJių) stoka užda
rys mokyklų svetaines: šaltoj 
svetainėj negi norės stypsoti tie 
nepakenčiamieji socialistai.

Pateko bėdon.

l’rįs jūreiviai ir 1 moteris va
kar tapo areštuoti už nepridera
mą elgimąsi gatvėje. Areštuo- 

i' ji itiduoti moralybės teismui.

Jūreivius vėliaus teisėjas L’hlir 
pavedė karės vyriausybės žinion. 
Moteriškė gi bus tardoma tenai 
pat.

Sekioja.
Policija sekioja blogadarius, 

išplėšusius Bentz kompanijos 
vaistinę Hammonde iš kur tapo 
išnešta už kelis tūkstančius dol. 
vaistų. Kol kas areštų dar ne
daroma. Policija norinti pa

gauti Į savo tinklą daugiau tos 
rūšies žuvyčių.

Plėšikų siautimas.
Nežinomi blogadariai vakar 

padare net tris užpuolimus ant 
62 gatvės, netoli Halsted st. Už
puolikai netik atiminėjo iš savo 
aukų pinigus ir kitus vertingus 
daiktus, bet ir juos pačius ap
kūlė. Nei vienas blogai tari y ne
pagautas.

Plėšikai liko taip drąsus, kad 
pradėjo gaudyt žmones ant gal
viu ir traukli a u t o m o b i- 
liun, kad geriau apkrausčius 
juos. Taip, tris nežinomi bloga
dariai pasigavo 1>. Christenseną 
prie pal jo namo durių, 1505 
W. Endhn si. ir nusivežė savais 
keliais. l ik kuomet pasirodė, 
kad pagautasis neturi pinigų, 
blogadariai išmetė ji iš auot- 
mobiliaus ir nuvažiavo savais 
keliais. Po to jie užpuolė ('.h. 
Gari Esseilrath. Iš pastarojo at
imta 10 dol. piingais ir laikro
dėlis.

Baisi “išdavystė”
Didieji patriotai .baisiai nepa

tenkinti, kad mažasis Ilonie- 
\vood kaimelis (sale Chicagos) 
pe reito utarninko rinkimias da
vė sukti susivienijusių “brolių” 
demokratų ir republikonų kan
didatams. lik pamislykite, llo- 
me\voode. randasi nedaugiau 
kaip 26 socialistai, ir ką jus ma
note socialistų kandidatai le
nai gavo 155 balsus, 1‘uzionistų 
gi tik 82.

Ar ne išdavystė!

Miko Tananevičiaus 
depozitorių domai.

Mus prašo pranešti, kad ryto, 
lapkričio 9 d. įvyksta Miko Ta
nanevičiaus depozitorių susirin
kimas p. černausko svetainėje, 
kampas 19 ir Union gatvių. De- 
pozitoriai yra kviečiami atsilan
kyti kuoskaitlingiausia. Esą 
svarbių reikalų, todėl jų atsilan
kymas yra būtinai reikalingas. 
Pradžia 8 vai. vakaro.

Maisto reikmenųv 
kainos neatpigsią.

Suv. Valstijų maisto admini
stratoriaus atstovas Chicagoje, 
Charles McCarthy, vakar pra
nešė, jogei esą negalima laukti 
nuristo reikmenų atpigimo lai
ke dabartinės karės. Gera bu
sią, jei maisto administratorius 
reguliuos kainas ir sulaikys mai
sto spekuliatorių siautimą. Vis 
dėlto, prie padėjimo, kuris bu
vo prieš karę, dabar esą nega
lima sugrįžti.

Tatai maisto administrato
riaus atstovas apreiškė pasikal
bėjime su vietos laikraštinin
kais kas dėl pravedimo gyveni
mai! valdžios nustatytu kainu 
Chicagoje.

Reikalauja 
indžionkšeno.

Lyon and Healy kompanijos 
advokatas pareikalavo apskri
čio teismo išduoti indžionkšeną 
prieš Mjisical Instrument Work- 
ers’ uniją, kurios nariai ir val
dyba kurstanti prie streiko mi
nėtos kompanijos darbininkus.

