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Kerenskis eina ant Petrogrado
Mūšiai Petrogrado galvose

BelševikaiFsudarė nauji; 
kabinetą

Finlandijoj karės stovis

Kerenskio šalininkai eina ant Pet 
rogrado. Paėmė Carskoje Seto

True translation filed wilh thc post- prie Petrogrado, 
niaster at Chicago, 111., on NovemberI 
12, 1017.-as rcąuired by the act of 
October 6, 1917.
FINLANDIJOJ PASKEL
BTA KARĖS STOVIS.

Gubernatorius geri. NeRra- 
sov pašalintas.

HELSINGFORS, Finlan- 
dija, lapkr. 11. — Karės sto
vis tapo paskelbtas Finlan
dijoj. Laikinis kareivių ko
mitetas paskyrė jurininką, 
virdu šioks, Finlandijos ko
misaru, vieton gubernato
riaus gen. Nekrasovo. Sei
mas laiko posėdžius; rusų 
reprezentacija juose visai ig
noruojama. Seimas nutarė 
išrinkti valstybes direktora
tą su aukščiausia gale.

Seimo narys, prof. von 
Wendt telegrafavo prez. VVi-

Sekama žinia gauta bevie
liu telegrafu iš Rusijos:

“l visas’armijos organiza
cijas ir komisarus.

“Sukilimas prieš bolševi
kus Petrograde auga, šian
die prasidėjo prieš juos atvi
ros atakos ir šaudymasis tę
siasi keliose vietose gatvėse. 
Telefonas yra junkerių ran
kose. Dowmin (?) tapo ūž
imais generalio armijos ko
miteto, kuris pašalino bolše
vikų sargybą.

“Maskvoje Raudonoji Gva
rdija tapo sumušta.

“Premieras Kerenskis pa
sieks Petrogradą į vakarą. 
Susinėsimai su juo įsteigti. 
Delegacija nuo šalies ir re
voliucijos išgelbėjimo komi
teto pasiųsta pas Kerenskį.

“Likvidacija bolševikų

'delegacijas pas einančius iš 
ifronto pulkus.”

Iš Maskvos Petrogradan 
pranešama, kad didžiuma 
darbininku ir kareiviu atsto- v
vų nutarė remti Petrogrado 
bolševikus, bet kad kazokai 
atsisakė tai padaryti ir kar
tu su kitais elementais vei
kia suorganizavimui opozi
cijos.

Valdžios įstaigos Maskvo
je, jų tarpe arsenalas, tele
grafas, bankai ir geležinke
lio stotįs, sakoma, perėję į 
bolševiku rankas. 

k,

Trjs ministeriai paliuosuoti.
Pranešama taipgi, kad 

pėtnyčioj tapo paliuosuotas 
laivyno ministeris admirolas 
Verdervski, ir pakviestas pi
ldyti savo pareigas. Paliuo
suoti taipgi Nikitln, vidaus 
reikalų ministeris ir Gvoz- 
dev, darbo mihisteris.

Iberalu laikraščio Rieč ofisai 
buvo užpulti.

“Kerenskis pirm pabėg
siant paliepė Petrogrado ka
riškojo distrikto policijos vi
ršininko pagelbininkui už
gniaužti sukilimą.”

True translation filed \vitn the post- 
master at Chicago, III.-, On November 
12, 1917, as rcąuired by thc act 
October G, 1917.

SUDARĖ NAUJĄ 
KABINETĄ.

of

Kabinetas susideda iš bolše
vikų., Kitos partijos pa 
sitraukė.

Kerenskis turįs 200,000

isonui, kad dėlei blogo der^,-prietikių yra dalyku dienų 
liaus šaliai gręsia badas, jei’ar va]andų.
negaus m
tijų.

Pasek m i ilges
nei likvidacijai reikalinga, 
kad vjsos demokratinės jie- 
gos susispiestų apie visos i rnv u iiUMiinuii mm \miii mc uosi- .. ... . v .masterat Chicago. iii., on November Rusijos Komitetą Šalies ir 
revoliucijos išgelbėjimui.” 

Kita rusu bevielinė žinia

” n-r----------. .
aisto iš Suv. Vals-

„ True translation filed wilh the post- 
j
12, 1917. as reąuired by the act of 
October G, 1917.
KERENSKIS EINA ANT 

PETROGRADO.
‘Tštiki'mas valdžiai ir re-

jos išgelbėjimo komitetas,1 tar^yj su kazokais, darbinin- 
kuris veda kovą prieš bol- kų ir kareivių delegatais ir 
ševikus.
Petrogrado gatvėse.

Susirėmimas 'visomis demokratinėmis or
ganizacijomis užėmė miestą

1.ON DONAS, lapkr. 11.— legrafo stotį. Sukilėliai be- 
‘tvarkiais būriais traukiasi i 
1 Petrogradą.

“Aštrių priemonių grieb-

Bolševikų revoliucija Petro
grade, kaip pranešama, ar
tinasi prie suirimo. Sulig 
pranešimų, gautų čia iš Ru-’tasi prieš užpuolikus ir plė- 
sijos sostinės, ištikimi pro-‘šikus. Pagautieji su vogtais 
mierui Kerenskiui pulkai ei
na linkui sostinės, o ir mies
te siaučia mūšiai.

Organizacija, kuri priėmė 
vardą Visos Rusijos Komi
tetas šalies ir revoliucijos iš-■ esąs nariu visos Rusijos Ko- 
gelbėjimui skelbia, kad bol-( miteto šalies ir revoliucijos 
ševikų judėjimo sumušimas (išgelbėjimui ir Petrogrado 
yra dalyku dienų ar net ir 
valandų.

Carskoje Selo miestelis, 
kuriame gyveno buvusia ca
ras, sakoma, tapo paimtas iš
tikimosios kariuomenes,' po 
ko sukilėliai betvarkėje pasi- ištikimi revoliucijai ir šaliai, 
traukė i Petrogradą.

Vyriausioji bevielinio tele- Kad nebūtų liejimo nekaltų 
grafo stotis dabar valdoma žmonių kraujo, tuojaus are- 
ištikimosioe kariuomenės, štuokite visus tuos, kurie is- 
Raudonoji gvardija Maskvo- duoda ir naikina šalį.

■ ' apo Nunušta. Premieras “Kad nurodžius, kurie pul- 
Kefenri*, sakoma, artinasi kai yra ištikimi, pasiųskite

daiktais tuojaus sušaudomi. 
1 Kaltininkai sukilime atiduo
dami militariam revoliuci
niam teismui.”

' M. Malkoski, kuris sakosi

PARYŽIUS, lapkr. 11. — 
Iš Haparanda, Švedijoj, arti 
Finlandijos rubežiaus, bevie- 
liniu telegrafu pranešama, 
kad Kerenskis turįs 200,000 
jį remiančių kareivių.

Ta žinia, kuri ištruko nuo 
bolševiku cenzūros būdama 
pasiųsta iš Haparanda, sako, 
kad premieras Kerenskis iš
važiavęs iš Petrogrado Į ar
mijos kvatierą utarninko na
ktį, pasislėpęs ligonvežimyj.

Sakoma, jį lydėję gen. A- 
leksiejev, buvęs vyraiusias 
komanduotojas, ir užrubeži
nių reikalų ministeris Tere- 
ščenko.

Ambulansas buvęs tris sy
kius prieš išvažiuosiant iš 
miesto sustabdytas bolševi
kų patrulių.

“Premieras Kėręnskis da
bar turi 200,000 jaįn atsida
vusių žmonių, — sako toliau 
ta žinia. — Manoma, kad jis 
eina į Maskvą įsteigti ten sa
vo valdžią ir eiti ant Petro
grado. Tečiaus galbūt ir ne
reikės to daryti, kadangi vė
liausios žinios iš Petrogrado 
sako, kad ten ant gatvių eina 
mūšiai ir kad kazokai prisi
dėjo prie minimalistų (men
ševikų?) ir apveikia maxi- 
malistus.”

(Kadangi iš Haparanda 
ateina labai neteisingos ži
nios, todėl apie šią žinią rei
kia abejoti. Juk iš ten ne- 
dėlioj atėjo ir žinia, kad Fin
landijos sostinė Helsingfor- 
sas vokiečių paimta, kame 
nė lašelio tiesos nebuvo).

PETROGRADAS, lapk. 9 
(suvėlinta). — Visos Rusi
jos darbininkų ir kareivių 
atstovų kongresas, kaip neo
ficialiai pranešama, paskyrė 
kabinetą, susidedantį iš bol
ševiku ir tada užsidarė.

Kabinetas tarnaus iki į- 
vyks įsteigiamasis susirinki
mas, kuris patvirtins jį, ar 
išrinks naują.

Premieru paskirtas yra 
Nikolai Lenin,.o Leonas Tro- 
cki užėmė vietą užrubežinių 
reikalų ministerio.

Kaip pranešama, be Leni
no ir Trockio, ministerijon 
paskirti šie asmenįs:

Rikov, vidaus reikalų 
nisteris. *• •

Svorcov, finansų.
Miliutin agrikultūros.
Šliapnikov, darbo
Ovsianikov, Krylenko

Bibenok, karės ir laivyno 
komitetas.

N ogi n, pirklybos
Lunačarski, švietimo
Oppokov, justicijos
Feodorovič, reikmenų 

f k-

Avilov, krasos ir telegra
fo.

mi-

ir

lų (naujas departamentas, 
kuris rūpinsis Rusijoj gyve
nančių tautų reikalais).

RiazanoV) geležinkelių.
Visi ministeriai yra bolše

vikai; juos remia tik kairie
ji socialrevoliucionieriai, gi 
kitos partijos pasitraukė iš 
darbininkų ir kareivių kong
reso. Bibenko vra Kronšta- 
dto jurininkas, o šliapnikov 
— darbininkas.

True translation filed \vith thc post- 
inaster ai ('hieago, III., on November 
12, 1917, as reiĮiiired bv the acl of 
October G, 1917.

DUONOS IŠVEŽIMAS 
SUMAŽĖJO.

True translation filed vvlth the post- 
master at Chicago, III., on November 
12. 1917, as rcąuired by the art of 
October G, 1917.

ANGLAI PAĖMĖ 
ASKEIX)NĄ.

Turkai neteko 10,000

—.

LONDONAS, lapkr. 11.4 
Kur virš astuonių šimtmečių 
atgal kryžeiviai aplaike sva
rbią pergalę ant mahometo
nų, ten vakar anglai nune
šė savo vėliavą smarkiai su- 
mušdaini turkus. . . .

Oficialis Egipto ekspedici
jos, vedamos gen. Aleenby, 
pranešimas skelbia paėmimą 
miesto Askelon, kur turkai' 
pražudė apie 10,000 kareivių. 
Askelonas yra 10 mylių už 
Gaza ir tik 30 mylių nuo Je- 
ruzolimo.

Gen. Allenby pranešimas 
sako, kad anglų aeroplanai 
tebebombarduoja besitrau
kiančius turkus ir pasekmi
ngai atakavo centrą ir ko
munikacijos linijas. Apie 
300 bombų numesta. 

k*

Daugiau kai]) 70 kanuolių 
atimta, jų tarpe keletas 5.9 
col. hovitzerių.

(Askelon ar Askalon ir Gaza 
yra du seni bibliniai miestai. As- 
kelon buvo tvirtovė ir sostinė fi- 
listiną, čia gimė ir I (erodas I.

elitai labai mažai valdė tuo mie
stu, kaip ir Gaza, pietiniu filis- 
tinų miestu, kuris irgi neilgai 
buvo izraelitu rankose. Abu v
miestai taipgi rišami pasakomis 
apie Samsoną. Askelon ir Ga
za tai <lu miestai, už kuriuos 
tarp izraelitą ir filistinų nuola
tos ėjo smarkios kovos. Samso
nas buk nunešęs Gazos vartus. 
Askt'lon buvo du sykiu paimtas 
kryžiaus karėse 1099 ir

True transląĮion filed \vi(h thc post- 
master at Chicago, III., on November 
12, 1917, as rcąuired bv the acl of 
October G, 1917.

