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Kerenskis pasislėpė
Susitverusi kazoku respublika
Finlandija pasiskelbsianti 

respublika

Ukrainos seimas paskelbė
Ukrainos neprigulmybę.
“Sakoma, kad remiančių 

Kerenskį kazokų skaičius 
siekiąs tik 300.”

Bevieliais pranešimas, a- 
tėjęs šiandie iš Petrogrado 
sako, kad Kerenskio spėko
mis komanduojąs gen. Du- 
chomin išleido lapkr. 14 d.

True translation iiled with the post- 
master at Chicago, III., on November 
19, 1917, as reųuired by the act oi 
October 6, 1917.

NUTEISĖ 4 SOCIALISTUS

True translation filed with the post- 
rnaster at Chicago, III., on November 
19, 1917, as reųuired by the acl of 
October 6, 1917.

JAPONIJA ATSISAKO 
DUOTI LAIVŲ.

ne translation tileit \vitn the nost 
istcr at Chicago, III,, on Novenlbei 
. 1917. as* reųuired bv the act o

premjeras nežinia km

ovo-
Dono teritorijos 

sostinėj, gen. Kaledinas, Do
no kazokų hetmanas, užėmė 
pilną valdžią Dono teritori
jose ir užmezgė ryšius su ka

o

“Delei mano visiško neži
nojimo vietos^š&yenTmo vy
riausio komanduotojo, aš 
laikinai užimu vietą vyriau
sio komanduotojo — aš pa
liepiau sustabdyti tolimesnį 
siuntimą kariuomenės i Pet- c- C

rogradą. Dabar leidžiami 
tik transportai, būtinai rei
kalingi kariškom operaci
jom. Aš paskelbiu tai žiniai 
visų komanduotojų, komite
tų ir komisarų.”

16 Remiamas translation filed with the post-

siduoti, premjeras Keren- 
is pasišalino nuo jam pa-

py Kai mukų, Dagestano ir 
Juodųjų jurų parubežio rai
telių ir Dono kazokų, jis su
darė autonominių daleliu ly-

LATVIAI PRISIDĖJO
PRIE BOLŠEVIKŲ.

apkri- HAPARANDA, lapk. 16.
— Atėjusios į Haparanda iš 
Petrogrado žinios nurodo, 
kad sumušimas Kerenskio

m e
areštavo Ukrainos
• užgniaužė bolševi-

skaičiuje 30,000, perėjimo į

it mane.
jie arėsi

Kerenskiui.

etro-

Pine translation filed with the post-

’asirodo, kad mažai 
ums prijautimo.’

?’ paklausė jis.

ndentas pervažiavo per Ru- 
' a siją nuo Kaukazo iki Petro

gradui, bet niekur neužgir- 
i do ne žodžio sąjausmo Ke- 
renskiui.

October G, 1917.
KERENSKIS SIŪLO 

SANDARĄ.

PETROGRADAS, lapkr.
18. — Bolševikų vadovai

Už platinimą lapelių “The 
price we pay.”

AUBURN, N. Y., lapkr. 
18. — Su v. Valstijų distrik
to teismas vakar nuteisė ke
turis Albany socialistus už 
peržengiųią įstatymų apie 
šnipinėjimą. Nuteisti — 
Clinton H. Pierce, Angelo

Charles Nelson.
Jie buvo kaltinami plati

nime lapelių “The price we 
pay”, parašytų episkopalų 
kunigo Irwin St. John Tu- 
cker.

Pierce tapo nuteistas 10 
mėnesių Albany pavieto ka
lėjimai! ir užsimokėti $500 
pabaudos; Creo — 1 metams 
kalėjimai! ir ųžsimokėt $600; 
Zeilman — 8 mėnesiams ka
lėjimai! ir Nelson — 4 mėn. 
kalėjimai! ir užsimokėti 
$500 pabaudos.

VIENNOS SOCIALISTAI
REIKALAUJA PERTRA

UKIMO MUŠIU. .

Užbaigia tarybas.

TOKIO, lapkr. 18. — Ta
rybos tarpe Japonijos ir S. 
Valstijų plieno klausime už
sibaigė be jokio susitarimo. 
Oficialis pranešimas sako, 
nepasisekimas įvyko delei S. 
Valst. reikalavimo atiduoti 
pusę Japonijos įtalpos pirk-

siūlė 150,000 ar 200,000 to
mų. Pranešimas priduria, 
kad Japonija turi 600,000 to
nų ta vorų, laukiančių išsiun
timo. Nežiūrint to, Japoni
ja pasirengusi visukuo pa
dėti talkininkams.

True translation filea v. ith the post- 
ma.ster ai Chicago, III., on November 
19, 1917, as reųuired bv the acl of 
October G, 1917.

KARDAIS IŠVAIKĖ
DEMONSTRANTUS

ZURICH, Šveicarija, 1. 17.
— Policija buvo priversta 
vartoti savo kardus, kad iš-

manifestaciją. Keletas žmo
nių sužeista. Padaryta dali- 
gybė areštų/

l'rue trair.lation filed with the post-

Paskyrė lenkams 
premierą

Anglai užėmė Jaffą

Anglų ir vokiečių susirėmimas 
jurose

True translation filed with the post- pu nuo Helgolaildo, .kur jie 
master ai Chicago, III., on November 
19, 1917, as reųuired by the acl <>l 
October G, 1917.
LENKIJOS PREMIERAS 

PASKIRTAS.

Pirmuoju premjeru paskir
tas Kucharzewski.

čių kariškų laivų ir minų 
laukų.

Patėmyta, kad vienas vo
kiečių lengvųjų 
buvo liepsnose, o 
išrodė, pagadinta m

kruizerių 
kito, kaip 

šineri-

COPENHAGEN, lap. 17. 
— Iš Berlino pranešama, 
kad žinomas lenkų istorikas 
prof. Jonas Kucharzewski 
tapo paskirtas pirmuoju pre
mjeru naujos Lenkijos vals-

O

ANGLAI UŽĖMĖ JAFFĄ.

į Paėmė seną Palestinos mies
tą; turkai buvo apleidę.

Anglų lengvosios jiegos 
sugrįžo be nuostolių, tik su 
mažais pagadinimais lai
vams ir lengvais nuostoliais

i filed with the post- 
igo. III., on November 
iiiircd bv the act of

VOK

11 i per
Piave up

aš turiu nusižudyti?’
“ ‘Jeigu jus esate teisingas October 6, 1917* 

žmogus, jus važiuosite į Pe-j 
t rogradą po balta vėliava ir 
stosite prieš revoliucinį ko
mitetą, kur jus tarsitės kai-

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
19, 1917, as reųuired by the act of

FINLANDIJA PASI
SKELBS NEPRL 

GULMINGA.

ir jam buvo pažadėta sargy
ba. Jis priešinosi jūreivių 
sargybai, kadangi tarpe jų 
buvo nekurie jo priešai. Jis 
norėjo palaukti iki nakties, 
bet pagalios sutiko keliauti 
dienos laiku. Aš išėjau ir

Ukraina jau pasiskelbusi 
savo negprigulmybę.

liepiau jam paskirti sargybą 
iš 8 žmonių. Už pusės valan
dos kazokai pranešė man, 
kad Kerenskio negalima ra
sti. Aš pašaukiau prie gin
klo, manydamas, kad jis ne-

M. Bibenko, narys karės 
ir laivyno komiteto pranešė 
darbininkų ir kareivių 'kon
gresui, kad Kerenskis pabė
go persirėdęs jurininku.

'l'rue Iranslalion filed with the post- 
master at Chicago. UI., on November 
19, 1917, as reųuired by the art of

KAZOKAIPASKELBĖ 
RESPUBLIKĄ PIETINĖJ 

RUSIJOJ.

Respublika susidės iš auto
nominių dalelių.

įsteigė

LONDONAS, lapkr. 18.— 
Sulig žinių, atėjusių iš Ha- 
payanda ir perduotų Excha- 
nge Telegraph koresponden
tui iš Copenhageno, tikima
si, kad Oskari Tokoi, social
demokratų vadovas Finlan- 
dijoj ir buvęs premjeras, pa
nedėlyj sudarys naują val
džia. žinia dar priduria, kad 
tą dieną seimas paskelbs Fi- 
nlandijos neprigulmybę.