Wcll, dabar balsuotojai ga
lės persitikrini kieno reikalus 
gina demokratų ir rdpiibl ikonų 
partijų statytiniai.

Liaudies Tarybos rėmėjams 
žinotina

(’.hicagds Liaudies Taryba re
ngia dideli viešą susirinkimą su- 
batoje, lapkričio 10 d., Wash- 
ington svetainėje, 19 W. Adams 
gatvė. Kalbės prof. Scott Nea- 
ringas temoje “laikos komisi
jos rinkimo reikalu”. Pradžia 
lygiai antrą valandą po pietų.

Noriutįs išgirsti prof. Nearin- 
go kalbą, tegul nesivėluoja. Pra
kalba prasidės lygiai pažymėtu 
laiku, kadangi trečią valandą 
kalbėtojas jau turės apleisti Chi- 
cagą. Vyks Milawukee*n.

Pirm prakalbos, t. y. 12 vai. 
dieną Stock Exchange viešbu- 
tyj 34 N. La Šalie St., atsibus 
bankietaš prof. Scott Nearingo 
pagerbimui. Norintis ten daly
vauti turėtų apie tai išanksto 
pranešti adresu: James II. Dol- 
sen, 127 N, Dearborn st., (Rm. 
1541 Unily Bldg.) arba telefo
nu: Centrai 2941.

Moterų demonstracija
f

Sekamą subatą Chicagoje ža
da Įvykti didele moterų demon
stracija liksiu paakstinti mote
ris prie registravimosi t. v. ka
rės darbams.

Registravimosi komisijos pir* 
miirinke, p-ia Roy Dickey, tik
rina, kad užsiregistravusiųjų 
moterų skaičius šiandie turės 
sudaryti 100,000 skaitlinę.

Registracija karės darbams 
nėra priverstina. Jos tikslas y- 
ra: sužinoti ar daug moterų ir 
kuriose darbo šakose sutiktu u- C- 
žindi vyrų vietas, jeigu pasta
rieji bus pašaukta karėn.

$1,000,000 kelių 
pataisy m ui.

t larninko balsavimuose, be 
teisėjų rinkimų, piliečių nubal- 
savimui buvo paduotu sekami 
pasiūlymai: 1) paskirti vieną 
mil. dolerių (bondsais) kelių 
pataisymui (atok paviete; 2) pa
siketi tris mil. dolerių pastaty
mui naujo kalėjimo; 3) paskir
ti vieną mil. dol. pastatymui na
ujos laboratorijos ir lavonbu- 
cio ir 4) paskirti vieną mil. do
lerių praplatinimui pavieto li
goninės.

Iš tų pasiūlymų perėjo liktai 
vienas, būtent pirmasis 110- 
II 1 balsais prieš 98,830. Kiti tris 
pasiūlymai lapo atmesti.

Ir mirusieji turėjo 
progos balsuoti.

Pasirodė, kad utarninko rin
kimais kažkuriose ward’ose tu
rėjo progos balsuoti netik ne
gyvenantis ten žmonės, bet ir 
mirusieji - už fuzionistų tikie- 
fą. Nepriguhningųjų kandida
tas j apskričio teismą, Harry W. 
Standidgage, praneša, jogei ke
liuose 21 wardo pririnktuose 
“balsavo” įnirusieji ir visai ne
atsilankę prie balsavimo urnų. 
Vadinas, fuzionistai “pasidarba
vo”.

Tokių pat dalykų dėjosi ir ke
liose kitose Nvardose.

Tai šitaip elgiasi patriotin- 
gieji akyplėšos.