ITALAI SULAIKO
AUSTRUS. >

Apsistojo ant Pjava upes.

BERLINAS, lapkr. 11. — 
Austrų-vengrų kariuomenė, 
kuri veda naują ofensivą 
Trentino fronte, vakar bu-

True translation filed witb thc post- Kilti huduQ nnlnikvniaster at Chicago, III., on November t )UL1 ’ asias DUUdh palaiky-
12, 1917, as rcąuired by Ihe act of 
October G, 1917.

WILSONAS KALBĖS 
AMERIKOS DARBO FE

DERACIJOS KON
VENCIJOJ.

mui prityrusių amatninkų 
prie darbo pastoviai. Jeigu 
tas nebus padaryta, tai yra 
tikru dalyku, kad 
kils reikalavimai

nuolatos 
priversti- •

• Didžiųjų šalies fabrikan
tų grupė įteikė valdžiai smu
lkmenišką planą, kaslink 
praktiškumo vartojimo mo- 

a,. r > .’jferų darbo karės reikmenųšiandie Vakare prezi-L. ‘
j 4. xv*i « .v, v. . Jabrikuosė.dentas Wilsonas išvažiavo į

Kalbės apie darbo problemą 
ir reikalingumą paskubos.

WASH1NGTON, lapkr.
11.

Buffalo, kur kalbės Ameri
kos Darbo Federacijos kon
vencijoj. Kalbės jis apie ša
lies darbo problemą 
kalingumą paskubos 
produkcijoj.

Nesutikimai drabo

ir rei-i 
karės

su ka-

rėš amunicijos, kas suteikia 
nemažai rupesnio valdžiai ir

kariško distrikto komisaru, 
išleido proklamaciją “į Pet
rogrado kareivius,” kurioj, 
sulig bevielinės žinios iš Pet
rogrado, sakoma:

“Šaunus pulkai iš fronto,

THic translation filed \vith thc post- 
mastei’ at Chicago, III., on November 
12. 1917, as rcąuired by the acl of 
October 6, 1917.

KERENSKIO PATI 
AREŠTUOTA.

WASHINGTON, lapkr. 9 
— Pirklybos departamentas 
paskelbė, kad duonos rugsė
jo mėn. išvežta už $28,365,- 
994, kuomet rugsėjo mėn. 
1916 m jos išvežta už $38,- 
077,100. Mėsos ir pieno išve
žta už $24,453,520, kuomet 
rugsėjo išvežta už $2,639,744.

kų ir vienoj vietoj atmušta 
atgal. Taip skelbia karės o- 
fisas.

Italai apsistojo prie žeme
snės dalies Piave upės.

Belluno miestas, prie aug- 
štesnės Piave upės tapo pa
imtas austru-vokiečiu ka
riuomenės. Belluno yra prie 
pat Alpų, 51 mylia į šiaurę 
nuo Venecijos. Jis yfa ant 
vakarinio kranto Piave upės.

prie NEW YORK, lapkr. 11.—
Jewish Daily Forward gavo 
sekamą telegramą iš Petro
grado :

“Kerenskio 'pati areštuo
ta. Daugelyj gatvių Petro- reikalaudamas $100,000 atly- 
grade taisoma barikados. Li- ginimo už apšmeižimą.

PATRAUKĖ TEISMAN.
MADISON, Wis/—"Sena

torius La Follette patraukė 
teisman Democrat Printing 
C o. ir jos prezidentą ir re
daktorių O. D. Brandenburg,

True translation filed xvith thc post- 
master ai Chicago, III., on November 
12, 1917, as rcąuired by Ihe acl of 
October G, 1917.

NUTEISTAS KATORGON.
ROCKFORD, 111., lapkr. 11.

Granl stovyklos kariškas teis
mas nuteisė trims metams ka- 
torgon Fort Leavemvorth kalė
jime Gust Wittrock iš Forres, 
UI., už atsisakymą dėvėti uni
formą ir pildyti kareivio pairi- dar 2,400,000 darbininkų, jų 
b’as. vadovai pripažįsta, kad turi

Bet pripažinta, kad. prie 
esančių sąlygų samdymas 
moterų pagimdytų nesutiki
mus su organizuotu darbu. 
\Tai yra viena iš frazių sun
kios darbo problemos, kurios 
išrišiman valdžia ketina Įsi
maišyti.

True translation filed \vilh the post- 
.mastei' ai Ghieago, III., on November 

..... .v . . . Į12, 1917, as rcąuired bv the art of
todėl laukiama is prezidento October g, 1917.
Wilsono pasiūlymo organi
zuotam darbui taktikos, kuri 
priverstų prie greito klausi
mo išrišimo.

Sakoma, kad Suv. Valsti
jos greitSieina prie to paties 
padėjimo, kokis buvo Angli
joj karės pradžioje. Darbi-

rgis V priėmė pulkininką Bon
se, viršininką Amerikos komi
sijos j talkininką konferenciją,

lų ir keldavo streikus, kas 
trukdydavo karės reikmenų 
išdirbimą.

Padėjimas šiandie taip aš- 
trUfe ir įtemptas, kad valdžia 
ir ( atsakomingi darbininkų j 
vadovai pripažįsta,

True translation filed \vith thc post- 
master at Chicago, UI., on November 
12, 1917, as renni re d by the art of 
October G, 1917.
LLOYD GEORGE PARYŽIUJE.

PARYŽIUS, lapkr. 11. - An
glą premieras David Lloyd Geo
rge*, kuris buvo konferencijoj 
anglą, franeuzų ir italą atstovą

jog turi nizelos, kuris 
įvykti susipratimas tarp ka- šiandie atvyko į Paryžių, 
pitalo ir darbo, ar darbo kon- ---------------------------
skripcija bus vienatine alter- True transjation filed with the post- 
nativa.

Ūgis socializmo darbiniu-, 
kų judėjime, kartu su padidė 
j imu- L W. W. jiegų, bus vie
na iš ypatybių kovos darbo 
konvencijoje tarp konserva
tyvų ir pažangiųjų. Socia
listai, kurių užpakalyj stovi 
ir taikos šalininkai, kovoja? 
kad pašalinus Samueliu Go- 
mpersą iš prezidento vietos 
Federacijoje. Radikalai tvi
rtina, kad Gompersas, kaipo 
Šalies Gynimo Tarybos na
rys, neganėtinai tvirtai gy
nė darbininkų poziciją.

Tikimasi, kad darbininkai 
Buffalo konvencijoj išdirbs 
planus kovai su valdžios da
rbo konskripcija. Suprasda
mas, kad streikai laivų bu- 
davojimo įstaigose, kasyklo- 
ee ir amunicijos fabrikuose 
duoda priežastį reikalavi
mui naudoti darbą tais pa
čiais pamatais, kai]) žmonės 
imami kariuomenėn, Samue- 
lius Gompersas ir Darbo se
kretorius Wilson trokšta 
apsilenkti su tolimesniais rū
pesčiais.

Kad padarius tai, darbas 
turi nusileisti, apsilenkti su 
unijų taisyklėmis ir sutikti 
su planu mobilizuoti darbą, 
kartu sutikti ir su programa, 
kuri panaikintų streikus ka
irės laikų.

Vien tik laivų budavojimo 
pramonei reikalaujant dar 
300,000 žmonių, o visai kari
nei pramonijai reikalaujant

lankėsi Ryme,

mastcr at Chicago, III., on November 
12, 1917, as rcąuired by thc acl of 
October 6, 1917.

NEBUS ŠAUKIMO PRIEŠ 
VASARI MĖN.

WASHIGTON, lapkr. 11. 
— Prezidentas Wilsonas for
maliai paskyrė naują maši
neriją pravedimui gyveni
mai) parinktinio drafto bi- 
liaus, paskelbdamas įžangą, 
kurią jis parašė prie regulia- 

pagal kurias antras, ša
ukimas bus daromas.

Pačios reguliacijos ir klau
simai, į kuriuos daugiau 
kai]) 9,000,000 registrantų 
turės atsakyti, yra siunčiami 
vietiniams boardams, bet 
dar nėra paskelbti viešai.

Karės departamento virši
ninkai apskaito, kad visas 
procesas galima užbaigti i 60 
dienų. Tas reiškia, kad an
tras šaukimas draftuotu 
žmonių negalės būti padaly
tas prieš vidurį sekamo va
sario mėn., kadangi klasifi
kacijos laikas neprasidės 
prieš gruodžio 15 d.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
12, 1917, as rcąuired by the acl of 
October 6, 1917.

BRAZILIJA IŠVARĖ DU 
REDAKTORIUS.

RIO JANEIRO, lapkr. 9. 
— Dviem portugalų redak- 
toriams už atspausdinimą 
straipsnių, užsipuolančių ant 
Argentinos, tuojaus paliepta

________
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■iii Jthuanian Daily News
JtofUikett Daily eM'n’i S mlay by 
■M Lith liauta n Nesvs Tub, Co.. Ine.

CHICAGO, ILLINOIS

Telephone Cannl 1506

UŽsIaakomojl kaina: 
•fcleafoje, nešiotojams kasdien prl- 
Itatant i namus, moka:

Savaitei .................... 12 centu
■•nėšiui ....................  50 centų

fSMto dalyse, kur nešiotojai nepa- 
tf*kla, dienraštis siunčiamas pačiu, 
pijams išanksto užsimokėjus: Me- 
gm 16.00; pusei metu $3.50.
KJ|ar. ne Chicagoj, metams $5.00; pu- 

metu $3.00; trims mėnesiams
Kanadoje metams $7.00. VI- 

rar kitur užsieniuose $8.00 metams.

Antausis 
džingoms.

Subatoje Chicagojo įvyko 
skaitlingas mitingas, paren
gtas vietinės Liaudies Tary
bos. Kalbėjo Liaudies Ta
rybos pirmininkas, prof. 
Scott Nearing. Publikos pri
sirinko tokia didelė minia, 
kad didžiuma jos netilpo sve
tainėje. Šitiems žmonėms

įlė, ir tenai įvyko antras

Chicagos laikraščiai siun
ta. Kaip, girdi, policija ga
lėjo leisti įvykt tokiam susi
rinkimui! Kaip ji galėjo

bėtojui atakuot valdžią, 
smerkt karę, agituot už tai
ką ir už turto konskripciją! 
Juk tokie mitingai ir tokios 
kalbos tai esą “išdavystė”!!

Prof. Nearingui kalbant, 
salėje buvo policijos virši
ninkas su penkiomis dešimti
mis policistų, keletas dešim
čių detektivų, teisių departa
mento atstovai ir kitokie 
“tvarkos saugotojai". Jie

viso

Ne

Ir visgi jie nė piršto nepa- 
judĮgo, kad suardžius mitin
gą arba sustabdžius kalbėto
ją. Vienintelis nemalonus 
incidentas mitinge buvo tas, 
kad į jį įėjo dvejetas valka
tų ir prie galo prakalbti me
tė pasmirdusią bombą. Lai
kraščiai pripažįsta, kad tai 
buvo “amerikoniškų patrio
tų" darbas. Ta “patriotiš
ka" smarvė sugadino svetai
nės orą ir buvo vieniu 
džiaugsmu džingoms iš 
susirinkimo.

O šiaip, tai jie turi
džiausio susikrimtimo,
gelbėjo jiems, mat, nė skun
das gubernatoriui. “Patri
otų" organizacijos buvo at
sikreipusios prie valstijos vy 
riausybės, reikalaudamos 
uždraust taikos šalininkams 
laikyt susirinkimą, bet ši pa
sitenkinimo tuo, kad pranešė 
Chicagos policijai, jogei ji 
busianti atsakomybėje, jeigu 
susirinkime buvo laikomos 
“maištiskos” kalbos.