Bolševikų komisionieriai, 
sulig Reuterio Petrogrado 
korespondentu, uždarė Ru- 
sijos-švedijos rubežių Tor- 
nea ir nė vienas neleidžia
mas išvažiuoti be specialio 
revoliucinio kariško komite
to leidimo. Toliaus žinia sa
ko:

“Susirėmimai Maskvoje 
sustojo. Pasirašyta po su
tartim, sulig kurios taip va
dinamoji baltoji (raudono
ji?) gvardija sudeda savo 
ginklus, o viešojo saugumo 
komitetas išsiskirsto,

J bolševikų sąlygas suda
ryme socialistiškos valdžios 
įeina kontroliavimas kariuo- 

savo menės Petrogrado ir Mask-
pačių valdžią visoj teritori--vos distriktuose ir sistema- 
joj į šiaurę nuo Kaukazo'tiškas apginklavimas visos 
tarp Juodųjų ir Kaspijaus Rusijos darbininkų.

įvairių valdžios įstaigų, ku
rios tapo dizorganizuotos 
streikais ir atsisakymu dir
bti po bolševikų komisarais.

Kerenskis telegrafavo iš 
Gatčinos siūlydamas sanda
rą. Sekama telegrama iš
siųsta utarninke.

“Pasiūlius komitetui iš
gelbėjimui šalies ir kitoms 
demokratinėms organizaci
joms, sujungtoms su juo, aš 
sustabdžiau veikimą prieš 
sukilėlių spėkas ir siulau pa
siųsti komisionierių Stanke
vičių pradėti tarybas suradi
mui priemonių išvengimui 
bereikalingo kraujo lieji
mo.”
KERENSKISSUSITAIKĖ 

SU LENINU?
Taip bent sako ši žinia.

LONDONAS, lapkr. 18.— 
Exchange Telegraph kores
pondentas Copenhagene pra
neša, kad Berlin Tageblatt 
rašanti, jog premjeras Ke
renskis ir bolševikų vadovas 
Petrograde Nikolai Lenin 
padarė kompromisą, ypač 
natogų Leninui.

- Sulig čia . šiandie gautų j 
pranešimų, Vienuos social
demokratai milžiniškame 
viešame susirinkime. įvyku
siame panedėlyj, priėmė re
zoliuciją, reikalaujančią, 
kad centralinės valstybės 
tuojaus pasiūlytų pertrau
kimą mušiu Rusijai ir pak- Sol. 
viestų visas kariaujančias 
šalis pradėti taikos tarybas.

APGULIMO STOVIS 
BRAZILIJOJ.

RfO JANEIRO, lapkr. 17 
— Valdžia paskelbė apguli
mo stovį federaliame distri- 
kte ir valstijos Rio Janeiro, 
San Paulo, Parana, Santa 
Catharina ir Rio Grande do

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
19, 1917, as reųuired by the act of 
October G, 1917.
GELEŽINKELIŲ DARBI
NINKAI ATSISAKO GA
BENTI KARIUOMENE.

WASHINGT0N, lapk. 15.
— Moterų partijos ofisas 
praneša, kad 30 moterų, pa
siųstų prie darbų kalėjime 
vakar už iškėlimą plekatų 
ties Baltuoju namu, prisidė
jo prie Alice Paul ir paskel
bė streiką. 28 kalinės bus
teisiamos už demonstraciją SKAITYKIT IR PLATINKIT 
panedėlyj. i “NAUJIENAS”.

Petrogradui gręsia badas.

STOCKHOLM, lapkr.. 18. 
— Sulig čia gautomis žinio
mis, kurios skaitoma. atėju
siomis iš ištikimų šaltinių, 
Petrograde buvo ramu iki 
seredos vakarui.

Geležinkeliy darbininkai 
atsisako gabenti kariuomenę 
dėl bile kurios frakcijos.

Maisto padėjimas sostinėj 
darosi vis blogesnis.

Labai mažai žinių ateina 
iš provincijos, bet matomai 
ištikima žinia sako, kad>gęn. 
Kaledinas renka gana didė
les kazokų spėkas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
19, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

RIAUŠĖS SIBERIJOJ.
TOKIO, lapkr. 17. — Su

lig čia gautų iš Vladivosto
ko ir Charbino žinių, delei 
vėlesniųjų Rusijos sukilimų, 
nekuriuose Siberijos mies
tuose kilo smarkių riaušių.

Daugelis japonų bėga 
Siberijos ir grįžta namo.

BUS RAIBUOJAMAS 
ATŠAUKIMAS.

iš

DĄR VIENAS SOČI ALIS- 
TAS ALDERMANAS.

TOLĖDO, Ohio. — Per
skaitant balsus pasirodė, 
kad dar vienas socialistas, 
Thos. Devine, yra išrinktas 
miesto tarybom Tokiu budu 
šiame mieste yra 4 socialis
tai aldermanai. Viso gi ai? 
dermanų yra 16. Du metai

LONDONAS, lapkr. 18.-x 
Anglų armija Palestinoje 
vakar paėmė Jaffa miestą, 
palei Viduržemio jurą. Tur
kai, kurie tebesitraukia į 
šiaurę, nedarė pasipriešini
mo.

Oficialis pranešimas sako:
“Vakar Australijos ir Na

ujosios Zelandijos raitoji 
kariuomenė be pasipriešini
mo užėmė Jaffą. Priešas 
pasirodo, tebesitraukia į šia
urę.”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
19, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

ANGLŲ LAIVYNAS 
ATMUŠTAS.

SAN FRANCISCO, Cal: 
Rinkimų komisionieriai "pa
skyrė gruodžio 18 d., kurioj 
bus balsuojamas atšauki
mas distrikto prokuroro 
Charlse S. Fickert, pasižy- 
Charles S. Fickert, pasižy- 
dimu bylos prieš darbinin
kus—Mooney ir kitu, kalti
namus metime bombos • į 
“preparedness” parodą per
eitais metais. Pirklybos bu
tas sudėjo $1,000,000 kovai 
su organižudtMš darbinin
kais ir jš ty pinigų Fickert 
ir k. papirkinėjo liudytojus 
prieš Mooney ir k., kad tik 
juos pasiuntus ant kartuvių.

Sako vokiečiai.

AMSTERDAM, lapkr. 18. 
— Berlino žinia, paduodan
ti oficiali pranešimą, datuo
tą subatoj, sako, kad stiprios 
anglu jurų spėkos pirmu sy
kiu nuo beveik pradžios ka-P 
rėš bandė įsiveržti i vokie
čių užlanką (Helgolandą) 
subatos ryte. |

Vokiečių sargybos laivai | 
Surado anglus Horn Rėefr1 
Terschelirig linijoj (apie 60 
myli^ nuo Helgoland salos). 

’ Priekinės vokiečių jurų 
spėkos, greitu kontr-išsiver
žimu lengvai atmušė juos 
be nuostolių iš vokiečių pu
sės.

RYMAS, lapkr. 
rėš ofisas šiandie 
kad tolimesni priešo bandy
mai persikelti per Piave u- 
pę tapo vakar italų karino 
menės atmušti, o puikioj k<>- 
n)r-atakoj austrų-vokiečių 
spėkos, kurios buvo pir
miau atsistoję ant vakari
nio kranto, Fagare zone, ta
po pilnai išvarytos iš šios a- 
pygardos.

Austrų-vokiečių spėkos 
apsuptos Zenson įlenkime, 
bandė prasimušti, bet tapo 
atmuštos su dideliais nuos
toliais ir kartu buvo priver
stos pasitraukti dar toliau i 
lanka.

Asiago augštumoį italų 
linija atlaiko labai smarkias 
atakas, kuriose gynimos vie
nutės parodo savo visą drą
sumą apsigynime ir kontr
atakose.

18.—K a 
paskelbi

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
19, 1917, as reguircd b\ the act oi 
October 6, 1917.

ITALAI SUĖMĖ 1,000 
BELAISVIŲ.

• RYMAS, lapk. 17. — Vo
kiečių kariuomenė, kuri per
ėjo Piave upę ties Zenson, y- 
ra nuolatos stumiama italų 
atgal. Kitose vietose italai 
paėmė apie 1,000 belaisvių.

3 ŽMONĖS UŽMUŠTI

VOKIEČIŲ LAIVYNAS 
PABĖGO.

CHAMPAIGN, III., lap. 18 
— Dvi moteri ir vaikas už
mušti, o du oficieriai sužei
sti traukiniui užbėgus ant jų 
automobiliaus.