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ

š i a n d i e
Cukrus, burokų arba'‘nend

rių, 1 svaras ......... 7%--8tec
Miltai (Maišas)

’l bačkos maišas .... $2.80—3.18 
te bačkos maišas.......... 1.45—1.60
5 svarų bačkos maišas .. 33—37c 

Rugių Miltui Maišas
Bohemian stylc, te bač. 1.37—1.50 
5 svarai ........................ 32c—35c
Balti, bačkos ......... 1.37—1.50
5 svarai ................. 32c—35c
Juodi, te bačkos .......... 1.26—4.41
5 svarai ................. 30c—34c
Grabam miltai 5 sv. maiš. 30—35c

Corn Meal svaras
Balti ar geltoni ........  5%—6tec

Maisas (Hominy), svaras ....6 —7c 
Ryžiai, svaras

Fancy hcad.................... 10%—44
Blue rose ........................ 10—13c

Bulvės (Pekas)
N 1 \Vis., Minu, ir Dak... 39 —43c

Pienas (Kelias)
Ctuidensed, geriausis .. 18—2Tc
Vidutiniškas ............. 16te—18tec
Evaporated, ncsald.............. 13—15c

Sviestas. Smetonos svaras
Iš liačkueių ................. lite—50c
Plytose ........................ 45%—51c

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

Kiaušiniai tuzinas
švieži extra ........................ II—50c
švieži No. I .................... II—49c

Refrižeratorių, extra .. J7/2--43e 
Rcfrigeratorių No 1 .. 35- 40tec 
šitokiomis kainomis groserninkai 

turčių pardavinėti vlršrainėtus daik
tus. Jei kuris jų neparduoda ta kai
na, nepirkite, bet jieškokįle tokių, 
kurie parduos jums šiomis kaino
mis.

Pranešimai
PASARGA.—‘Draugijų pranešimus skelbiama 

t>« užmokėsties. Pranešimai turi būt priduoti 
11 vakaro, laiškeliu arba telefonu, Canal 1506. , 
Priduoti t« pačių dienų, knda spausdinamas • 
dienrašti*, nebegali būt idčtl.—“Nauj. Red.

Mikolo J. Tananevičiaus depozito- 
rių susirinki Inas Įvyks pūtnyčioj,— 
lapkričio 9 d., Geo Choru ausko svet. 
1900 S. Union avė. Yra svarbių rei
kalų, todėl visų depozitorių buvimas 
yra būtinai reikalingas. K. Jamontas.

Draugijų ir jaunimo domai. —Lie
tuvių Kriaučių Kliubas Sav. Paš. re
ngia maskaradini balių sausio 6 d. 
Gerb. draugijų prašome tą dieną ne
rengti savo vakarų. O jaunimas pn- 
sirengkite kaukes, kad laimėjus pir
mą dovaną; dovanų bus išdalinta už 
$150. —Komitetas.

Ručine, Wis.— L.S.S. 124 kuopos 
susirinkimas Įvyks seredoj, Japkr. 7, 
po No 500 Monument gt. Socialistų 
salėj. —Draugės ir draugai, ateikite 
visi, nes yra svarbių reikalų svar
styti.

Cicero, .111,—Seredoi, .Lapkričio 
7 d.,L.S.S. 138 kp.susirinkimas Įvyks 
Tamaliuno ir Gudgalio svetainėj, 
kampas 15 ir 49 avė. Cicero Jll.

Visi, draugės ir draugai, bukit sve 
lainėj 7.30 vakare.
..Cicero.— Kctvorgc, Lapkričio 8 <1. 
Gudgalio ir Tamaliuno svetainėj 
Įvyks LSS. 138 kuopos maišyto choro 
repeticija.- Visi dainininkai Imkite 
7:30 valanda vakare. —Valdyba.

St. Louis. Mo.—LSS. 41-oji kuopa 
rengs kas ketvirtus nedėldienis de
batus Knygyno svetainėj, Cass ir 14 
gal. Pradžia lygiai 3 vai. po pietų. 
Pirmi debatai Įvyks spalių 28 d., 
Irma: “Driko viskas brangsta?” Vi
sus kviečiame ateiti Į debatus ir vie
šai gvildenti pakeltus klausimus, vie
toj leisti laiką veltui.

—Rengimo Komitetas.

Atidai Wesfsidiečių.—šiuo praneša
me \veslsidieeiams, kad Viešas Kny- 
g.snas persikelia iš senosios 2336 So. 
I.eavitl i naują vielą—2222 S. Leavitt 
St.. netoli 22-ros gatves. —Visi my
lintis skaityti Įvairius laikraščius, 
malonėkite lankyties virš nurodytu 
adresu. —Valdyba.