To susirinkimo visas mie
stas laukė su nekantrumu. 
Laikraščiai išgarsino jį ge
rai, skelbdami, kad vyriau
sybė rengiasi jį užginti. Bu-

ištiesų bus. Dvejetas mene-

natorius net kariuomenę 
siuntė Chicagon, kad išvai
kius Liaudies Tarybos kon
venciją. Paskui miesto ta
ryba (aldermanai) priėmė 
rezoliuciją, paginančią gu
bernatoriaus darbą ir reika
laujančią, kad miesto vyriau
sybė draustų panašius susi
rinkimus. Visi laukė, kas 
čia dabar atsitiks.

Ir susirinkimas nebuvo 
uždraustas! Kalbėtojai ne
buvo sustabdyti!

Kodėl gi?
Todėl, kad keletas dienų 

prieš tai buvo rinkimai, ku
riuose socialistai gavo labai 
daug balsų!

Jeigu utarninko balsavi
muose socialistai butų gavę 
mažai balsų, tai šis Liaudies 
Tarybos mitingas butų tik
rai neįvykęs.

Didelis skaičius balsų, pa
duotų už socialistų partiją, (taip elgėsi, kad tarytum ji 

’v‘ ‘ * pilnai pritarė šitam paskel
bimui.

O iš antros pusės, prieš 
kairiuosius elementus, prieš 
taikos ir radikalių reformų 
šalininkus, prieš jų vadus ir 
laikraščius, laikinoji valdžia 
vartojo aštrių represijų.

Tokia politika iššaukė re
akciją armijoje ir darbinin- 
.kuose. Bolševikų agitacija 
čia rado vis prieląųkesnės di
rvos. Ginkluotoji demonst
racija, įvykusi liepos mėne
syje ir pasibaigusi tuomet 
taip nelaimingai bolševi
kams, tapo dabar išnaujo su
rengta ; ir Kerenskio valdžia 
griuvo.

Buvusis ministerių pirmi
ninkas, prieš-pat savo puoli
mą, mėgino dar sulaikyt kį- 
lančią žmonyse nepasitenki
nimo bangą. Jisai išleido pa
liepimą prašalint mirties 
bausmę fronte. Už dienos 
prieš sukilimą, utarninke, ji
sai kreipėsi į laikinąjį par
lamentą, prašydamas para
mos. Bet štai koki įdomų 
atsakymą davė jam tasai pa- 
rlatnentas, nedidele didžiu
ma balsų išreikšdamas jam 
užsitikėjimą:

Pasmerkus bolševikų ren
giamas ginkluotas demonst
racijas, kurios esą grasina 
šaliai “pilietine kare”, “pra
gaištim revoliucijai”, “karine 
katastrofa” ir “suparalyžia- 
vimu bei suardymu šalies gy
venimo”, parlamento priim
toji rezoliucija sako: “Dirva 
šitos agitacijos pasisekimui 
tapo prirengta atidėliojimu 
būtinai reikalingų žingsnių; 
todėl, kovai su anarchijos 
apsireiškimais, visų-pirma 
reikia paskelbt, kad žemė y- 
ra pavedama į žemės komi
teto rankas, ir užimt aiškią 
poziciją užsienio politikoje”.

Reikia pastebėt, kad laiki
nasis parlamentas, priėmu- 
sis šita rezoliuciją, buvo į- 
steigtas pagal Kerenskio su
manymą, ir bolševikai, išpra
džių dalyvavusieji jame, pa
sitraukė iš jo. Ir jisai visgi 
nupeikė valdžios politiką.

Taigi Petrogrado kariuo
menės ir dalies darbininkų 
sukilimas buvo natūralia da-

. Jo pasisekimas reiš
kia ne tiek bolševikų stipru
mą, kiek Kerenskio politikos 
silpnumą. Todėl yra labai 
abejotina naujosios valdžios 
ateitis.

Ačiū laikinosios valdžios 
svyravimui ir neveiklumui, 
kraštutinių elementų spėka 
paskutinėmis savaitėmis, tie
sa, žymiai sustiprėjo. Leni
no Šalininkai paėmė į savo 
rankas vadovavimą Darbi
ninkų ir Kareivių Taryboje.

tuo budu apgynė žodžio ir 
susirinkimų laisvę. iiMes ta
tai sakėme balsuotojams 
prieš rinkimus. Mes ragi
nome juos balsuoti už socia
listų tikiotą, idant ne tiktai 
prašalinus kapitalistų ber-

cius į jas darbo žmonių at
stovus, bet ir sudavus smū
gį reakcijai.

Pirmojo tikslo nepavyko 
latsiekti; kapitalistų kandi
datai paėmė viršų ant sočia- 
Jistų. Bet, kaipo protestas 
prieš laisvės varžymą, socia- 
ilistų balsų padidėjimas pa
rodė savo reikšmę.

Gera bus šitas dalykas į- 
sidėmėt balsuotojams. Te
gul jie supranta, kad balsai, 
paduotieji už socialistus, nė
ra “numesti balsai” net ir ta
da, kada jų neužtenka socia
listu kandidatu išrinkimui.A'
Sočiaiistišku balsu 
pats sava imi yra 
svarbus dalykas.

Subatoj įvykusis
Tarybos mitingas buvo skau
dus antausis džingoms ir jų 
pakalikams. Visi pamena, 
kaip keletas savaičių atgal

augimas 
be galo

žiai “Lietuvos” špaltose pra
našavo pragaištį Liaudies 
Tarybai, kada aldermanai 
.priėmė rezoliuciją, pasmer
kiančią taikos šalininkų su- 
Įsirinkimus. Jie sakė, kad 
Liaudies Taryba jau esanti

gijas, įstojančias į Lietuvių 
Darbininkų Tarybą. Dabar

Taikos šalininkų judėji
mas gyvuoja ir jisai juo to
lyn stiprės vis labiaus. Jų 
priešai jau, parodė savo be- 
spėkę, neįstengdami nieko 
kita išdaryt, kaip tiktai ju- 
došiškai užpuldinėt ant at
skirų beginklių žmonių ir 
gadint orą susirinkimuose.

Truc translation filcd xvith thc post- 
masler at Chicago, iii., on Novembcr 
12, 1917, as reųuired by thc act of 
Octobcr 6, 1917.

Rusijos 
krizisas.

stogines dabartinio pervers
mo pasekmes.

Jisai gali iššaukt kruviną

Tereščenko, tolyn vis labiau 
lenkėsi prieš talkininkų dip
lomatus ir pagalios ėmė vie
šai kalbėt apie “karę iki ga- pilietinę karę šalies viduje ir 
lo” ir apie tai, kad niekas ki-į pasibaigt revoliucinių ele- 

i-rJoriei IuIVac! Izl n i i' nn H i cniailnninirmi SllDTl-tas neturįs teises taikos klau 
sinią rišti, kaip tiktai oficia
lių valdžių įgaliotiniai. Kuo
met Francijos ir Anglijos 
valdžios paskelbė, kad Ru
sijos Darbininkų’tr Kareivių 
atstovas, Skobelev, nebusiąs 
įleistas į talkininkų konfere
nciją, tai Kerenskio valdžia

mentų susilpninimu. Sugrį
žimas prie valdžios kadetų 
butų tuomet neišvengiamas 
dalykas.

Arba tasai krizisas gali 
būt likviduotas ramiu budu 
—jeigu bolševikams pasiseks 
įvykdint kompromisą (susi
taikymą) su kitomis revoliu
cinės demokratijos dalimis.

Telegramos praneša, kad 
su bolševikais eina išvien tik 
kairieji socialistai - revoliu
cionieriai.^ Menševikai - in
ternacionalistai ir kitos soci- . c*" alistų srovės atsisakę juos 
remti.

Telegramos skelbia tam
pat, kad dalis armijos MaSr 
kvoje ir Petrapilyje, kuri bu
vo išpradžių pritarusi per
versmui, jau imanti svyruo
ti. Kerenskis renkąs pulkus 
ir rengiąsis eiti ant Petro
grado...

Bet kiek tuose praneši
muose tiesos, niekas negali 
dabar įspėti.

mo žinovai pripažino, kad Bo
belio žingsnis buvo klesiškas ai
škios tarptautiškai-socialistiš- 
kos taktikos pavyzdys.

Tas pats Bobelis tečiaus tre
jetu menesių vėliaus jau pavar-

sai sumušė franeuzus ir karė 
prūsų pusėje pavirto užkariavi
mo kare, tai ir Bobelis ir kiti 
soc.-dem. atstovai parlamente 
balsavo prieš kreditus. Ar šitas 
faktas liudija, kad Bobelis tuo
met “pakairėjo"? Visai ne. 1 
simainė aplinkybės, persimaino 
ir taktika. Pasak senojo Lieb- 
knechto (Karolio tėvo), social
demokratų taktika turi būt taip 
mikli, kad ji galėtų persikeisti, 
jeigu yra reikalo, bėgiu 21 va

kaip ir dėl jo gerų norų negali 
būt klausimo.

“Visos atakos prieš jį, buk jis 
esąs vokiečių šalininkas ir neiš
tikimas šiai šaliai žmogus, buvo 
tuščios, o už tai, kad Ncw Yor
ko valstijoj moters laimėjo ly
gias su vyrais teises, tai yra jo 
nuopelnai, nes jis daugiausia, ir 
visa širdžia, veikė už iškovojimą 
moterims lygių su vyrais teisių.

“Tiesa, jis nevisados buvo tei- 
singas link majoro Mitchelio, 

Per-1 kurs kaipo administratorius šau 
niai pasižymėjo; bet jis parode, 
kad žmonėse verda didelis ne
pasitenkinimas dabartinėmis sa-

ingtono politikai turėtu urnai

;--------—----------

Žemaitė

Monika

Per porą sekančių dienų ne
galėjo niekur su Juozu pasikal
bėti, nes ir arklydv užrakinta.

Apžvalga
K. KAUTSKIO 
“DEšINUMAS.

“Laisvė”, rašydama apie Kau
tskio prašalinimą nuo “Die Neue 
Zeit” redagavimo, sako:

K. Kautskis, kuris po Mar
kso ir Engelso mirčiai, voka
vusi tarptautinės social-de- 
mokratijos teoretikas, šios 
karės laiku neprisidėjo prie 
socialpatrioliškos Scheidcma- 
no didžiuųios. Kautskis, nuo 
paLJdirūs pradžios, ragino 
partija atsisakyti balsuoti už 
karės biudžetą. Tiesa, jisai 
ragino (bent išpradžių) ir ne
balsuoti prieš biudžetą. Jisai 
manė, kad pati geriausia tak
tika esanti susilaikyti nuo 
balsavimo.

Panaši taktika serga neaiš
kumu ir todėl Kautskis gavo 
daug vėjo nuo tarptautinių

Juo labiau augo minių ju
dėjimas Vokietijoj, tuo la
biau kairėjo Kautskis ir štai 
daėjo iki to, kad Schcidema- 
nas su Companija išdrįso pra
šalint jį nuo redagavimo mo
kslinio socialdemokratų laik
raščio “Neue Zeit". Mat, ta
sai laikraštis yra partijos or
ganas, o kadangi partijos di
džiumą dabar kontroliuoja iš
tikimi kaizeriui socialistai, tai 
Kautskio raštai “Neue Zeit" 
visuomet buvo ašaka jų gerk-

pavaryti, kad jis nepasidavė 
tai nuodėmingai įtekmei.
šitie “Laisves” aiškinimai ga

li ne vieną skaitytoją suklaidin
ti. Jie yra neteisingi.