Tvirtina anglai.36,000 SILPNAPROČIŲ.
ALBANY, N. Y: — Geor

ge A. Hastings iš State Cha- 
• rities Ass’n apskaito, kac

ra 36,000 silpnapročių. Val-

9 ŽMONES UŽMUŠTI.* LONDONAS, lapkr. 18.— 
Admiraltija šiandie paskel
bė, kad vokiečių lengvieji 
kruizeriai, kurie vakar pa-

MONTREAL, Canada, L 
18. — Manoma, kad 9 žmo
nės užmušta ir keli kiti sun
kiai sužeisti sugriuvus se-

atgal socialistai gavo 2,500 vien New Yorko valstijoj y

stija rūpinasi 6,000 silpna-’bėgo į Helgolando užlanką 
Įpročių, bet turėtų aprūpinti nuo tokios pat rųšies anglų
dar 5,500. * laivų, buvo vejami iki 30 my- nam namui Canmng gatvėj.

balsy, šiemet gi 12,00,
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Telephone Canal 1506

Užsisakomoji kaina:
Whlcac«|e, nešiotojams kasdien pri- 
ftatant t namus, moka:

Savaitei ....................... 12 centą
■Komiui .......................... 50 centu

flHesto dalyse, kur nešiotojai nepa- 
.jftakia, dienraštis siunčiamas pačtu, 
■majams ifianksto užsimokėjus: Me- 

$6.00; pusei metu $3.50.
ne Chicagoj, metams $5.00; pu

pai metu $3*00; trims menesiams 
Kanadoje metams $7.00. VI- 

Mr kitar užsieniuose $8.00 metams.

Reforma A- D. 
Federacijoje.

Laikraščiai praneša paste
bėtinai mažai žinių apie A- 
merikos Darbo Federacijos 
'konvenciją. Jie labai triuk
šmingai išgarsino tiktai pir
mą sesiją, kurioje laikė kal
bą prezidentas Wilsonas; bet 
apie tolimesnius konvencijos 
darbus laikraščiuose beveik 
nieko negirdėt.

Šitą spaudos tylėjimą rei-, 
kia veikiausia išaiškint tuo, 
kad unijų suvažiavime nei
na dalykai taip, kaip kapita
listų laikraščiai geistų. Po 
to, kada iš Federacijos vadų 
pusės buvo viskas prirengta,

nešta, kad Kerenskis sumu
šęs Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Tarybos spėkas ir 
numalšinęs sukilimą. Dabar- nuversta ir palutinai sumuš-

' gi jau yra žinoma, kad Pet-* 
rograde jisai nėra turėjęs nė 
vieno laimėjimo. Buvo daug 
rašyta apie tai, kad Kornilo- 

‘ vas vedąs buvusiojo minis- 
terių pirmininko armiją; bu
vo rašyta, kad Kerenskis, 
Kornilovas ir Kaledinas (ka
zokų vadas) sudarę triumvi- 
:ratą kovai prieš bolševikus; 
buvo pranešta, kad Kornilo
vas su Kaledinu susitarę 
remt Kerenskį, iki bus su- 
ymušti bolševikai, o paskui 
i nuversti jį. Ir visa tatai pa
sirodo esant netiesa, nes, 
kaip dabar girdėt, tai Korni- 
lovui nebuvo pavykę net ir 
iš kalėjimo pabėgt. Pagalios 
^buvo paleista žinia, kad Si- 
įbiras atsimetęs nuo Rusijos 
ir pripažinęs buvusįjį carą 
savo valdonu. Bet ir šita ži
nia neranda dabartiniuose 
atsitikimuose jokio patvirti
nimo.

Matant, kad telegramų a- 
genturos prasimanė tiek 
daug nebūtų dalykų, prisei- 
na atsargiai ir kritiškai im
ti ir kitus jų pranešimus. O 
ypatingai reikalingas yra 
toks atsargumas, apverti- 
nant tų pranešimų tenden
ciją (pakraipą, dvasią). Fa
ktas iškreipti arba prasima
nyti yra dar sunkiau ir suži- 
niam melagiui, nes tatai an-

kų.
Kerenskio valdžia tapo

nuo revoliucijos pradžios iki 
dabar Rusijos kareivių pro
tavimas žymiai persikeitė. 
Jie pirma galėjo būt tiktai 
paklusniu įrankiu revoliuci
onierių rankose; dabar-gi

kad suvažiavimą pavertus ksčiau ar igeina aJk
**a«*»z*Mi Lrr\v\iOWl A77 1 >• ‘Mntmhl-“amerikonizmo” ir “loyalu- 
nw” demonstracija, laikraš
čiai, be abejonės, laukė iš jo 
didelio glėbio “patriotinių” 
kalbų ir rezoliucijų. Bet,

štę. Bet paduot faktus me-

ta; ir tai įvyko gana lengvu 
budu. Reiškia, ji turėjo ma
ržai paramos, O nesenai juk jie, be abejonės, yra pramo- 
ji buvo taip galinga, kad ir 
Kornilovo maištas nepajiegė 
pajudint ją. Taigi ji atgyve
no savo laiką.

Kas-gi buvo ta valdžia? Ji 
atstovavo buržuazijos ir dar
bo žmonių (demokratijos) 
bloką, kuriame darbo žmo
nių įtekmė buvo stipresnė, 
negu buržuazijos. Kerenskio 
yaldžia, kaip žinome, pakei
tė Lvovo-Miliukovo val
džią. Pastaroji taip-pat bu
vo buržuazijos ir demokrati
jos bloku; bet jame dalyva
vo ir bajorijos dalis, o vado
vavimas priklausė buržuazi
jai. Kerenskio valdžios puo
limas reiškia suirimą to susi
vienijimo tarp privilegijuo
tųjų klesų ir demokratijos, 
kuris tapo sutvertas devyni 
mėnesiai atgal ant carizmo 
griuvėsių.

Tame susivienijime, juo 
labiaus plėtojosi revoliucija, 
tuo labiaus svarbos centras 
slinko “į kairę.” Išpradžių 
jame, kaip minėjome, lošė 
šiek-tiek rolės ir liberalė (su- 
buržuazėj tįsioji) bajorija; 
bet ant pirmo smuiko griežė 
stambioji, imperialistinė, bu
ržuazija. O revoliucinė de
mokratija stengėsi daryt 
spaudimą į tą susivienijimą 
ne tiek iŠ vidaus, kiek iš lau-

lagingoje šviesoje, suteikt [k0 — per Darbįnįnku ir Ka- 
jiems ne tą prasmę, kurią jieĮreivių Atstovų Taryba. Pa
turi, yra palyginamai leng-’skui ig to susivienijimo tapo

matoma,- iki šiol nesulaukė ^a^kas- Ir kaPltall®t1' prašalinti bajorijos atstovai 
nieko. j P8 zinil3 a^en^ros s?^° da’ ir jame sustiprėjo demokra-

Savaitės gale tečiaus tapo į ^llčiaSi. J°nėS’ tinės buržuazijos, o taip-pat

Tarpe tų priemonių, kurio
mis agentūros naudojasi tik- tėkmė. Kerenskio kabineto 
siu neteisingai nušviesti Ru
sijos atsitikimus, galima pa
stebėt jų stengimąsi išpust 
faktus, kompromituojančius 
revoliuciją, sumažint nepa
geidaujamų joms frakcijų 
jiegas ir padidint jų oponen
tų jiegas, melagingai persta- 
tyt revoliucinių partijų tik
slus, apšmeižt jų vadus ir tt.-

Turint tatai omenėje, rei
kia susilaikyt nuo darymo 
skubotų ir drąsių išvadų iš 
tų žinių, kurios dabar ateina 
apie Rusiją. Galimas yra 
daiktas, kad tenai visai nė
ra anarchijos arba ko-nors 
panašaus į ją, kaip laikraš
čiai skelbia. Galimas daik- 

Buržuaziniems ^as* ^ad ir spėkos, dalyva
vusios sukilime prieš Keren
skio valdžią, buvo visai kito
kios, kaip praneša telegra
mos. Jos, pav. sako, kad Ke
renskio kabineto nuvertimas 
buvęs vienų bolševikų dar------
bu; ir kartu jos nurodo, kad (galima tikrai spręsti, 
Kerenskis neturįs pritarimo per tą laiką ūkininkų jiegos 
nė buržuazijoje, ir kad bol- kelis kartus sparčiau augo, 
ševikų armiją vedą senieji a- megu darbininkų. Darbinin- 
iristokratiniai oficieriai. Bu- kai jau nuo senai aktyviai 
ržuazija ir bajorai oficieriai,(dalyvauja politikoje; 
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paskelbta vienas konvenci
jos nutarimas, kuris priver
tė kapitalistų spaudą net su
sirūpinti. Federacija, bū
tent, nutarė, pradedant atei
nančiais metais, laikyt savo 
suvažiavimus ne lapkričio 
mėnesyje, kaip buvo daroma 
per 35 metus, o birželyje. Ši
tas nutarimas aiškinama 
tuo, kad unijų susivienijimas 
ketina ateityje aktyviai da- 
lyvaut šalies politikoje. Fe
deracijos suvažiavimai, gir
dų busią šaukiami vasaros 
pradžioje, kad ji galėtų nu
statyt savo poziciją linkui 
rinkimų, įvykstančių rude
nyje. Spėjama net, kad Fe
deracija statysianti savo ka
ndidatus ir tuo budu veik
sianti, kaipo atskira politi
nė partija, i____________
politikieriams šitoks dalykas 
butų, žinoma, labai nemalo
nus, nes jie pripratę yra prie 
to, kad unijistai remia kapi
talistų partijas.