LSS. 37 kuopa laikys mėnesinĮ su
sirinkimą lapk. 8 d. <8 vali vakare, 
Rašinskio svet., 731 \V. 18 si r.—Dra
ugai ir draugės malonėkite visi at
silankyti, nes turime daug svarbių 
dalykų aptarti. Taipgi atsiveskite ir 
naujų narių. —K. Kazlauskas, rast.

Lietuvių Socialistų Rinkimų kam
panijos generalis agitacijos komite
tu susirinkimas Įvyks pėtnyčioj, lap
kričio 16 d. 8 vai. vaki, Lietuvių So
cialistų llcad(|uarters, 731 W. 18tb 
str. Draugai, atsilankykite kuoskai- 
tlingiausiai, nes yra svarb:| reikalų 
atitarti. Taipgi nepamirški te pri
duoti “Campaign blankas”.

—A. Dvylis.

LSS. 22 kp. atsibus repeticijos “Ga
dynės žaizdos” ketverge, 8 d. lapkr.,' 
8 v. vak. M. Mcldažio svet., 2242 \V. 
23 pi. Visi apsičnuisieji lošt atsi
lankykite. —J. Klikunas.

LSS. 81 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks pelnyčius vakare, 9 lapkr. 7:30 
vai. Liuosybčs svet., VVabansia avė. ir 
Girard st., Nariai turite būti visi; 
taipgi ir naulji atvykite prisirašyti 
į socialistų partiją. —Valdyba.

LSS. 201 kp. susirinkimas Įvyks 
lapkričio 8 d., 7:30 vai. vakare, K. 
Grikšus svet., 150 str ir Northcote av. 
Taigi, draugai, kurie jau prigulite 
prie kp. ir kurie žadėjote prisirašyt, 
malonėkite atvykti. Belo, turime 
daug svarbių reikalų atlikt. Valdyba

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasiskdbimams kainos:-

1 colts, syk|, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

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

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

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

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolio Juozapo 

Diliaus, paeina iš Kauno gub., Alek- 
sandrovsko pav., ZiabiŠkio parap., 
Barantiškių sodžiaus. Kas jį žinote 
arba jis pats malonėkite atsišaukti.

Jonas Dilis, 
Box 545 Smugler, Colo.

Man Imtų labai malonu susižinoti 
su savo draugais rockfordiečiais, ka
reiviais. jeigu jų randasi čia Camp 
Logan stovykloj. Prašyčiau todėl jų 
atsiliepti adresu: Anton Neverauskas, 
Auxi1liary Remount Depot 325, Camp 
Logan, Houston, Tex.

Pajieškau moters, arba jaunos po
ros be vaikų, gyventi mano kam
bariuose vien tik už jų apvalymą. 
Vyras galėtų eit uždarbiauti. Kreip
kitės pas janitorių:
3707 Indiana Avė., Chicago, III.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo draugo Juozapo 

Gerlek du metai atgal gyveno W. 
Pulhuan, 111. Potam išvažiavo į St. 
Charles, III. 'Puriu svarbų reikalą. 
Malonėkite atsišaukti arba 'jį žinan
tis malonės pranešti.J. žeinaičiunas, 
10516 S. Wabash Avė., Chicago, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ
P.A.JIEŠKAU kambario be valgio 

dėl dviejų žmonių. Geistina kad 
prižiūrėtų mano mažą vaiką.

Mrs. S. Miknis,
L. Klein, 1 llh ir Halsled

Vyrų drai>. depart. No. 20.
PAJIEŠKAU kambario, su valgiu, 

prie laisvų žmonių. Geistina kad hu
tų garu apšildomas ir liktai vienai 
ypalai. Atsišaukite:.C. Sakai, 
622 Cicero A ve. Chicago.

PAJIEŠKO vaikinas šilto kamba
rio Bridgeporto apilinkei. Geistina, 
kad valgį gaminiu namie. Kreipkitės 
laišku: Pcter K.,
3139 Emerald Avė., Chicago.