Viena, yra labai keista sakyt, 
kad Kautskis “gavo daug vėjo 
nuo tarptautinių socialistų". Ta
rytum pats Kautskis nėra tarp
tautinis socialistas. Jisai juo yrą 
ir visuomet buvo.

Jeigu tąli “kairieji” socialis
tai užsipuldinejo ant Kautskio, 
tai tas juk darTiereiškia, kad jie 
yra “tarptautiškesni” už jį arba 
kad jų pusėje apskritai buvo 
tiesa. Imkite noi’s ir mūsiškius 
“kairiuosius”, mėgstančius titu- 
luot save “internacionalistais", 
—ar jų “intemacionalistišku- 
mas"' neapsirciškia vien smar
kiose frazėse ir tuščių priekabių 
jieškojime prie kitų?

Antra, “Laisve" visai klaidin
gai aiškina, kad susilaikymas 
nuo kares kreditų balsavimo rei- 

---------- e I škiąs taktikos “neaiškumu”. To- 
Ypatingai taikos klausime Maukai negales. | ki^ laktiką, kaip visi žino kitą_

Klausimas tečiaus šioje va Syk pavartojo Augustas Bebelis,

Maištas, nuvertusis laiki
nąją Rusijos valdžią, yra tie
sioginė pasekmė tos atidėlio
jimo ir svyravimo politikos,! X ab’
kuria pasižymėjo Kerenskio 
kabinetas.

Koalicinė ministerija, su
siorganizavusi po nepavyku- 
siojo Kornilovo sukilimo, ne
padarė nė vidaus, nė užsie
nio politikoje nieko, ko iš jos 
laukė šalis. s

Ji nepastumėjo pirmyn že
mės klausimo. Ji nesušaukė 
įsteigiamojo susirinkimo. Ji 
neapvalė kariuomenės nuo 
Kornilovo pasekėjų; ji net
nepatraukė atsakomybėn pa-1 buvusieji nesenai visoje 
ties Kornilovo. Ji atvirai Rusijoje municipaliai (mies- 
darė kompromisus su buržu- ^ų) rinkimai davė bolševi- 
azine kontr - revoliucija. tik mažą procentą (ma
nenuveikė nieko taikos pri- >žiaus kaip dešimtą) balsų, 
artinimui. Taig‘ pastoviai valdyt šaljTaigi pastoviai valdyt šalį

O “Laisvė” to dalyko, mato
ma, nepripažįsta. Aiškindama 
Kautskio “kairėjimą", ji išreiš
kia nuomonę, kad socialistų ta
ktika turi būt visuomet “kąiri”,’ 
nežiūrint jokių aplinkybių; tik
tai tada ji esanti “aiški". O iš
tiesų, taf tokia taktika kaip tik 
ir butų neaiški. Socialistas, ku
ris kovoja ne už abstrakčias (a- 
titrauktas nuo gyvenimo tikre-

venimo tikrenybėje esančius rei
kalus, turi mokėt savo veikimą 
pritaikyt prie besikeičiančių ap
linkybių. Žiūrėdamas vien tik- v c
tai to, kad jo veikimas būt “kai
rus”, jisai dažnai gali pakenkt 
tiems reikalams, kuriems jo 
pareiga yra tarnauti.

Kautskio taktika butų buvus 
revoliucinė ir priešinga tarptau- 
tiškumui tiktai tada, jeigu jisai 
butų rėmęs valdžios politiką,, 
pritaręs nacionalizmui arba im
perializmui. Bet juk jisai nie
kuomet to nedarė. Priešingai, ji
sai su tais dalykais visuomet 
nuosakiausiu budu kovojo. Ir 
jeigu šiandie Nepriklausomoji 
Socialdemokratų Partija yra 
taip stipri, kad turi ne mažiaus 
narių už Scheidcmann’o parti
ją, tai tame yra, be abejonės, ne 
maža dalis Kautskio nuopelno.

priklausomoj o judėjimo teore 
tišku vadu, o ne vien “prisidėjo’ 
prie jo, kaip sako “Laisvė".

Kapitalistų organo nusilen
kimas Hillųuitui.

The Ne\v York Eveųing Post, 
kurs išvien su kitais kapitalistų 
didžiuliais laikraščiais vedė 
kampaniją prieš socialistų kan
didatą į majorus, Morris Hill- 
quitą, dabar, rinkimams pasibai 
gus, šitaip nusilenkdamas kalba 
apie IIillquitą (cituojame pagal

“Ponas Morris Hillquit gali 
turėt didelio pasitenkinimo dėl 
balsavimo pasekmių. Kada pa
reis balsai iš kariuomenės sto
vyklų, galbūt, kad paduotų už jį 
balsų skaičius sieks apie 150,000. 
Tasai faktas, kad jis lik septy
niais tūkstančiais balsų mažiau 
buvo atsilikęs nuo majoro (Mit- 
chd’io), kurs naudojos savo o- 
fiso prestižu, savo šauniu ketu
rių metų adiminislraloriavimo 
rekordu, gabaus savo priekyn 
išstatytu patriotizmu, yra, ištįk- 
ro, pastebėtinas pono Hillquito 
laimėjimas.

“Ponas Hillųuit, žinoma, nė
ra toksai trumparegys, kad jis 
manytų, jog visa ta daugybė 
žmonių, kurie už jį balsavo, yra 
socialistai. Ne. Tie balsai pa
reiškia tik žmonių protestą, y- 
patingai protestą prieš valdžios 
išnaudojimą savo gubos, už jos 
mindžiojimą žmoųių teisių—žo
džio laisves ir spaudos laisves. 
Bet jis (Ilibąuit) turi taipjau 
didelio pasitenkinimo ir dėl to, 
kad jis apveikė socialistų atska
lūnus Charles Edwardą Russe- 
lį, Johną Spargo ir J. G. Phelps 
S lokes.

“Dar daugiau. Pono Hilląui- 
lo asmeniškas užsilaikymas ir 
pasielgimas kampanijoj buvo 
nepapcikiamas, ir daug džentel- 
moniškesnis ne kaip visų kitų 
kandidatų. Ar kas su juo su-

Korespondencijos

l ik vieną rytą parėjo valgyti, 
svetimas berųas. Monika pa
klausė: «

Ar Juozas Dilba išėjo kur?
-—Taigi mat išėjo. Aš pristo

jau į jo vietą.
Monika taip pradėjo drebėti, 

kad nė puodo nuo ugnies nega
lėjo nukaisti. O kaip visi prie 
darbo išvaikščiojo, kritus į lo
vą, verkė, verkė, įsikniaususi j

SIOUX, CITY, lOVVA.

Socialistu veikimas.

šiomis dienomis musų kolo
nijoj lankėsi d. A. Slesariunas.

rengė jam prakalbas laipkr. 4 
ir 5. Pirmąją savo prakalbą 
kalbėtojas pašventė supažindini
mui klausytojų su revoliuciniu 
rusų liaudies judėjimu nuo se
nesnių laikų baigiant nuverti
mu caro nuo sosto. Antrą va
karą kalbėjo iš Lietuvos istori
jos.

Į prakalbas žmonių lankėsi 
labia daug. Ir prakalbų tikslas 
buvo atsiektas: prie 241 kuopos 
prisirašė daugiau kaip dvide
šimt naujų narių. —Anykštietis.

BALTIMORE, MI).

Dd. Hermano ir Bekampio 
prakalbos.

pa ir LDLD 25 kuopa, susidėjil
sios, pa rengė prakalbas. Kal
bėtojais buvo dd. C. Hermanas, 
iš Ne\v Yorko, ir J. A. Bekam
pis . D C. Hermanas kalbėjo 
dviem atvejais. Pirmoj kalboj 
aiškino kaip įvyksta karės, kam 
jos reikalingos ir kas jomis nau
dojasi. Antru atveju kalbėda
mas nurodė naudingumą orga
nizacijų ir ragino stoti sociali
stų partijom

D„ J. Bekampis, kurs A. C. W. 
unijos centro kviečiamas atvy
ko Baltimoren organizuoti sili

paaiškino apie L.D.L. Draugiją 
ir ragino socialistus dėties prie 
tos organizacijos, kad kuodau- 
giau ji galėtų išleisti naudingų 
darbininkiškų raštų.

trįs nauji nariai ir parduota ne
maža literatūros.

Aplamai, prakalbos gerai pa
vyko, noi’s publikos ir ne per- 
daugiausia buvo atsilankę. Klau 
sytojai visą laiką užsilaikė rim
tai ir ramiai, tik keletas aidob- 
listii liekanų neiškentė nepada-

kad socialistai esą skobai, šmei
žikai ir 11. Tie Grikšto pasekė
jai visados mėgsta lermą, tar
tum jų smegeninėj butų me
džiagos tik tuščiai vietai užpil
dyti, o ne protauti.

Lapkričio 3 dieną buvo Tau
tiškojo Knyginio balius. Pagir
tinas tuo, kad apsiėjo be svaigi
namųjų gėrynių. Ir kuris atė
jo kiek užsidulinęs, tai išsiblai
vė ir visi gražiai linksminos. 
Knygynui liks keletas dolerių 
pelno. —Pranašas.

REIKALAUJA PRIPAŽI
NIMO UNIJOS.

ir užsienio politikoje koalici
nis Kerenskio kabinetas pa-'landoje eina ne apie pastovią fnmciuų-prusų karės pradžioje
sirodė esąs sdnnas. Jo narys, bolševikų valdžią, o apie tie- (1870 m.), ir visi rimti socializ- tinka ar ne, betgi <Iel jo drąsos liks be darbo.

WATERTOWN, Mass. — 
60 geležies darbininkų ir kil
notojų, dirbančių prie buda- 
vojimo naujų valdžios arse
nalų, sustreikavo, kadangi 
vienas kontraktorių nepri
pažįsta unijos. Jei streikas 
užsitęs, apie 900 darbininkai

—

Dieną mėgino ką 
Juozą sužinoti. Noi 
klausinėjo, nesukeliant suprati
mo, bet jos nelaime, taip ją slė
gė, jog ant kiekvieno pašnekin
to žmogaus veido rodėsi jai tik 
pajuokimas. Tiek tik sužinojo, 
jog Juozas išėjo į Ameriką.

Nuo to laiko Monikos gyve
nimas pasidarė jai viena kanky
ne. Dirba kaip mašina, nema
nydama ką dirbanti. Galvoji- 
vien,lik sukosi mintis: Kad 
taip sužinotų!

Buvo apsvaigusi tąja minti 
mi. Negalėjo nė manyti apie 
kokį būdą pasigelbejimo, kad 
aplinkas nelaimę, kuri artinosi 
kasdien neišvengiama, neatsige
nama, kaip‘mirtis? Kas rytą 
kėlėsi anksčiausiai, visa drebė
dama iš baimės: gal jau šian
dien pažins kas, supras jos ne
laimingą padėjimą?

Menesiai, savaites slinko. Mo
nika nustojo beveik kalbėjusi, o 
kas ko paklausė, nesuprato ko 
nori. J iesiai -apsvaigusi, bai
mingomis akimis, drebančio
mis rankomis ir kojomis, vaik-

nors apie 
atsargiai

testavo tardamas:
Tu mano nabagėle! nuo 

kiek laiko čyst sukvailėjai...
Baživ

tesi. ,Ni , .■ ■ t .
jojo ku !
nežemiš f t spėi.;.
kiekvieno žmogaus sąžinę ir pa
slaptis. Kiekvienas žvilgsnis

mūs, vis rodėsi, jog jos paslap
tį atspėjo net tas žioplys, mą- 
zas piemuo; savo spindinčiomis 
akutėmis vis, rodosi, ją sekioja.