Bet ar minėtoji reforma 
Federacijoje ištiesų buvo į- 
\ estą tuo tikslu, tai dar neži
nia. Prezidentas Gompersas 
sako, kad ne. Federacija, 
pasak jo/kaip buvo, taip ir 
busianti bepartyve organiza
cija. Palauksime, ką pasa
kys apie tai darbininkiškoji 
spauda.

ir revoliucinės demokratijos* 
(ūkininkų bei darbininkų) į-

susiorganizavimas įvyko ta
da, kada darbo žmonių spė
ka tame susivienijime ėmė 
persverti pasiturinčiųjų kle- 
sų spėką. Ir ji tolyn vis la
biaus stiprėjo. Kornilovo 
maištas parodė, kad ji jau y- 
ra taip galinga, jogei buržu
azija visai negali jai priešin- 
ties. Dabar-gi atėjo momen
tas, kada darbo žmonės, ma
toma, rengiasi visą valdžią 
paimt j savo rankas.

Bet darbo žmonės tai nėra 
viena klesa. Jie susideda iš 
beturčių, darbininkų, ir smu
lkiųjų žemės savininkų, ūki
ninkų. Abi sudedamosios ši
to bloko dalįs, be abejonės, 
žymiai sustiprėjo per devy
nis revoliucijos mėnesius. Ir 
darbininkai ir ūkininkai šio
je valandoje yra nepalygina
mai geriaus susiorganizavę 
‘ir susipratę, negu buvo per- 
į eitojo kovo mėnesyje. Bet 

, kad

kę ir savarankiai protaut. 
Bet negali būt klausimo ir 
apie tai, kad ir ūkininkai so
džiuje šiandie daug skiriasi 
nuo to, kas jie buvo revoliu
cijos pradžioje, švietimo iir 
organizavimo darbui dirva 
tarpe jų begalinė, ir revoliu
cija, žinoma, nepaliko jos gi
liausiai neišjudinus. Reikia 
tikėties, kad revoliucijai ši
toje dirvoje yra lemta dar ir 
daug daugiau nuveikti, kaip 
iki šiol.

’ Tas spėkos centro slinki
mas “į kairę”, apie kurį mes 
pirma minėjome, veikiausia 
nuo to visų-pirma ir parėjo, 
kad revoliucijos bėgyje vis 
labiaus ir labiaus didėjo po
litinė ūkininkų klesos svar
ba. Ji dar tur-but negali ly- 
ginties su proletariato spė
ka, bet ji jau daro milžiniš
ką įtekmę į darbininkų judė
jimą, ypatingai į jo taktiką. 
Dabartiniame, pav. sukilime 
prieš Kerenskį svarbiausiu 
obalsiu šalę taikos obalsio fi
gūravo dvarininkų žemės 
konfiskavimas ir atidavimas 
ūkininkams. Paskui Darbi
ninkų ir Kareivių Atstovų 
kongresas, kaip girdėt, išrin
ko valdybą, susidedančią iš 
14 bolševikų ir 7 socialistų 
revoliucionierių (socialistai- 
revoliucionieriai yra ūkinin
kų ideologai). Pagalios, tas 
faktas, kad paskutiniu lai
ku labai užaugo bolševikų 
jiegos liudija irgi apie tai, 

Įlkad neproletariški elementai 
jpadarė daug įtekmės į dar
bininkų judėjimą.

' Bet ūkininkų rolė Rusijos 
^revoliucijoje tolyn vis labiau 
didės. Todėl dabartinė Ru
sijos revoliucija ne ves prie 
proletariato diktatūros, o 
darys ją (tą diktatūrą) vis 
dabiaus neįvykinamu dalyku. 
.Proletariato diktatūros Ru- 
‘Sija susilauks tada, kada jo
je ateis socialės revoliucijos 
laikas.

Rusijos revoliucija, kaip 
i matėme, nestovi ant vietos. 
Socialistų spauda sakė tiesą, 
kada ji, po caro nuvertimo, 
tvirtino, kad revoliucija dar 
neužbaigta. Nuo pavasario 
iki dabar ji vis progresavo ir 
progresavo. Vis žemesnės ir 
žemesnės klesos stojo į jos 
pryšakį. Todėl vis tvirtes
ni darėsi pirmieji josios už
kariavimai. Net ir mėgini
mai iš jos priešų pusės už
duot jai smūgi iki šiol vis pa
virsdavo naujais josios spė
kos šaltiniais.

liežuvį ir piularyti bilc kam 
nesmagumų ir sunkenybių. 
Be to, čia skundžia lietuvis lie
tuvį. Tą gali daryti tik be 
sąžinės žmogus, varantis ypa- 
tišką kerštą, o ne darantis ko
kį ten pasitarnavimą šaliai, 

kadangi tuomi tik uždeda kan 
kinio vainiką ant galvos be- 
spekiams žmonėms, kurie tie
sioginiu budu savo idėjoms 
tarnaudami jo įsigyti neturi 
progos.

Skundimas abelnai yra ne
gražus dalykas ir vertas pasi
bjaurėjimo. Geriau reiktų 
patarti, perspėti, matant neta
ktą.
Tai, reiškia, vyčių organas vis

gi rado drąsos pasmerkti tuos 
gaivalus, kurie agentauja poli
cijai, nežiūrėdamas to, kad jie 
yra klerikalai. Kiti klerikalų 
laikraščiai arba nutylėjo apie 
skundikų darbus, arba net pri
tarė jiems.

“Vyčio” nuomonė apie socia
listus mums nesvarbi. Bet svar
bu, kad jisai dar turi pakanka
mai žmoniškumo nupeikti neti
kusi savo bendraminčių elgimą
si.

šokių žmonių; yra net visokių 
socialistų srovių ir partijų. Kai- 
kurie tų žmonių arba tų srovių 
gali kartais, ištiesų, padaryt ne
prideramą valdžios troškimą. 
Bet to priekaišto juk negalima 
daryt visiems socialistams. Ir 
jo visiškai neparemia tas fak
tas, kad socialistai stengiasi įgyt 
galios tokiose šalyse, kur jie dar 
negali įkunyt savo idealo. Kaip 
visi žino, socialistams rupi ne 
vien įvykdint socializmą, o ir 
pagerint žmonių būvį arba įvest 
tam tikrų reformų jau dabarti
nėje tvarkoje. Kad to atsiekus, 
kartais reikia ir valdžios galią 
panaudot. Bet koks-gi išmintin
gas žmogus gali šitokį dblyką 
vadint uzurpacija?

Patriotizmas

Viename finansų leidinyj ran
du biznierius šitaip besiskel
biant:

“Sho\v your patriotism by 
patronizing American Insti- 
tutions”.
Arba vėl:

“Be patriotic. Do business 
vvith American institution.’

“PASITEISINO”.

“Ateitis” užsimanė prirodyt, 
kad ji neskelbianti socializmo, 
ir tuo tikslu rašo:

(Apžvalga
PASMERKIA w
SKUNDIKUS

Irtie translation filed witb the post* 
naUrr at Chicago, III., on November 

19, 1917, as required bv the act of 
Oetober 6, 1917.

Kova Rusijoje.

pie
kio

ėr ištisą savaitę žinios a- 
Rusiją buvo labai neaiš- 
i Telegramos skelbė a- 

pie ją keisčiausių ir labiau-
iai prieštaraujančiii dalykų. 

Tik dabar pradeda aiškėti, 
Kiek melo buvo daugelyje tų 
skelbimu, v

Daug kartų buvo, pav. pra

girdi, atmetę Kerenskį už 
tai, kad jisai nemokėjęs su
valdyt bolševikų. Jie, vadi
nasi, turėjo būt didesni bol
ševikų priešai už Kerenskį, o 
betgi jie susidėjo su bolševi
kais išvien, kad sumušus Ke
renskį ! Tokių aiškinimų sil
pnumas metasi į akis.