REIKALINGAS kambarys dėl vie
no vaikino, su valgiu ar be. Geistina 
kad butų elektros šviesa ir maudyne, 
taipgi garu šildomas. Kas tokį turė
tų West Side apielinkėje malonės at
sišaukti laiškiu į Naujienų Ofisą, pa
žymėdami No 151.

APŠILDOMO KAMBARIO pajieš
kau su pataisymu valgio ar be, pa- 
doroje šeimynoje, apielinkėje nuo 35 
Str. lik 31 str. ir nuog Morgan lik U- 
nion avė. Praneškite laišku A. Jonai
čiui, 3252 So*. Halsled Str., l'niversal 
Bank, Chicago.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT IšRANDAVOJiMO 1 kamba

rys vienai ar dviem ypatom. su ar 
be valgio, šviesus ir švarus kam
barys už prieinama kainą.
2239 \V 23rd PI., Įsi įl. Chicago.

RANDAI

A I I DUODAMA RANDON KEPY
KLA ARBA SANKROVA.
1723 S. UNION AVĖ., CHICAGO.

REIKIA DARŽININKŲ
REIKALINGAS žmogus prie leng

vo darbo, tyrame ore—toks, kurs ne
gali dirbti sunkaus darbo dirbtuvėj. 
Darbas daktaro ofise ir pastovus. 
U/.mokestis gera. Atsišaukite į: 
1553 W. 471h St., Chicago, III.

REIKALINGAS barlieris greitu lai
ku, ant visados, arba vakarais. Atsi
šaukite arba ateikite pas J, A., 
211 E. 115 St.,., Chicago, III.

Phone Pulhnan 675

REIK ALINGAS bučeris. Greitai at
sišaukite. P. S.
4939 Baring avė., Eašt Chicago, Ind.

PARDAVIMUI

TURI būt parduota greitai pigiai 
gera duonkcpykla lietuvių apielin
kėje.
4601 S. Talman Avė., Chicago.

PARSIDUODA barbgrnė geroj a- 
pielinkej, pigiai, fpldukos gana gC; 
ros. Parduodu “norėdamas užimti 
kitokį amatą ir turiu greitai parduot. 
Atsilankykite dėl tolimesnių infor
maciją 1711 W. 46tli St., Chicago, III 

arti Paulia ir Ilermitage gatvių.

Al’S!LANKYKITE ypatiškai kas 
norite geros vietos dėl karčinmos. 
951 W. 191h St. Chicago

PARSIDUODA Kriaučiška Išdirby- 
st'e 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 
4533 So. Marshfield Avė., Chicago, III

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI vienintėlė lietuvių 

grosernė ir budernė. Nėra kitos per 
8 blokus. Gera puiki proga teisin
giems žmonėms.

STEPAN JAROL1N
1437 S. Morgan St., Chicago, III

RAKANDAI
EXTRA

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

JAUNA PORA turi parduoti tuo
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, eabinet. phono- 
graph, upright pianą ir tt. Parcruodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai, ui 
grynus pinigus.
2910 North Avė., 1-mas fialas. Prie! 
Huniboldt Park. Chicago.

PARSIDUODA labai pigiai 6-šių 
kambarių puikus vėliausios niados 
rakandai. Gera proga Įsigyti dai
lius rakandus už pigią kainą. Par
siduos skyrium arba visi sykiu. 
Reikalaujanti ateikite ir duokite pa
siūlymą.
2335 So. Hovne avė., 1-mos lubos

arti 24-tos gatvės.

mokyklos"
MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 

RŪBUS
Išmokinant piešimo, kirpimo formų, 
siūti naminius daiktus arba aprėda- 
lus. Diplomas kiekvienam, kurs išsi
mokins. Valandos dieną arba vaka
rais dėl jųsų parankamo. Už $10 ii- 
mokinam jus siut visokius drabužius

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

SARA PATEK, MOKYTOJA. 
1850 Wells rot

DYKAI! DYKAI!
Dabar yra jūsų jproga mo

kytis barzdaskutystės 
amato dykai

25 mokiniaftis dykai
Nepraleiskite šio pakvietimo. Atsi
lankykite pas mus tuojau. Išsikirpkit 
šitą, kad atsiiuintuiuėt musų adresų.