Vieną gražią dieną laiškane- 
šis įdavė Monikai laišką. Nie
kuomet nieko panašaus neatsi
tikdavo pirmiaus. Dabar tas 
laiškas taip ją sujudino, nebega
lėjo nė pastovėti. Gal nuo
Juozo?

būdama baimėje, žiurėjo i juo
das raide s ant balto popieriaus.

darna parodyti savo paslapties.

laiško raides eilėmis atskirtas, 
ant galo — parašas, žiūrėdama 
manė atspėti, kas čia parašyta. 
Nebeiškentėdama nubėgo pas-.

ta i ška skaitė:<■

“Mylima mano dūkte!
Pranešu tau, jog su ma

nim labai blogai. Musų kai
mynas, mokytojas, rašo ma
no vardu, kad tuojau ateitu
mei, jei gali..

Mylinti tave motina, o už 
ją pasirašo Cezaras Gaukš- 
tis."

Monika nė žodžio netarusi, 
tuoj išėjo. Beeidama viena, 
taip nusilpo, jog pakritusi pa
krūmėje išgulėjo per naktį. Pa
rėjusi namo pasisakė šeiminin
kui savo nelaimę. Išleido ją pas 
motiną, kiek reikės, prižadėda
mas į jos vietą padienę moteriš
kę pasamdyti.

Motiną rado jau prie pat mir
ties; tą pačią dieną ir mirė. Am 
ryto Monikai gimė sūnūs, prieš 
du mėnesiu anksčiau laiko. Bai 
sus painėklėlė tik kūdikių. Su

IMPERFECT IN OR1GINAL
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Stern’s 
3442=3444 So. Halsted St. 

Į Pavykęs Supirkimas Duoda Mums Progą Parduoti
Jums šioje Savaitėje

$4.00 Vyri] Svederiai

$2.00
Pilki su šaliko kalnieriais

$6.00 Svederiai Moterims

[$3.00
Pilkų, rudų ir raudonų 

spalvų.
Daugybė Duck Kautų vil

noniais pamušalais

$2.00
kiekvienas

Pamušti ėruko kailiu 
Vyru Kautai

$6-50
Vaikų Overkautąi

' $3.50
Vyru Kelnės

$2.00
porai ir augščiau

Apatnešos vilnoniu pamu
šalu. Apatinės kelnės spe

cialiai šią savaitę

59c

Geriausiais vilnoniais pa
mušalais taipgi kaspinais 

ir suslugtais vilnoniais 

75c 
drabužis

Puikios merginu suknelės

75c
Mieros2—6 metų

Moterų flanelio apatiniai 
Sejonai 

50c
$2.00 Marškiniai Waists

$1.25
Vaikams balti šilti Kautai

$2.39
STERN’S DRY GOODS SANKROVOJ 

3442-3444 S. Halsted Street, Chicago. 1
Išpardavimas prasideda Subatoje

Pėtnyčioje uždaryta nuo 6 valandos vakare.

kauleliai. Ne vaiko balsu čirpė

Monika sakėsi tekėjusi, bet| 
vaiko negalinti auginti. Paliko 
žmonai, kuri apsiėmė auginti. 
Suderėjo užmokesnį. Bet visi, 
kas vaiką pamatė, sakė, jog tas 
ilgai negyvens.

Monika sugrįžo i tarnystę. 
Bet jos širdyje, taip senai skau
smais suspaustoje, atsivėrė lygi 
ir šviesi žara, iki šiol nepažįsta
ma, meilė. Meilė prie to me
nko kūdikio, kurį ten toli pali
ko. Ir ta meilė vėl pavirto skau
smu.

Neužgesoniu skausmu kas va
landą primenančiu persiskyri
mą su kūdikiu. Didžiausiai ja 
veikė tas begalinis noras nešioti, 
bučiuoti, myluoti, prie širdies 
glausti; jausti šilumą jo kūnelio.

Naktimis negalėjo užmigti. 
Per dienas vis apie jį manė. Va
kari*, pabaigusi darbą, sėdėjo 
pas ugnį, žiūrėdama į liepsna 
manė apie savų mylimų kūdikį. 
Nė valgyli, nė. gerti nenorėjo, 
tik troško jį pamatyti.

Del tokio jos nubudimo šei
myna pradėjo spėlioti, jog įsi
mylėjusi. Klausinėjo:

Ar gražus jaunikis? augš- 
tas? turi i ngas? O kada bus ves
tuvės? Kada krikštynos?..

atleistu nuo darbo bent savaitei 
c

laiko. Ji jaučianlisi nelabai 
sveika ir norėtų nueiti į savo 
gimtinę.

Šeimininkas tuoj sutiko. Po 
valandėlės, sumišęs, pasakė:

- Taip-pat ir aš noriu su ta
vim pasišnekėti, kaip sugrįši.

Vaikas baigė aštuonis mėne
sius. Monika jo nepažino. Pa
sidarė visas raudonas, baltas, 
perregimai, lyg taukų maišelis. 
Rankelės, kojelės kaip sutinu
sios; be paliovos krutėjo, spar
dėsi; matyti, sveikas, patenkin
tas.

Puolė Monika ant mažiuko,

Mes turim dau
giau lietuvių - 
pardavėjų, ne
gu kokia nors 
kita sankrova 
Chicagoje

KUM11 HALSTED. 2 
M B. CANALPC

pos Utammke

Vakare.HALSTED. 20IfST'SANB 
canalporTav e . J‘

Supirkimas Moterų Kautų Pavydalų
Mes Nupirkome Visus Dabartinius Pavidalus nuo Lieberman and Dorf, 18 West 

25th Street, Nevv York.
, | .,.’eKaI’,ne perdaug girti svarbumo šio išpardavimo. Jie yra pažymėtini kautai iš visų atžvilgiu, 
kadangi jie yra pavydalai specialiai gerai pasiutų ir atsakančiai primieruotu — yra tik vienos arba dvie
jų rusiu — parodoma kiekviena nauja stailė šio sezono.

PARDAVIMUI

AKINIŲ;EIKALAUJI
Jeigu kenti galvos kaudejimą.
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 akjrs skaitant arba siuvant, tuokart •»! 

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

merkti, nes lie spėliojimai kai 
įeiliais- raižė jai širdį. Kad šiek 
iek savo skausmų užmiršus, 
larbavosi be poilsio, vis apie 
raiką manydama. Stengėsi kuo 
langiau pinigų jam uždirbti. Pa- 
ižadėjo sau taip išlikimai dirb- 
i, kad šeimininkas turėtų pats 
įamiayt , jog už tokį darbų rei
dą jai daugiau algos mokėti.

Taip, pamažu, Monika nu
liuose užėmė visus darbus; vis-

kų viena atlikdama. Pasirodė, 
jog nebereikalinga kita tarnai
tė, nes Monika už <lvi padirba. 
Antrųjų atleido.

Sykiu tausojo visą šeiminin
ko naudą: duoną, miltus, žva
kes, grūdus, gyvuliams pašarą, 
paukščiams lesalų. Prižiūrėjo, 
kad ne trupinėlis niekur perniek 
nepražūtų. Skupavo šeiminin-

AKIŲ SPECIALISTAS 
TĖMYK1T MANO U2RAŠA.

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

Tel. Canal 5334

ngėsi viską, brangiai parduoti, 
o pigiausiai nupirkti. Prižiūrė
jo šeimyną ir samdininkus, iš
duodama jiems maistų.

Žodžiu, trumpu laiku Monika 
liko būtinai reikalinga, nes ūkė 
dlo jos priežiūroje.

Aplinkiniai kaimynai visi ste
lėj osi ir gyrė:

Kame tu rasi lokių mergi
ną, kaip Virbylos tarnaitė?

Patsai šeimininkas taipgi daž-

Ta mergina daugiau verta 
kaip auksas.

Laikas bėga, pagyros bįra, o o •
alga jos vis ta pati. Tok Į jos ka-

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Dury, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popietei 

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Halsted St., Chieags, II

DR. BOYD
PAGARSĖJĘS
EHROPISKAS

vo kaipo priedermę kiekvienos 
geros tarnaitės.

Monika pradėjo patyliais ro
kuoti, jog šeimininkas per jos 
darba dabar turi kas mėnesis 4.
ne vieną dešimtį daugiau ne 
kaip pirma. O jos alga kaip 
buvusi penkiasdešimties me
tams taip ir tebėra.

Užsidėjo prašyti daugiau. Ke
letą sykių ėjo pas šeimininką,* jč
bet susitikusi, kitką šnekėjo. Sar 
matijosi pinigų prašyti. Toks 
reikalavimas jai /atrodė kaip ir 
pasižeminimas.

1 Bet 
vienas
drąsiai apreiškė, jog norėtų su 
juo pasikalbėti. Jis, nustebęs, 
pakelė galvą, laikydamas vieno-

sykį šeimininkas valgė 
virtuvėje. Monika ne

Specialistas
Chroniškų ir Nervų Ligų

VYRŲ IR MOTERŲ
Kalbame Lietuviškai •• Patarimas Dykai

219 So, Dearhorn Street

nos riekę, nesijudindamas ste
bėjosi j tarnaitę.

Monika, sumišusi nuo tokių 
jo žvilgsnių, pasiprašė, kad jų

••’ Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

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

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisais:

1121 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:

127 N. Betfbotn lt.
N11-11 Uruly HW«.

TeL Central 4411

de, mylavo, bučiavo, tas nusi
gandęs net ėmė klykti. Tuomet 
Monika ėmė verkti, kad vaikas 
jos nepažįsta, o smerkias! prie 
savo augintojos. Bet ant ryto
jaus jau priprato, pamatęs juo
kėsi.

Nešiojosi jį Monika po sodžių; 
lakstė visur nešina, kaip bepro
tė. Sėdinėjo pauksmiais. Ne
žiūrėdama, kadi vaikas jos ne
supranta, šnekėjos su juo; pa
sakojo savo vargus, rūpesčius, 
džiaugsmus ir skausmus, var
gindama jį savo bučiavimu ir 
mylavimais.

Smagu jai buvo ant rankų 
vaikų supti, prausti, apvalksty
ti; smagu net nuvalyti. Tokiu 
darbu apie vaikų, rodios tvirti
no savo motinystę. Džiaugėsi 
ir stebėjosi vaiku, rodos, neti
kėdama, jog jis jai priguli. Sup
dama glėbyje, prispaudusi prie 
savęs, kartojo:

Mano maželis! 
želis! mano...

Grįždama namo, 
verkė.

Kaip tik parėjo,
įlinkas pašaukė pas save. Moni
ka ėjo nustebusi, sujudinta, pa
ti nesižinodama ko.

Sėskis, tarė šeimininkas.
Alsiėdo ir ilgai sėdėjo abudti 

greta; sumišę, rankas ir akis 
nuleidę į žemę, kaip sodiečiai 
papratę.

šeimyininkas, (liktas vyras, 
pusamžis žmogus; čiupra žila, 
o ūsai dar rudi. Dvi pačias jau 
numarinęs; prie to, nemažas 
užsispyrėlis. Dabar rodėsi su
simaišęs, kas jam niekuomet 
neatsiliko. Ant galo, žiūrėda
mas pro langų ir nedrąsiai, mik
čiodamas, prabilo.

Monika, ar tu niekuomet 
nemanei apie užvedimų savo ti
kės ?

mano ma

iliuj Šri m i-

.lis tę-
se:

Gera iš tavęs mergina. Ap
sukri,, darbšti, taupinga. Tokia 
žmona vyrui butų tikra laime...

Monika sėdėjo nutirpusi. Ne
mėgino nė suprasti, nes galvoje 
mintis verpetu sukosi, lyg prieš 
matomą nelaimę.

Jisai, patylėjęs, vėl kalbėjo:
Matąi, ūkė be šeimininkės 

negali apsieiti!.. Pagaliau ir 
prie tokios geros, kaip tu, tar
naitės...

Vėl nutilo, nebežinodamas, 
ką toliau bepasakyti.