Taip, pirma negu spręsti, 
kokią rolę lošia dabartinia
me Rusijos krizise atskiros 
partijos, reikia palaukt tik
resnių žinių. Dabartiniai 
pranešimai apie Rusiją turi 
daugiaus vertės tiktai tada, 
kada jas imi sąryšyje su visu 
revoliucijos bėgiu. Tuomet

; revo
liucijos momentas užtiko žy
mia jų dalį gerai suorgani
zuotą ir išlavintą. O ūkinin
kai įžengė į revoliuciją, be
veik visai neprirengti prie 
tų uždavinių, kurie jų laukė. 
Pirmiausiais revoliucijos mė 
nesiais jie nebūtų galėję nie
ko sverti, jeigu milionai jų 
nebūtų buvę suorganizuoti 
armijoje, šita senosios val
džios sutvertoji organizaci
ja tai ir patapo pirmiausia 
revoliucinio veikimo spėka, 
kurioje aktyviai dalyvavo u- 
kininkai. Vadovus jai parū
pino darbininkų klesa.

Suprantamas dalykas, kad

tyje” straipsnį apie skundikus, 
kur tarp kitko sakoma:

štai “Kova” rašo, kad už 
dalinimą prieškarinių lapelių 
Scrantone liko suimtas polici
jos ir nuteistas 3 metams ka- 
lėjiman tūlas Saudargas. Sau
dargą policijai nurodę ir pa- 
skundę lietuviai. “Kova” vi
są kaltę meta Vyčiams ir abel- 
nai katalikams.

Į socijalistus mes pripratę 
žiūrėti kaipo į nenuoramas, į 
juos rimtos domos nustojome 
kreipti. Bet šitoks pasielgi
mas iš puses hesocijalistų ve
rtas didžiausio pasmerkimo. 
Dabar labai/ lengva kimtelėti

Mes niekuomet nieko netu
rėjome prieš socijalizmą, kai
po mokslo teoriją, bet apgau
dinėti darbininkų mes neap- 
gaudinėjame. Mes žinome, 
kad soc'ijalizmas gali tik iš
sivystyti evoliucijos keliu įsi
kūnyti visuomenėje ir revo
liucija gali plačiau atidalyti tą 
kelią, bet įvykti tuo tarpu so- 
cijalizinas Lietuvoje ir lietu
vių visuomenėje svetur dar 
jokiu budu negali, nes visuo
mene dar nėra priaugusi prie 
jo. Rusijos praktika neužil
go parodys, kad socijalizmas 
tuo tarpu bent rytų Europoje 
įvykti dar negali. Gali socija- 
listai būti pas valdžios vairą, 
bet tai dar nereikš socijaliz- 
mo, tai kaip tik prirūdys, kad 
organizuoti socijalistai nėra 
tikri socijalizmo įkūnytojai, 
bet tik trokštą valdžios uzur
patoriai ir autokratai. Pary
žiaus Komuna andai, 1870 me 
tais, buvo arčiau socijalizmo 
negu šiandieninė Rusija, o ar 
įvykęs iandien Prancijoje so
cijalizmas? Jus skelbiate so
cijalizmą darbininkų klasei, 
o mes skelbiame sandarą ir 
koope raciją visiems luo
mams, taipgi ir darbininkų 
klasei.

Jus reikalaujate ir einate 
prie socijalistų diktatūros, o 
mes einame prie visų srovių 
ir visuomenės sluogsnių ben
dradarbiavimo.
šitie išvadžiojimai labai aiš

kiai parodo, kad “At.” redakcija 
neskelbia ir negali skelbti socia
lizmo, kadangi ji absoliučiai ne
supranta jo. Bet argi to daly
ko prirodymui reikejo tiek daug 
nebutniekių pasakot, kiek čia jų 
pripasakota?

Viena, negudru yra prikaišio
ti, kad socialistai ciną prie “so
cialistų diktatūros”. Tas prie
kaištas neturi jokios prasmės. 
Socialistai stengiasi įgyt kuo- 
Vhuigiausia Įtekmės ir galios, 
bet Įą daro visos partijos be jo
kio išėmimo. Ta partija nebus 
partija, kuri išsižadės noro įgyt 
galią, nes tatai juk reikš, kad ji 
nenori pergalės idėjoms, už ku
rias ji kovoja.

Labai negudru yra taip-pat 
daryt išvedimą iš to fakto, kad 
rytų Europoje socializmui lai
kas dar neatėjo (o kaip su Fin- 
lendija?), — jogei “socialistai 

‘nėra tikri socializmo įkūnyto
jai.” Kas-gi tuomet, “At.” nuo
mone, privalo skaityties tais “ti
krais socializmo įkunytojais”? 
Gal socialistų priešai?..

Kas dėl “uzurpatorių”, tai čia 
“At.” ir vėl pasakė ne šį, nė tą. 
Tarpe socialistų yra, žinoma, vi-

Pagalios, Paryžiaus Komuna. 
Netoli pusė šimto metų, kaip ji 
buvo, o socializmo da ir šiandie 
nėra Francljoje. Ar tai yra ar
gumentas prieš socialistu? Ne
suprantame, kokiu budu tai ga
lėtų būti. Juk Komuna žuvo. 
Ji įvyko, kaipo rezultatas Pary
žiaus darbininkų sukilimo prieš 
netikusią valdžią. Bet valdžios 
šalininkai susivienijo su prūsų 
kariuomene, kuri nesenai buvo 
sumušus franeuzus ir atėjus ap- 
gult Paryžių, ir pergalėjo suki
lėlius. Kada konumarai buvo 
nuveikti, tai buržuazija tuksian
čius jų išskerdė arba sugrudo į 
kalėjimus ir katorgą. Kokiu-gi 
tad budu galėjo iš šitos skerdy
nės atsirasti Franci joje socijali
zmas? Ji kaip tik labai sutruk
dė socializmo judėjimą toje ša
lyje (ir net visoje Europoje).

Visais šitais netikusiais prie
kaištais “At.”, matoma, ve ką 
nori pasakyti: iki socializmo dar 
toli, todkd socialistų darbas da
bar yra bergždžias ir bereikalin
gas; užuot socializmą skelbus, 
reikia *dabar vykdint “srovių ir 
visuomenės bendradarbiavimą ’. 
Tatai butų labai išmintinga nuo
monė, jeigu tarpe socializmo į- 
vykimo ir dabartinio visuome
nės judėjimo nebūtų jokio ry
šio. Jeigu manytum, kad soci
alizmas įvyks nežiūrint, kas da
bar dėsis visuomenėje, tai butų 
galima pasakyt: Kaip ateis lai
kas socializmą vykdint, tai aš 
prisidėsiu prie to darbo; dabar- 
gi, kol dar tas laikas neatėjo, tai 
užsiimsiu kuo-nors kitu. Bet 
taip sau įsivaizdint socializmą 
negalima! Jisai ateis tiktai ta
da, kadh žmonės kovos už jį; ir 
jisai ateis juo greičiau, juo e- 
nergiškiau žmonės už jį kovos. 
Todėl manyt, kad socializmas į- 
vyks ir kartu atmest socialistų 
veikimą yra visai nelogiška.

Kad patriotizmas apskaitoma 
doleriais ir centais, nenuostabu, 
kad didžiausi piniguočiai šian
die skaitosi didžiausiais patrio
tais * ant liežuvio.

Iš Jy> jie juokias?
Kunigų Draugas šitaip išaiš

kino, kokios partijos dabar yra 
Rusijoj:

Maksimalistai. - ši parti ja 
užsispyrus reikalauja tuojau 
didžiausiame laipsnyje įkūny
ti kraštutinį socializmą — pa
dalinti tarp gyventojų visą sa
vastį, išdalinti lygiai turtą, 
konvencionališką žmonių vy
riausybę ir tt. /

Bolševikai. — Beveik tie. pa
tįs maksimalistai, tik prie pa
starųjų programos dar pridu
ria internacionalizmą...

Socialistai. Kt'renskio pa
rtija.

Sociai-demokratai.—šią pa
rtiją perstoto )>rof. Miliuko- 
vas ir kunigaikštis Lvovas.

Ir šitokius nonsensus Drau
gas ne tik ant pirmo puslapio 
paskelbė, bet dagi į apvadėlius 
įdėjo, kad skaitytojai geriau tai 
pastebėtų.

Kažin ar kunigų organo pro
fesoriai ir metodologai juokus 
daro iš savo skaitytojų, ar pa
tįs iš savęs?