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago, UI,

HA5TEHC$ i5Y5TEn

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresnį darbą ir dau- 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

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

Specialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patronus daromos pagal Ju

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

Master Dcsigning School
J. F. Kasnicka, Perdėtinis 

118 N. La Šalie gatvė, Kamba- 
 rys 416-4Į7, City H°U

Vyrišky Drapantį Barbenai
''Nauji neatimti, daryli 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 iki 
18 dolerių. k

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
fų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
kotai, verjės nuo $25 iki $85, dabar 
85 ir augšČiau. Kelnes nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 & Halsted St. Cliicago, Hl,

Jūsų akys gali reikalauti gydymo, 
arba akinių. Mes galėsime jums pa
sakyti, kaipo gydytojas ir chirurgas.

20 Moty Patyrimo Gydyme 
AKIŲ LIGŲ

Daug keblumų yra priežasčia akiu 
ligų. Akių Įtempimas atsiliepia į 
nervų sistemą ir vargina įvairius kū
no organus ir yra priežasčia nerviš
kumo — dyspepsijos — galvos skau
dėjimo — nevirškinimo — melan
cholijos — širdies — kepenų ir ink
stų keblumų ir tt.

KELETAS APSIREIŠKIMU AKIU 
INTEMPIMO

Ar jums skauda galvą? Ar ji svai
gsta? Ar bėga iš aklų vanduo? Ar 
kaista arba niežti? Ar silpsta jųsų 
regėjimas? Ar jos yra jauslios ar
ba užsidegančios? Ar ‘jus matote dė
mes prieš akis? Ar kreivos iusų a- 
kįs? Ar auga kas ant jūsų akių ar
ba vokų? Ar užkimšta jums nosis?

Ar jus turite katarą — Ar jų pa
galinate greitai šaltį? Ar skamba .jusi; ausyse arba jums apkursta au
sys?

Pasitarkite su manim, jeigu jus 
kankina viršminėli apsireiškimai.

Nebrangios kainos.
DR. F. O. CARTER

120 SO. STATE ST., CHICAGO, I LL. 
2-ras augštas.

1-mos durĮs iki “THE l'AIR” depar- 
tanientinčs sankrovos.

Valandos: nuo 9 iki 7 vai. vakaro. 
Ncdėldicniais nuo 10 iki 12.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir 32-ra GATV*

Tel. Armitagc • 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENĖ

Sugabiai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip įvairio
se moterų ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei hioterims.

1136 N. Ashland Avė., Chicago

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | 

Chicago, III. g
Rezidenci'ja:

731 W. 181h S., arti Halsted st.
Telephonc Canal 2118

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

1900 S. Halsted St.
Viršuj BiHchofl’o Aptickos.

Telephonc Canal 114.
Valandos 3—6 po pietų

Išskiriant Nedėldienlus ir Sercdas
«

Dr. Ramsęr
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka •visiems tinkamus akinius, 
nuoji ii patarimui duoda dyVd 

781-88 Milwaukee are., arti Chiea*«L ar. 
lubos. V Al AN DOS: Nuo » išryto fl i vaka
rui. Nedėliomis nuo tt išryto iki 2 p* 

Tai. Haymarket 2434.

Dr. H. R. KRASNOW
Chirurgija ir Veneriškoa Ligos
Priėmimo valandos: 8 iki 10 dienai 
1 iki 2 ir 8 iki 8 vakare: nedeldienlaia ! 

nuo 10 ryto iki 1 valandai dieną. 
Kezidencijos Telef. Garfieid 840.

1346 So. Halsted St. į
Phone Canal 538 i

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

Tel. Drovcr 7179.

OR. W. YUSZKIEWICZ

galvos skaudėjimo, atsilankykite pa*

1155 Mihvaukee Avė.
Valandos: Nuo 0 ryto iki 9 vakar.. 

xvw d rvto iki J po pi^<

GARSINKITES 
b “NAUJIENOSE”