Monika, akis išplėtusi, su iš
gąsčiu, žiurėjo tartum pakliu
vusi į žmogžudžio nagus ir ti
kies mirksnyje pasiryžusi nuo jo 
išbėgti. Ant galo vėl jis paklau-
sė:

Nugi kaip? Kaip tau rodo
si? Už rankos jai pakrato.

Kų čia tamsta kalbi?.. 
Kaip iš miego ji kniostelėjo.

Na, kad tu išeitum už ma
nęs, po balais! — aštriai šeimi
ninkas jai kalbėjo.

Monika staiga pašoko ir at
gal krito ant kėdės, kaip palau
žta ir nesijudino. Tartum bai
si nelaimė ja ištiko. Jam kan
trybės pritruko.

Na, kaip-gi?- tarė, bent 
prašnekėk, po balais!

Monika, apkvaišusi, žiurėjo 
jam į akis. Staiga paplūdo iš 
akių ašaros. Pridususiu balsu 
atkartojo:

- -Negaliu!.. Negaliu. Ne...
Na, žinai... nebūk kvaila... 

Iklko-gL? paklausė. — Pasi- 
mislyk iki rytojaus... duodu lai
ko.

' • - A

Sult’s 
velour, 

poni pom audeklo, kersey dryžuoto plio 
šo, puikus didelis kalniečius kit coney 
kailio arba dažytos kiaunės, kili pa
puošti šilkine karamie ^9A 7C 
arba .šilkiniu pliušu..........  ■ w

MOTERŲ IR MERGINU 
$22.50 IR $25 KAUTAI

Žavintis žieminiai kautai puikios koky
bės vilnonio velour, kersey arba pliu
šo, su diržu arba empire užpakalis, di
deli kalniečiai, papuošti kit coney kai
liu arba šilkiniu pliušu ar- $4 0 CQ 
ba karamie, 48 coliu ilgio ■ O’O'J

L’TARNINKE, SEREDOJE IR KETVERGE

MOTERŲ IR MERGINU $16.50 
PLIUŠINIAI KAUTAI

Puikus kautai geros rūšies juodo pliu
šo, dideliais kalniečiais ir plačiais ran
kogaliais, papuošta mole pliušu, su 
dir žais, su pamušalu, 18 co- 4 4 A A 
liti ilg., inieros tinka moterim ’ ■

MOTERŲ IR MERGINU 
$30 IR $32.50 KAUTAI

Nuslebinaipįs žieminiai kautai 
Esųmmette pliušo, vilnonio

Pavydalai Kautų Merginoms
Šiame pasibaisėtiname Nevv York supirki
me, 100 merginų kautų dar buvo priskaify- 
ta. Pažymėtinos vertes.

Merginų $5 žieminiai Kautai $3.97 
šilti, tvirti žieminiai kaulai, merginoms 6 
iki I I melu- geros rūšies maišy- SO CI7 
tų, šiltu pamušalu, $5 vertės, I

Merginų $10 žieminiai Kautai $7.69 
Nustebinantis žieminiai kaulai, pasiūti iš 
bouele ir eorduroy arba Kersey, dideliu 
kalniečiu, su diržais, kili pa- •Š’7 QQ 
puošti bucklc — $10 vertė ■ »Vv

200 Moterų ir Merginų Suknių Pavydalai
The “Pioneer Garmant Co.”\ev» ork visos pavidalų eilės 

.REGULIARIAI $15 ir $16.50 SUKNĖS $10.88.
Daugybe susideda iš puikių suknių, puikiausios kokybės- 
visos vilnonės franeuziškos serges, dideli kalniečiai, iš Ge- 
orgelle, kitos su niliuotais šaliko kalniečiais, iš satino, su 
diržais ir Empire stailės, šilkinėmis pynėmis ir papuošia 
knypkiais, kvalduoti etlektai. palaida tiesi staile — juodi 
kalniečiai, tamsiai žali, tamsiai mėlyni ir r usvi.
MERGINU MI EROS, 14, 16, 18 ir 20 M ET. $4 A QQ
MOTERŲ MIEROS — 36 IKI 16 I U»OO

Malonėkite įsidomėti, 
Kati žemiau pasirašiusic'ji Truslislai subanki’iitijosios nuosavybes 
Mykolo J. Tananevičiaus, priiminės pasiulijimus už visą nejudina
mąją nuosavybę, priklausančią Mykolui J. I ananeviciui ir suias\- 
tą sekančiai: . ,

Pasiulijimai bus paduoti j Teismą Lapkričio 1b <1. 10 vai. ryto, 
Kambarys 137 Monadnock Block, Chicago, Illinois.

Nuosavybė bus parduodama liuesai ir grynai be jokių uzares- 
tavimu arba morgičiu ar ba esančių po tokia valdžia, kokios siūly
tojas galėtu reikalauti. —Bankroto Trustistai:

F. M. MeKEY, KASIMIR P GUGIS, PAUL P. PILKIS. 
1633 S. Canal St., mūrinis namas;; 670 W. 18tb St., mūrinis namas; 
1749 S. Halsted SI., muro namas; 1717 S. Halsted Sfr., rmiro namas. 
Visi geri kampiniai namai. Kiekvienas norintis pirkti šiuos namus 
turi atsinešti 25 procentus grynais pinigais.

WISSIGDaktaras
Specialistas iš

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

Tel. Ganai 3263.

pasukęs greitai išėjo, jausda
masis lengviau, kad atliko rei
kalų, kurs jį slėgė. Tikrai ti
kėjosi, jog ant rytojaus tarnai
te su džiaugsmu sutiks tokia lai
mę priimti. O jis padarys ge
rų interesų, nes tokiu bildu pri
siriš prie savęp tokių moterį, ku
ri jam atneš daug daugiau nau
dos, negu kilos didelė dalis.

Apie nelyguma poros nū kal
bos negali būti, nes sodžiuje ir 
didelis savižemis, sykiu dirba 
kaip ir jo samdininkai. Ne vie
nas iš tų įsigijo ūkę, o tarnaitės 
lieka šeimininkėmis: O tai vie
nok nepermaino jų paisei gini ų 
ir papročių.

4

Monika tų naktį visiškai ne
gulė. Sėdėjo ant lovos kaip su
akmenėjusi, nebeturėdama spė
kos nė verkti. Jautėsi baisiai 
prislėgta; nebejautė nė savo kū
no, tartum kas butų į šmotelius 
(Sukapojęs. Valandomis lik su
grobė kokių mintį, o tuomet 
baime nauju atsitikimu visų kū
nų kratė. Baime kaskart augo. 
Kiek sykių ji girdėjo virtuvės 
laikrodį mušant, karštas prakai-

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

• Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c.
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
/ULSTED ir 32-ra GATVĖ

Seno Krajaus

J. JOKUBAUSKUI, Bridgcporlo a- 
pielinkės Naujienų agentui, atsisa- 
kius nuo savo vietos, jo vieta užėmė 
J. B. AGLINSKAS, 3346 S, Halsted si.

Dr, A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS I 

Akis Egzaminuoja Dyka! | 
GyvenimM yra tnfc- < 

ėias, kada pranyksta i 
regėjimas. |

Mes vartojam vaga* » 
rintę Ophthalmomst* i 
•r. Ypatinga dona I 
atkreipiama | valkus. * 
Valandos: nuo • ryta I 
Iki t vakaro; nedfJi. ' 
nuo 10 iki JI disn*.

<6-48 So. Ashland Avenua, 
Kampas 47 St.

Telephone Yards 4317 |

DR. M. HERZMAN

(Biis daugiau.)

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

3

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

Reikalaukite katalogo, kuri išsiun 
čiame dykai.

Georgi & Vitali Music Co.
1540 W. 47th SU Chicago, III

pa

5 0.
- $

SKAITYK IR PLATINK
"NAUJIENAS.”

K.

Gerai lietuviams šfaomaft per 16 n,.- 
tą kaipo patyręs chirurge
ir t&ufcris.

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, 
rų. moterų ir valkų, pagal naujausia: 
roetodns X-Ray ir kitokius elektros pri** 
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W Jht). 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—32 pietų, > 
6 b vakarais. Teiephone Canal 81J C 
GYVENIMAS: 3412 8. Rslsted Strw

VALANDOS: 8 9 ryto, tiktai

i

}

Geriausia Krautuve 
dėl pirkimo ir taisymo visokių daik
tų, kaip tai: laikrodžių, žiedų, levor- 
vclių ir kitokių. Kas ką pirksit pas 
mane, tai aš viską gvarantuoju — 
kad auksą plekšite, auksą ir gausit. 
Jei nebus auksas, tai $50 n ag r odos 
gausite nuo šio laiko.

Taipgi priren- 
kam Akinius.

Kas turit silpnas akis ar trumpą hh 
gėjinią, arba galvos skaudėjimą, ne
laukite ilgai, bet ateikite pas mana. 
AŠ duosiu jums rodą ir pririnksią 
akinius. Už savo darbą gvaranttm- ju arba sugrąžinu pinigus.

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

Tel. Canal 5833
2128 22-ra galvi, Chieaga,

IMPERFECT IN ORIGINAL
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CHICACjOS ZIMBS
\nkos Rinkimu
Kampanijai

Lietuviu Socialistų Kinkinių 
kampanijos tondan aukavo:

.laimų Vyrų Draugiškas 
ir pašalpos Kliubas $10.0(1

L. S. J. L. I kuopa 5,00
L. S. S. 13 kuopa 10.00
Nuo prakalbų, lapkr. I.

t.oiumbus svet. 5.60
Nuo prakalbų lapkr. 1.

Mr irose Park 1.30
Nuo prakalbų lapkr. 5,

Mib'iis svet. 10.05

Viso ......................... $15.07
Pirmesnių aukų buvo $155.00

•Viso labo $200.67
—K. SitaviČius, ižd.

Pitkliuvo.

Policija areštavo .1. Kogovvs- 
kt, smuklininkų. 1000 Erie gat. 
ir Leo. Seainer. Kaltinami pri- 
uameįime vogtų daiktų. Areš
tuotieji jau išdavė kelis tų blog- 
<torių. Policija įieško jų.

Nepavykęs 
aMtekalbis”

Pereitą subatą šalę pavieto 
kalėjimo tapo areštuota trįs “ai- 
doblistai", jų tarpe 16 melų lie
tuvaitė, p-lė Genovaitė Semash- 
ko. Jie įtariami pasikėsinime, 
i ><« I i t << >s; 11 < > t i se<ti nc-itis pavieto ka
lėj iine I. XV. XV. unijos narius. 

Areštavo juos tuoj po to, kaip 
lapo susektas sekamo turinio 
laiškelis:

“Jeigu jie bandys paimti jus 
i šalį šiandie, protestuokite. Lai
kykitės išvieno. Jeigu gi jie 
būtinai užsispirs, duokite tai ži
noti raudonajai mergelei, ir mes 
pasirūpinsime visu kitu".

Laiškelis buvo adresuotas vie
nam iš kaliniu, būte nt, F. J. Do- 
ran'ui Inteikė jį tūlas d. C. Ru- 
ssell. kurio Kišenittje rasta lai
škelis, manoma, atsakymas nuo 
F. E Dorano.

P-lė Semasbko. be to. kalbė
tųsi nuo vieno prieangio (por- 
ciaus) su savo sužiedotiniu. Ge- 
orge’u Andreytehin’u, kuris ir
gi sėdi pavieto kalėjime, 
per kalėjimo langą. Kal
bėjęsi jiedu rusiškai. P-lė G. 
Semasbko tečiaus už.reiškė, kad 
čia nesą jokio suokalbio. Ji no
rėjusi tik pasikalbėti su savo su
žiedotiniu, kadangi jai nebuvo 
leista pasimatyti su juo kalėji
me. Po trijų valandų kamanti
nėjimo p-lė Semasbko ir jos mo 
tina tapo paliuosuotbs. I. C. 
Russell betgi dar laikomas.