Pafifaiža.

Iš. J)E B, ILL.

NEŽINO, KĄ 
DARĄ.

“Kova” iš eilės išniekinus “Ke- 
elivio” leidėjus, “Naujienų” Be
ndrovę, šėrininkus ir agentus, i- 
ma dabar per savo špaltas tam- 
pyt ir “Laisvės” Bendrovę bei 
jos vedėjus ir skaitytojus. Pas
kutiniame jos numeryje adm. J. 
Šukys rašo Apžvalgos skyriuje:

“Kuomi vaduodamiesi ‘cna- 
tlyvieji’ ‘Laisves’ vedėjai savo 
skaitytojus už $5500 ko-ope- 
racijai pardavė? Kas tai bu
vo: biznis ar idėja, po dolerį 
už kiekvieną paimti, kaip už 
žąsiukus?” 

c

Gražioje harmonijoje su šito
kiais socialistinių laikraščių 
“garbininmais” randasi “Kovos” 
antrojo redaktoriaus “manifes
tas”, tilpusis tame pačiame nu
meryje:

“Aš noriu, kad vėso pasau
lio raudonieji susijungtų tam 
bendram, prakilniam išsiliuo- 
savimo darbui taip, kad tarp 
jų juodiesiems ir palšiesiems 
nebūtų vietos. Suglauskite, 
raudonieji, savo eiles ir pir
myn, — pergalė bus musų!-!”

Blogiausias dalykas, kad tie 
žmonės užsimiršta, jogei jie sta
to ant juoko ne tiktai save, o ir 
organizaciją, kuri tą laikraštį 
leidžia.

(korespondencija)

Nėra čionai tos dienelės, 
Kad nebūtų pramogėlės: 
Vieni šviečias, progresuoja, 
Kiti geria, kaziruoja.
Nors užginta čia gėrymai.
Nepadorus suėjimai- 
Kazirninkai nesiliauja: 
Kaziruoja, girtuokliauja... 
Pas “lenkutę” susirinkę, 
—A co, panie? ko jums reikia?
- Prosžum dac čia buteliuką 
Ir kazirninkams staliuką 
Kaip staliuką lik pastato 
Ir butelką kai užmato, 
Visi linksmai uždainuoja 
Ir kaziros progresuoja...
Jeigu čionai nusibosta, 
Pas “žiliukę” nusikrausto. 
ši apsukri gaspadinė, 
Nors sudžiuvus kai kimpinė, 
Svečius kalbina, sodina. 
Paskui duris užkabina. 
Kad niekas nebaderiotų. 
Kostumierių nišviliotų.

♦ ♦ *

Betgi vyrai, kazirninkai.
Ir staliuku nuomininkai v
IVastas jus užsiėmimas 
’J'os kaziros, tas gėrimas.

* * *

Kas teisybe, tai ne melas: 
Toms kaziroms butų galas. 
Jei nieks raugo nešinkuotų. 
Nė staliuku nenuomuotų.

—Nakties žmogų.

šotekšniukui. Dedame anks
čiau gautą nuo kito koresponde
nto pranešimą.

Soc.-Demokratui. - Rašinė- 
kite ką įdomesnio, o ne apie vai
dus baliuose. Beto, pratinkitės 
rašyt kiek aiškiau: jūsų raštą 
sunku įskaityti.

Garso Kostumieriui. Rašte
lis netinka. Pažinokite geriau 
šiaip žinučių, ne pamokslų. B» 
to, rašykite tik ant vienos popie- 
ros pusės,, ir rašalu, o ne paišc- 
liu. , fc



t’ U 1 ' I", IJl uicAgu, Ha.

Keletas žodžių
Investoriams

Išradimas
Kaip lengvai smuiką išsimokinti grajit į trumpų 
laiką per naujos gadynės PUS-BALSO SYSTEM A 
speciališkar del jŲsų pozicijų- Pus^Balso systema^ 
yra taip aiški ir langya kad net dyvai kaip muzi
kės kompozitoriai nesinaudojo jąja anksčiau. Atei
kit f Konservatoriją persitikrinti ar teisybė ar ne. f 
PrivktiŠkos ir klekinės lekcijos ant Smuikus, Man
dolinos; Gitaros ir Muzikes-Harmonijos. Taipgi ei- j 
name duoti lekcijas i studentų namus.. > Orkestros 
praktika jau prasidėjo. Prisirašykite:

Naujagadyniška' Muzikės Konservatorija 
FRANK BAGDŽIUNAS DIREKTORIUS

r 3343 8o; Unioa* Avė.
Vialandos kasdien nuO'9 vai. ryto iki 9 vai. v&kare, 

Nedėliomis nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakare.

Daktaras WISSIG,J-’ 
. K
Seno KrajaasSpecialistas iš

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
OFISO VALANDOS! Nud 10 ryto ttl 8 vftk. Nedaliomis iki 12 dfcną^ 
1900 Blue hiand Avė., Kampu 19-os gt, viršuj banko

’Tel Canal 3263. fe

«w

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvoa akaa<eRm< 
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta ii akių.
Jeigu Tau skauda akys, z
Jeigu skaitant raides susibėga t krūva,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart atl 

reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui aklu, kuris turi 13 metų pa
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai Šlifuoti sulig jųsų akių ir 
•kiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
TftMYKIT MANO UŽKASA.

1801 SOUTH ^ASHLAND AVĖ.
Kampas 18-toi gatvės Ant Platfs Aptiekos 2-ras angštas.
Valandos: nuo a ryto iki G vak. Nedaliom nuo • ryto iki 12 diena.

Tek Canal S33*

DR. BOYD
PAGARSĖJĘS
EUROPISKAS

Specialistas
Chroniškų ir Nervų Ligų

VYRŲ IR MOTERŲ
Kalbame Lietuviškai •• Patarimas Dykai

219 So. Dearborn Street

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS
Am Durių, Lentų, Rėmų ir Stoginės Popieros

CARR BROS. WRECKING C0.
3003-3039 S. Halsted Si.. Chicago, III.

Kazimieras Gugis
IWa visnkina refAalto, kriminaii Skvoše

tajp ir cMHjUcuos* Mtmaos*. Daro •

J* JOKLč aUSKUI, Bridgeporto a* 
pielinkės Naujienų fcgėntui, atsisa
kius nuo savo vMos; įo vintą
J. Bf AGLINSKAS, 334G S HOlstčd st.

NMb'j Ofteaa: 
tm ti fcKMH 

Ant treŪ4 Ivbų
7VL Ototo* tS10

Miesto Oftea,

Tek Centro! toli

SK AITYK IR PLATINK 
‘•NAUJIENAS."

(Pabaiga)
Kai-kuric žmonės, spekuliuo

dami biržose, uždirba milijonus 
dolerių, o kiti tuo pačiu laiku 
tiek pat pradirba. Kad turėjus 
pasisekimo spekuliacijoje reikia 
pažinoti aplinkybes ir permatyti 
ateitį. Birža yra gera dirva gu
driems mckleriams ir turtuo
liams, o ne paprastiems žmo
nėms. Susidedančios aplikybės 
pakelia arba nupuldo akcijų kai
nas. žmones, kurie pažįsta tas 
aplinkybes, turi gerą pasiseki
mą spekuliacijoje; tuo labiau 
jiems sekasi, jeigu jie gali kon
troliuoti turgų — o tai gali atsie
kti tik gudrus turtuoliai. i

Man teko girdėti pasakojimą, Į 
kuris gal būt pasaka ir palieka, Į 
bet aiškiai nurodo spekuliacijos 
gudrumus. |

Vienas meklcris, pcnnatyda-Į 
mas gerų kviečių turgų ateityje, Į 
pradėjo pirkti kviečius kol kai
nos nepakilo. Jo konkurentai a-1 
pie tai sužinoję nutarė parduoti 
visus kviečius, kurie buvo jų Į 
kontrolėje. Tam pasidėkavo-1 
jaut, k\ iečių turgus užplūdo ir Į 
kainoš žymiai nupuolė, kadangi 
kiekvienas stengėsi parduoti sa
vo dalį. Nupuolus kainoms, 
augščiau minėtas mekleris su- 
bankrutijo. Reiškia, jo konku
rentai atsiekė savo tikslo.

Kaip matyt, spekuliacija bii^ 
«)je yra pavojingiausi loša.

Kodlei akcijos bei bondsai žmo 
lemis pardavinėjami? 1) kad su 
•inkus kapitalo sumanytam bi
zniui; 2) kad padarius žmones 
)iznio dalininkais ir kad tuo ga
rus daugumos žmonių pritari- 
no. Tos pačios priežasties de- 
ei, kompanijų akcijos yra siu- 
omos darbininkams, kad jie 
►esijauzdami kompanijos pelno 
lalininkais, geriau dirbtų, ki
liau interesuotus kompanijos 

reikalais: tuo manoma arba no-l 
rimą sumažinti streikų skaitlių. 
3) Del pasipinigavimo. Pelnas 
arba nuostoliai priklauso nuo to, | 
kuris iš jų yra valdininkams pel
ningesnis. Daugelis firmų ir 
nemažai bankierių atsiduria tei
smuose todėl, kad nubankimti- 
jimas buvo jiems pelningesnis 
negu geras biznis.

Supažindindamas su “legalū- 
mis” biznio metodomis, aš no
riu perspėti nepatyrusius inve- 
storius, kad jie nesiskubintu 
dėti pinigus tenai, kur jie galėtų 
“iš skurdžiaus virsti turtuo
liais”. Labai rizikuoti nereikia, 
kadangi ima ilga laiką sutaupyti 
šimtą- kitą, o jus dviejų amžių 
negalėsite gyventi. Pražuvusi 
jūsų sunkiai sutaupytam centui, 
jums kelias atviras skurdan.j 
By ką darydamas, atsimink šią 
anglų patarlę:-“ road to the 
poorhouse is paid per with good] 
intentions”- kelias Į beturčių 
prieglaudą apmokamas gerais 
norais. Ligi įdčsiant savo pini
gus pramonei! arba kitokiu tur
tai),reikia gerai apmastyti, ar jie 
bus saugus tenai, kiek pelno at
neš ir ar nepražus. Nereikia pa
sitikėt perdaug agentams bei 
mckleriams, bet reikia reikalaut 
giynų faktų. Ncsiduot įvesti 
tinklan pasakojimais, kaip kas 
tapęs turtingas, bet žiūrėk į da
bartį ir mąstyk pats už save. 
Mckleriams ir agentams parda- 
vinėjantiems, “blue sky mi- 
ning co.” akcijas bei kitokius iš
radimus “kaip tapti turtingu u- 
mai; —get -rich -Quick —rupi 
tiek vienas dalykas, būtent, pa
imti savo “komišenų“, nuošimtį 
už pardavimų; o kas jams teks 
iš to -jiems anaiptol nerupi, nes, 
girdi, jie neduodą gvarancijos 
su kiekvienu Šeru, bondsu ar ki
tokiu investmentu.

Nors nejudinamoji nuosavy
be (rcal estate) yra pamatas vi
sokio turto, nors ant jos parem
tas turtas kuone, visų milijonie
rių, nors nejudinamoji nuosa
vybė pakėlė į milijonierių skai
čių daugiau žmonių negu visos | 
aukso kasyklos kartų paimtos,] 
nors ji yra vienatine nuosavy-

tingesnius ūkininkus, arba gi
riose, arba prie vedamų kelių. 
Pas ūkininkus ar dvarininkus 
žiemų kuldavo javus, savo val
giu gaudavo iki 45 kapeikų die-

bč, kuri negali pražūti) sudegti 
arba būti pavogta; ijct negalima 

. sakyti, kad investinimai nejudi- 
’ namon nuosavybėn yra apsoliu- 
. tiškai saugus. Jnvestinaiit ne-
judinamon nuosavybėn galima noj; kada ūkininko valgis, mo- 
prakišti pinigus taip lengvai, 
kaip ir perkant '‘aukso“ kasy- 

(klas arba “aliejaus laukus“. Bet 
iš to dar neseka, kad nejudina
moji nuosavybė nebūtų geriau
sias investmentas. Pelnas bei 
nuostolis priklauso nuo apsipir
kimo.

Rcal estate biznio dirvoje yra 
tiek pat sukčių, jįegu nedaugiau, 
kaip ir kituose bizniuose. Neuž
tenka vardo nejintinamos nuo
savybes, kad jūsų ivestmentas 
butų geras, ir saugus. Reikia at
kreipti domos į vertę perkamos 
nuosavybės, jos kainų, metinį 
pelnų, į jos užtrauktas paskolas, 
ir ar galėsi išsimokėti pardavėjo 
paduotomis sąlygomis. Neuž
miršk atkreipti atydes į užlai- 
kimų ir išlaidas. Taipgi pasi
stenk sužinoti, kas yra savinin
kas tos nuosavybės, nes kartais 
galėtum netekti “nei maišo nei 
obuolių”. Trumpai tariant, žiū
rėk, ką perki, nuo ko perki ir 
kiek moki.

Kainos nejudinamos nuosavy
bes priklauso nuo tiek daug ap-

I linkybių, jog permaža čia vietos 
kad jas išvardijus.

čia aš tik noriu perspėti, kad 
atsargesnį būtumėte investiuda- 
mi savo sunkiai uždirbtus cen
tus, o tuo labinus, kad-saugotu- 
mėtės tų “get -rich -Quick“ ma
klerių bei agentų, žilumas 

į Ridi Ld>ai brangiai kaštuoti.
Viena beda musų paprastiems 

žmonėms, kad jie neturi kur 
kreipties, kad gavus teisinga ir 
sąžiningą patarimų. Tiesa, pa
tarėjų yra gana daug. Tik pa
klausk by draugo, jis tuojau pa
sakys, kiek kas vertas ir ką da
ryti, it jis butų žinovas; bet da
gelyje atsitikimų, patįs neturė
dami jokios nuovokos apie ką 
kalba, tik dar’labiau pakenkia 
patarimo reikalingam žmogui.

Bet kų-gi padarysi. 90 nuo
šimtis žmonių yra “knockers“, 
kurie vien tik iš pavydo nupei
kia kad ir geriausių propozicijų. 
Nors mums trūksta teisingų in
formacijų, bet protas yra mu
sų vadas ir juo reikia vadovau
tiems, remianties grynais priro
dymais, o ne spėliojimais ir pa
sakaitėmis. —F. A. Jančauskas.

J. Rėdą.

Klanas
Pasakoj i m a s

(Tąsa)

S ieną nedėldienio vakarą, pa
rvažiavęs iš Rygos dėdė, vaikš
čiodamas po griūčių skersai iš
ilgai. keikė darbininkus streikie- 
rius pasukutiniais žodžiais. Pa
sakojo, kad tie “brodiagos” “re
voliucionieriai” norėję jį užmu
šti. ir butų užmušę, jei nebūtų

Jis tarnavo miestsai'giu; jo 
' priederme buvo areštuot, muš
ti, kardu skirstyt. Ir už tai ant 
jo supyko, gaude nužudyti.

- Nesulauktų jie!.. Sugaus... 
Ryt, ne dabar!—Po kelių dienų 
gavo atsakymų į savo prašymų 
nuo Peterburgo policijos. Vietų 
jam paskirių prie “ispravitel- 
nos“ už “nadziratelį“. Toliau 
vėl tarnaus, kaipo miestshrgis 
arba slaptoj policijoj.

Už metų laiko atrašė laiškų iš 
Peterburgo. Su tarnyste nebėda- 
vojo; buvo paskirtas miestsar- 
giu Newskame prospekte. Ant 
darbininkų nusiskundė: “Ko 
nedarė Rygoj, tai čia išdarinė
ja. Nematant priselina prie ma- 
rmorinės sienos, prirašo ant ca
ro, valdžios ir policijos tokia 
kreida, kad jokiu budu nutrini 
negalima“.

Adomukui suėjus į metus, au- nių. Ir laukiniai gal taip nesi- 
gant, ir nosis, suaugo taip, kad 
ne žymių nė ženklų.

Stoka žemes vertė jieškot pa
Šalinių uždarbių kaime pas tur- Vilniaus gubernijoj,

kėjo nuo 25 iki 30 kap. Vasa
ros laiku brangiau, kartais ik 
60 kap. Prie kelių, karu vėžio 
damas žemes, arba akmenis ne 
šiodamas padarydavo iki 1 rub 
lio. Prie kelių dirbimo (plento^ 
daug pritraukia rusų iš gilumo 
Rusijis. žemiausia klesa: gir 
tuokliai, peštukai, gero žodžk 
neišgirsi, vien plūdimai; dažna 
įvairiomis limpamomis ligomis 
Prie kelių dirbo ir vietinių mer 
ginų, daugiausia beturčių tėvų 
Apverktinas padėjimas: dieno
mis sunkiai dirbdavo, su ištvir
kusiais, nupuolusiais žmonėmis] 
prisiklausydavo šlykščių kalbų. 
Nakvojo-gi kluonuose, kartu su 
vyrais. Rusai visados atsineš
davo degtinės, girtuokliavo. Po 
vienos tokios vasaros kelios me
rginos gimdė, dvi gavo neišgy
domas ligas; kitos prasišalino 
visai -— negrįžo į tėvus.