Areštuotųjų I. W. W. narių 
gynėjas, adv. J. L. Metzin pa
reikalavo paliuosuot ir pastarą
jį arba priparodyt kaltinimus, 
už ką jis laikoma kalėjime.

J uo pučiu laiku jis užreiškč, 
kad I. W. W. unija nei nemano 
gelbėti suimtimsiems pabėgti iš 
kalėjimo. Russell ir p-lė Se- 
masb sergėję kalėjimą tik dėlto, 
kad yra žinoma, jog suimtieji 
esą kilnojami tikslu apsilenkti 
su reiku tavim u paliuosuoti juos 
delei stokos priparodymo apie 
jų prasižengimą.

Nelaimės.

Delei didelės miglos pereitą 

tisose 
ariame 
duolių

e, kad gausite visada tą senai išbandytą 
o pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi- 
,ut suklastuotais vaistais, parduodamais

lynos geriausis' draugas, kuri' 
visokių kentėjimų ir skausmų. 
veninio aplinkybės privertė mus pa- 
5 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų

yduolę gausite visuomet tokiame 
parodyta. .Pirkdami žiūrėkite, kad 

1 ženklas „INKARAS” ir žodis 
gi musų pavardė.

parduodarr
: iš mus. 1
> jame yra

negu uz 35 centus.
RICHTER & CO.
ington Street, New York

PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos
tikrai pagalbi 1
-g Dabartinės
■ branginti i
9 didelį.
r> Pilnai tikė
9 gyduolę te
3 duokite ap

už pigesne

subatą keletas žmonių tapo su
žeista gatvekariais, traukiniais 
ir tt. Vienas sužeidimas buvo 
mirtinas.

Nusižudė, kad vyras 
reikalavo perskyrų.

P-ia O. Stuckenberg. 1712 Be- 
acon gt.. velijo geriau nusižu- 
dyt. bet ne atsiskirt nuo savo 
vyro. Išgirdusi, kad jos vyras 
\Vilhelm Stucklenberg kreipėsi 
teisman reikalaujant perskyrų, 
ji atidarė gazo pervadas ir nu- 
sitroškino.

Nepatenkinti.

Džiugų laikraščiai labai ne
patenkinti prol. Scott Nearingo 
kalba pasakyta VVashingtono 
svetainėje pereitą subatą. Poli
cija visą laiką stypso jusi 
svetainėje ir nieko neda
liusi tiems nenuoramoms. Žmo
nių pasiklausyti prof. Scott Nea
ringo kalbos buvo atsilankę 
daug. Nemaža turėjo grįžti at
gal nuo svetainės durų, kadangi 
nebebuvo vietos.

t. • • .
Apiplėšė.

Nežinomi blogadariai užva
kar užpuolė Johi Ceisarskį, 1830 
\V. 17 gat. Atėmė 310 dolerių. 
Plėšikai pabėgo. 

(«rasina sveikatos 

komisionieriui.
Sveikatos komisionierius,. 

Jobu D. Robertson. aplaikė gra
sinantį laišką, kuriame jis per- 
sergiamas nedaryti jokių žing
snių reikale numažinimo pieno 
kainų Chicago j e. Priešingame 
atsitikime jis busiąs “pamoky
tas.”

Surinko $1,500,000.

Young Men’s Cliristian Asso- 
ciation (’.hicagoje jau surinko 
milioną penkis šimtus tuksian
čiu dol. t.v. karės reikalams.c
Viso Cliieagoje norima surinkti 
tris imliomis doleriu.v

Apmelavo.

Kada buvo areštuotas žino- 
masai taikos šalininkas ir “Pe- 
oples Counselor” leidėjas. T. 
Lunde. kapitalistinė spauda 
skelbė, kad jo laikraštis turi ar- 
tvmii ryšiu su Liaudies Taryba k k * k V
ir kad jis pats esąs tarybos iž- 
tininku. Dabar tatai užginčija 
pats Lunde. Jis užreiškia. kad 
jo laikraštis neturi nieko bend
ra su Liaudies Taryba ir kad 
jis pats jau senai nesąs jos iždi
ninku. Vadinas, kapitalistinė 
spauda melavo apie Lunde’ą.

Pagavo septynis plėšikus.

Policija vakar pagavo septy
nis plėšikus, kurių ji jau senai 
j ieškojo. Pas plėšikus rasta a- 
pie už septynis tūkstančius dol. 
vogtų daiktų.

Blogdarių vardai kol-kas dar 
neskelbiama.

Nesurado.
Subatos rytą ugnagesiai turė

jo darbo kol surado degantį na
mą mun. 1317 llouston avė. At
lėkę ant kampo, iš kur gavo pra

nešimą, ugnagesiai veltui bėgio
jo iš vienos pusės į kitą {ieško
dami gaisro. Migla buvo taip 
tiršta, kad neleido jiems užtė- 
myti jo. Tik antru kart sugrį
žęs prie ugnagesių dėžės žmo
gus išgelbėjo juos iš keblaus pa
dėjimo nuvedė gaisro vieton. 
Bet jau buvo per vėl u: gaisras 
jau buvo suspėjęs nušluoti na
mą, padarydamas už septynis 
tuksiančius dol. nuostolių.

Jei norite valgyt žuvies, 
mokėkite pinigą.

Įvedus t.v. bemėses (meatless 
days) dienas, žuvies pardavinė
tojai tuoj pakėlė kainas, žmo
nės, negaudami mėsos, perkasi 
žuvies ir rugoja: tik ir nesvietiš
kas tupimas! ,

Well. \vell norite valgyt 
žuveles, na tai mokėkite pinigą! 
Dabar karė, karė, gerbiamieji, 
dėlto ir kainos privalo sekti ją. 
atkerta pardavėjai.

Valdžia betgi nepasitenkina 
tuo ir, sakoma, rengiasi imt už 
pakarpos žuvies pardavinėto
jus.

Užslepia degtinę.
Kad išvengus karės mokesčių 

kai kurie smuklininkai pradėjo 
slėpti supirktą degtinę nuo val
džios kolektorių. Degtinė esą 
neslepiama netik skiepuose, bet 
kasama net į žemę. Keliose vie
tose jau tapo susekta panašus 
užslepimai. Valdžia rengiasi a- 
reštuot kaltininkus.

Prigėrė mergelė.
I.ittlc- <11111 > <■ t npS.jv. ties 113 

gatve, vakar rasta p-lės Antoi- 
nette Nedbal lavonas. Kaip vė
liau paaiškėjo. p-lė Nedbal kar
tu su keliais savo draugais kė
lėsi luotelyj per (’alumet upę. 
Delei neatsargumo luotelis ap
virtęs, kas ir buvo jos mirties 
priežasčia.

Sąryšyj su tuo areštuoti sep-; 
tyni žmones, jų tarpe pats luo
telio savininkas. T. Matson, ve
lionės sužiedotinis.

Nusinuodijo.
I f. S. VViIliams, aptiekorius, 

21 m. amžiaus, sužinojęs, kad 
giminės rengiasi pasiųsti jį ne- 
sveikapročių ligoninėn — išgė
rė nuodų ir mirė.

Nuo tūlo laiko pas Williams'ą 
pradėjo apsireikšti nervų suiri
mo žymės. Giminės taigi nuta
rė atiduoti jį ligoninėn. Pasta
rasis betgi velijo geriau nusi
nuodyt nei būti atiduotu ligo
ninėn.

Teatras=Muzika.
Opera. Strand teatre, AWa- 

bash avė., visa ateinančia sa-
V c.

vaitę dar bus statoma opera 
“Carmen.”

Sekamą Savaitę Chieagon at
važiuoja Didžioji Opera, vado
vaujama Cleofonte Campanini. 
Panedelyj (Auditorium teatre) 
bus statoma “Isabeau”, utarnin- 
ke “Lucia”, seredoj — “Ai
da”, ketverge — “Faust”, pėt- 
nyčioj “Dinorah”, subatoj — 
“Isabeau”.

Teatruose.

Imperini teatre, Madison si., 
arti VVestern avė., pradedant ne- 
dėlioj po piet, visą savaitę bus 
lošiama “A good for notbing 
husband.”

VALDŽIOS NUSTATYTOS
KAINOS CHICAGOJ

Cukrus, burokų arba nend-
š i a n d i e

rių, 1 svaras .............. 77i—8%c
Miltai (Maišas)

G bačkos maišas . .. . 2.85—3.19
% bačkos maišas........ 1.41- l.titl
5 svarų bačkos maišas .. 33—37e

lugių Miltai Maišas
Bohemian style, % bač 1.37—1.50
5 svarai .......................... . 33—37
Balti. G bačkos .......... 1.44—1.60
Juodi, ’s bačkos .......... 1.26—1.41
5 svarai .......................... . . 30—34c
Grabam miltai 5 sv. nu iš. 30—35c

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

Maisas (1 toruiny), svaras ....6 —7c
Ryžiai, svaras

Fancy head .................... . 1074—14
Blue rose ...................... .. 10—13c

Bulves (Pckas)
N I \Vis., Minu, ir Dak. ..39 14c

Pienas (Kenas)
Condensed, geriausia .. 18—2tc 
Vidutiniškas .............. 16^—18%c
Evaporated, nesald...............13—15c

Sviestas, Smetonos svaras
Iš bačkučių .................. 41’£»— 50c
Plytose .......................... 4556—51c

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

Kiaušiniai tuzinas
švieži extra .............. 44%—50%
švieži No 1.......................43%—49%
Rcfrigeratorių, extra .. 37%—43c 
Rcfrigcratorių No 1 .. 35—40%c

Pupos (beans) svarui
Navy ............................. 17%—20%
Lima ..................................... 16—20

Slyvos, geros svarui.............. 13—17
Prastesnės ......................... 13—16
Dar prastesnės .................. lt—14

Kumpis, geras, svarui .......... 32—36
Prastesnis ............................. 30—34

Lašiniai geri, svarui.......... 45—49%
Prastesni .....................  40%—44%
šitokiomis kainomis groserninkai 

turėtų pardavinėti viršminėtus daik
tus. Jei kuris jų neparduoda ta kai
na, nepirkite, bet jieškokite tokių, 
kurie parduos jums šiomis kaino
mis.

Pranešimai_ _
PASARGA.—Draugija pranešima* tkelbiaaM. 

užraokestiea. Pranešimai turi būt priduoti 
I vakaro, laiškeliu arba telefonu. Canal IBM. 
Priduoti tą pači< dieną, kada 'pavadinamas 
Uervaktia, nebegali būt Įdėti.—“Nauj.” Kad.

Cicero, III.—Liet. Mot. Progr. Su- 
siv. 43 kuopos mėnesinis susirinki
mas bus panedėlyj, Lapkryčio 12 d., 
7:30 v. vakare, Tamoliuno ir Gudga- 
lio svet., Draugės, malonėkit būti pa
skirtu laiku, nes yra daug svarbių 
dalykų svarstymui.

—Ra‘t. P. Garadauskienč.
Utarninke, spalių 13 d. įvyks susi

rinkimas delegatų nuo draugijų pa
laikančių “Aušros” Knygynų, 10900 
Micbigan Avė., 7:30 vai. vak.

Rašt. F. Bruškaitė.

LSS. 158 kp. susirinkimas įvyks u- 
tarninke, lapkričio 13 d., po nr. 1100 
Central Park avė. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visi kuopos nariai malonės 
atsilankyti į šį susirinkimą, turime 
daug svarbių reikalų. —Valdyba.

Cicero, III.—L.M.P.S.A. 43 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks šiandie, 
lapkričio 12 d. 8 vai. yak. Tamuliu- 
no ir Gudgalio svet. Visos narės bū
tinai turi atsilankyti, nes yra daug 
h i’A'tRjilųi link rvn«i<inrjLojo
vakaro. —Valdyba.

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasisktdbimams kainos;* 

1 colis, syk], 5® centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
Eriemonė tiek biznio tiek dar- 

o žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie jieš- 
ko jvairių 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 it., 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, pačtu, arba te
lefonu: Canal 1506.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
Pajieškau Jono Kanišaucko, Šiau

lių pav., Šeduvos parap., metai atgal 
gyveno ('hieagoje prie lloyne avė. 
Jis pats tegul atsišaukia, arba kas ži
note jį praneškite jo adresą.

Bronislovas Račkauskas
P. O. Box 1257 Melrose Park, Ilk

JIEŠKAU savo švogerių Augusto 
ir Kristupo Snapoeių, Kauno gub., 
Raseinių pav., Šimkaičių sodžiaus. 
Pirma gyveno Naugaluki. Jeigu kas 
žinote arba jie pats prisųskite man 
savo adrdesus.

Kostantas Tėlksnis, 
3307 Devoy Rd., Cleveland, (Ibio.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ^
ATIDUODAMA randon kambarys 

.vienai ar dviem ypatom. Be valgio. 
Kambarys šviesus, švarus. Elektros 
.šviesa, vanė, kiti palankumai. Per
dėm apšildoma.3313 S. Union ąVe„ 2nd floor, rear.

REIKIA DARBININKŲ
Vyrams ir Moterims VI
SOKIOS rųšies metalo 
arba išiedžio dirbamose 
Savose, fabrikuose, ko
teliuose. restoranuos, ša

itanuose, ligonbučiuose, raštinėse, sankrovose, 
namuose ir tt. Pamatykit musų DIDELI su
rasiu Otriausios mokestis.

Advance Employment Exchange

DARBAI

REIKALĄUJAME leiberių į Sęrap 
Iron Yard. Gera mokestis. Atsišau
kite j 1632 W. Kinzie st., Chicago.

REIKALINGAS atsakantis barbe- 
ris, kuris supranta savo darbų. Dar
bas ant visados.
2209 W. 23rd PI.. Chicago.

REIKALINGAS VYRAS prižiūrėji
mui boilerio vakarais. Kambarys ir 
$10.00 mėnesyje. Tą gali lengvai at
likti parėjęs iš darbo, čia pat ir dar
bų gali gauti. Blaiva mvyrui proga. 
Ženotam be vaiką arba pavieniui.— 
Klauskite janitoriaus, Kaz. Tulčius, 
219 Wisconsin st., prie Lincoln Park.

PARDAVIMUI

PARDUODAMA grosernė labai pi
giai $000. Geras biznis lietuvių 
apielinkėje. Didelė barnė arkliui ir 
vežimui arba automobiliui.
923 XV. 20111 St., Chicago.

ATSILANKYKITE ypatiškai kai 
norite geros vietos dol karčiamos. 
951 W. 19th St. Chicago

PARSIDUODA TEATRAS, 250 sė
dynių; geras biznis, gali gerai pragy
vent ir pinigų padaryt. Pardavimo 
firieŽastis — reikia eit j kariuomenę, 

’arduodam pigiai, nes maža laiko 
beliko iki reikės išvažiuoti j Rackfor- 
dą.
4914 XV. 14th St., Cicero, III.

PASĮNANDOKITE GERA PROGA
Parsiduoda pigiai restoranas. Biz

nis gerai išdirbtas, apgyventa lietu
vių ir svetimtaučių. Pardavimo prie
žastis — savininkas apleidžia Chica- 
gą. Atsišaukite: 1619 S. Halsted st. 
Chicago, 111.

PARDUODU pikčernę, kur trau
kiama dieną ir naktį paveikslai. Yra 
įtaikyta Northorn Light, prie kurios 
gali fotografuoti vakarais taip ge
rai kaip ir dieną. Vienas fotografas, 
—kito nėra per 12 mylių. Mieste 
randasi 6 parapijos, lenkų,' vokiečių 
katalikų, vokiečių liuteronų, švedų 
liuteronų, yankių ir airių. Biznis iš
dirbtas gerai. Apielinkėj gyvena tur
tingi farmeriai. Jei norintis pirk
ti šį biznį, nemoka to ainato, aš. galiu 
ir apsiimu ik išmokinti už dyką. Ge
ra proga. Nebrangu. Bandos į metus 
$60. Yaliarin l.emont Studio,

R. UrbanoAvicz’, 
No 308 Main St., Lemont, III.

PARDUODU kriaučių šapą labai 
pigiai. Labai puiki vieta, lietuvių ap
gyventa. Priežastis pardavimo — 
savininkas serga.
4567 Wenthw6rth Avė., Chicago. III.

RAKANDAI
EXTRA

Jauna pora priversta paaukaat ta
vo puikius, beveik naujus, rakandui 
už retai pigią kainą, $160.00 lekly- 
Čios setas, tikros skuros, už $20. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divonų, daven 
port, taipgi $a25 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Victrola au 
brangiais rekordais už $60.00. Sis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites 
Parsiduos taipgi po vieną. Atšilau- 
kitę tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ro» gat.. 
Chicago, ĮP

JAUNA PORA turi parduoti tuo 
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, cabinet, phono- 
graph, uprigbt pianą ir tt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai, ui 
grynus pinigus.
2910 North Avė., 1-mas flatas. Priei 
Huniboldt Park. Chicago

PARSIDUODA labai pigiai 6-šių 
kambariu puikus vėliausios mados 
rakandai. Gera proga įsigyti dai
lius rakandus už pigią kainų. Par
siduos skyrium arba visi sykiu. 
Reikalaujanti ateikite ir duokite pa
siūlymą.
2335 So. Hoyne avė., 1-mos lubos 

arti 24-tos gatvės.

NAMAI-ŽEMĖ

TAUPYKITE PINIKUS
Tegul jąsų randa moka už jųsų na

mą. Moderniškas naujas, 2 i'latų 
mūrinis namas, 3 blokai j pietus nuo 
Cranc dirbtuvių prie Sawyėr ir 45 
gatvės.

Suros, Xranduo, Gazas, Elektros 
šviesos, cemento šalygatviai, viskas 
įtaisyta ir išmokėta už lotą 30x132%. 
Del platesnių žinių atsišaukite:

45 Savvyer St., 
Agentas pasisiuntimui

BARGENAS—
Tiktai $200.00 įmokėt ir ręsta po $15 
kas savaitė, nupirksi konkretiniu pa
matu trobele, su devy nių pėdų beiz- 
mentu, gazi|, elektros .šviesa, mau
dyne. Lotas 32x125. Kaina tiktai 
$2600.00. Charles T. Sulak, 
3501 W. 2<>lh Street, Chicago.

Telephone Rocksvell 2715. >

MOKYKLOS

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmpkinam piešimo, kirpimo formų 
siūti naminius daiktus arba aprėda 
lūs. Diplomas kiekvienam, kur* ilsi 
mokins. XTalandos dieną arba vak* 
rais dėl jąsų parankumo. Už $10 B 
mokinam jus sint visokius drabužiui

DRESS MAK1NG COLLEGES
2336 W. Madison gat., Westera a*«

SARA PATEK. MOKYTOJA 
1850 XVella arat.

DYKAI! DYKAI!.,
Dabar yra jūsų proga mo

kytis barzdaskutystės 
amato dykai 

y

25 mokiniams dykai
Neprąleiskite šio pakvietimo. Atal 
lankykite pas mus tuojau. Išsikirpkit 
šitą, kad atsimintume! musą adresą.

B9RKEBARBERSCH00L
612 W. Madjson St., Chicago, UI.

MOKYKLOS

MIERIKOS LIETUVIU MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pirk- 
Įybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a- 
belnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia- 
rašystės.

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

Šokių Mokykla

Mokiname sulig naujausia mada visokiu* lo
kius. Užtikriname pasekmes. Mokinamo Pa- 
nedėliais ir Pėtnyčiona. Pradžia 7:45 v. vak.

J. RASHINSKIO SVETAINĖJ
731 W. 18th 8t., Chkaco, III 

Duodama Privatinės Lekcijos

Rusiškai-Lenkiškas
Ligcnbutis

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

Mes taipgi priimame ligonius ant 
savaitės. La\vndale 839,
1234 Independence Blvd. Chicago

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St., Chlcaga 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ta

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare

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

3149 S. Morgan St. kertė 32 «t. 
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. Nedėlio- 
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

I DR. A. I. EPŠTEIN 1 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

| 3101 So. Halsted Street
; Kampas 31-mos gatvės

OI ISO TEL. Boulevard 4974 
Gyvenimo Tel. Canal 5188

V ----------------------------------------------------------------------------------- J

Tel. Armitage 984

DR. A. J. KARALIUS
Gytl,tojas ir Chirurgas

X-SPINDULIAI
2121 N. Western avė.

Valandos: 9—12 ryte; 2—>

Telephone Drover 9093

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

Specialistai Moteriikq, Vyriiki), V*fh« 
ir viatj chroniibų li*q.

VALANDOS:.10—11 ryto, 4—5 po pi*tw, t— 
vakare. Nedėldieniais 10—1 po pietų 

3354 S. HALSTED ST., arti 34 Si 
CHICAGO, 1LL.

Specialiai
Pabaigęs ;

Northern Illinois Cole-
gijų Pritaikymo Akinių f-

Gerumą Stiklų Gvarantuoju • 
Valandos nuo 5 iki 9 vakare.

0r. K. NURkAITIS Oph. D.
1617 N. Robey St., Chicago.
Kamp. Milvvaukee ir North av. }

Tel. Humboldt 4613.

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. J O N I K A n l 
Medikas ir Chirurgas 

3315 S. Halsted St., Chicago fį

DR. W. YUSZKIEWICZ

LIETUVlflKAS AKIŲ GYDYTOJUI* 
Ku tari skaudamu arba silpnas aki*. -į 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pa* i

1155 Milnaukee Avė.
Valandom: Nuo 9 ryto iki 9 vakar* 

u Bnn ų vyto iki J po pMt

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

Tel. Drover 7179. !
- j

------      „n nūn   hiiihim*' iuuiuu ap* j Į

Dr. Ramser
AKIU SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamus akiniu*. *(>*» 
nuoji b patarimui duoda dykal 

734-88 Milwaukee avė., arti Chicaga 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 iiryto iki vak*. 
rui. Nedėliomis nuo 9 iiryto iki 1 po 

To). Haymarket 24S4.
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D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. j 
3325 So. Halsted St, Chicago.

kyn< .uit •
$30 1 l ' 1 J <>■ »■
ir 25-

Nau^ji, daryu gatavi
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki
18 dolerių. |

Pilnas pasirinkimas kailiu pamins
iu overkotų.

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

Atdara kasdierą, nedaliomis ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halsted St„ ^hicairG tai,

1
JOSEPH C. VVOLON

LIETUVIS ADVOKATAS
Ruimas 902-904 National Life Hldg.. 

29 So. La Šalie 81., Chicago, 11L 
Tel Central 6390-6391. Atdara:

Utarninko, ketvergo ir subatoe vaka
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numerio: 
1566 MILWAL'KEE A VE., Chicage, Iii. 

Tol Humboldt 97.

KIŠENINIS
ŽODYNĖLIS^

i
Lietuviškai-Angliškas»

Angliškai-Lieluviškas I

*

X Talpina savyje reika- t 
Ž lingiausius, kasdie var- t 
x ZX tojamus, žodžius. La- $ 
t bai paranki knygutė ne- j 
t šiotis ir kiekxdename 
t reikale pasinaudoti.
t Kaina 50c paprastu
♦ ir 75c geru skuriniu ap- 
+ daru.
? Galima gauti “NAU-

I* JIENŲ” Administraci- 
I f joje, 1840 S. Halsted St, 
į 1 Chicago, III.
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