Adomukas nors gailėjosi, gel
bėt negalėjo. Galvoj jam vai
dijosi miestų darbininkai. Nuo 
vieno doraus ruso ateižinojo, 
kas tai yra streikai; ko reikalau
ja; kad darbininkai turi slaptų 
partijų, kuri kovoja už išsiliuo- 
savimų viso pasaulio dirbančios 
klesos žmonių iš po jungo ka
pitalistų ir privataškos nuosavy
bės. Kad ši partija visų-pir- 
minusia kovoja už išsiliuosavi- 
mų iš po kruvinojo caro.

Užsidirbęs pinigų, išvažiavo 
Hygon. I>arbQ gavo prie dokų; 
lioduodavo ir iškoduodavo pre
kes iŠ laivų. Nors darbas buve 
sunkus, bet ir užmokestis du
syk didesnė negu akmenis skal
dant.

Po kiek laiko išsipildė jo kar
ščiausi geidavimai: susižinojo su 
organizuotais darbininkais ir li
kosi nariu. Dabar patapo tikras 
kariautojas. Išsilavino knygas, 
brošiūras, laikraščius skaityda
mas, ko kaime visai negalėjo pa
daryt. Ilgai mieste gj’vent ne
manė, kadangi kaime jo naujas 
darbas laukė, šviesesnio žmo
gaus visoj apielinkėj nebuvo. 
Tamsybė, burtai, prietarai, ligos 
siautė. Apsirgs kas nors —- ra
ganoms, burtininkams būda, tuo 
jau šaukiasi šaptuno. Nors, kas 
teisybe, užmokesties jokios ne
ima, bet ir ligoniui nieko ne
gelbsti, dar kartais liga padidi
na, neišgydoma padaro.

Adomukas, partinės propaga
ndos kaime nemanė visai nei 
pradėt. Apšvielos jiems reikia! 
Po dviejų metų buvimo Rygoj 
sugrįžo į kaimų. —• Oi, darbo, 
darbo! — mųstė sau vienas. Nuo 
ko pradėt ir kas veikt — nebeį
manė. Girtybe pilname žydėji
me. Už degtinę renka viršai
čius, seniūnus, teisėjus. Kuris 
dauginus “pastato“, to pusėj by
la išlošta. Grįždamas manės su 
menesiu laiko visų valsčių per
keis, perdirbt, žmones geresnius 
padarys... Apsivylė. Reik pra
dėt nuo jaunimo. Nelaime: iš
tvirkę... Girtuokliauja, paleis
tuvauja. Laiminga, išdidi ta mo
tina, kurios dukterį jaunutę, 15 
—16 metų, per atlaidus ar jo- 
inarkus vaikinai degtine alum 
girdo. Vestuvėse, ar vasaros lai
ku kluonuose vaikinai nusitem
pę merginų į šiaudus tvirkina. 
Daugaiusia nukenčia mergaitės, 
tarnaitės. Adomukas vestuves 
sau prisistatė kaipo Kiaurų pra
garų. Kur ne: Vakaronių nak
tyj kaip jaunų taip senų prisi
grūdę iš aplinkinių kaimų. Per
stoją šokę. Merginos sustoja, 
susikabinusios viena už kitos. 
Priėjęs berniokas griebia sau 
tinkamų ir tempia; neįstengia 
vienas, kiti padeda. Klykdama 
pasijunta šiaudynėje. Prisiklau- 
sus nemalonu darosi... Nežinai 
kur esi:' tarp kanibalų, austra
liečių, kafrų, ar kitokių lauki-

koj šalyj.
Javus pjaunant, ar žiemos lai

ku vakarojant, moters, mergi
nos atvirai taq> savęs kalbas 
viea kitai patarimus duoda, kc 
k į “vaistai” žoles, šaknįs užbc 
ga nėštumui. Suaugusių vyri 
lyg prisidrovi, bet vaikai, prisi 
klausę išauga toki pat ištvirkę

MPERFECT IN ORIGINAL

I Dr. A. R. Blumenlhal

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dykai

* \ Gyvenimas yra tok
ČLm’ kada Pranyksta

K1“*
Jfi ,T- Ypatinga doma 

atkreipiama | vaflms. 
Mk « AT Valandos: nuo • ryte 

Iki • vakaro: naUML 
• * nuo 19 iki ii dtaa^.
4649 So. Ashland Aramu, 

Kampas 47 St.
Tetephone Yards 017

Ačiū vietinių tamsumui, pusi 
naudoja ir iš kitų kampų alsi 
bastę prigavikai, kurie išvilioj; 
paskutinį skalikų, kumpius, dc 
šras, lašinius.

Ne tiktai žiemos laiku, ir va 
sąrą po kaimus bastosi* vengrą
su visokiais mažmožiais: šven
tų j ųpa veikslais, skustuvais, vai
stais nuo visokių ligų,* kad kar
vių niekas neapraganautų, ne
atimtų pieno. Ligonį užtikę gy
do, peikdami gydytojus, kad jie 
nieko nenusimaną apie ligas.

Kartų atvyko į kaimų puikiai 
pasipuošęs, lietuviškai kalbus 
ponaitis. Pasisakė esąs agentas 
net iš Amerikos atsiųstas • val
džios dykai vež| Amerikon žmo
nes, tik už valgį reikią primokei 
pehkiolikų rublių.

Susidarius kumpanija iš kelio
likos vaikinų ir vienos- mergi
nos, leidosi kelionėn. Už dviejų 
dienų• vaikinai grįžo; merginą 
17 metų, agentas kažin kur nu-

(Bus daugiau).

Mokykla

DR. M. HERZMA^ 
IŠ RUSI JOS 

Uetnvtama t>er
ttj kaipo patyręs srjiytojaa. ehirtn**. 
ir akotoria.

Gydo aitriaa h chron£Du» Rsraa,

tafcua, <
192i W, 1M& 8L n«tolf Pkk Sc

VALANDOS t Nuo 1^—12 14
• 8 vatearah. Telephone Canal Tr'U

6412 9' Habted -StHei 
VALANDOJ 8- 0 ryto, tiktai.

M. W. YUSZKIEWIC?

' >Kaa tart atariamu

Prof. J. KLOVAS 
TeL Canal T270 Proir

Mokinamo -euJis naujauaJa mada visokius to

GYDYTOJA*

1155 Milwaokee Avė.
Valandas t Nuo 9 ryto ik! 9 tarftoiae. 
ątotoiiisif »vv» a tvto fid y

r__ I: r

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I

Ofisas: 2359 8. taMtt St
’ V&laado« 8*—10 ryte 14---8 vak. I

TeL Canal 8877. f

■»

Uitis ir Pėtnyčlom. Prudiia 7 >45 v. rak.
J. RASH1NSKI0 SVETAINĖJ 

731 W. l«th 8t., Chloro, IU
Duodama Privatinės Lekcijos

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

VodeviliauH Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge ir Bubatoj 
r m as Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie fiių kainų priskaitoma ir 

le ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN
MALSTED ir 32-ra GATVE

TELEPHONE YARDS 583*.

r. KG. Wiegner 
Priėmimo valandos 12
iš ryto ir nuo 7 iki 9 va!, vdt 
3325 Bo. Hateted St, Chicayę.

Pabaigęs 
Northern Illinois Cole- 
giją Pritaikymo Akiniu 

Gerumą Stiklu Gvaraniuofn 
Valandom nuo 5 iki 9 vakare. 

Dr. K. MORMITIS tyi. B. 
1617 N. Kobey BU CMcaftų 
Kamp. Milwaukee ir North av. 

Tek Humboldt 4613.

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuviu, kurie gra- 
jija koncertinų ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose, A- 
menkoje. Mes galime jas parūpi n 
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kuri išsiun
čiame dykai.

Georgi & Vitak Music Co.
1540 W. 47th St. Chicngo, D]

Geriausia Krautuve
dėl pirkimo ir taisymo visokių Mk- 
tų, kaip tai: laikrodžių, žiedu, levor- 
velių ir kitokių. Kas ką pirksit 
mane, taUaŠ viską gvarantuoju — 
kad auka įpirksi t e, auksą ir gauslL 
Jei nebus auksas, tai $50 nagrodoa 
gausite uuo šio laiko.

Taipgi priren- 
1 Akinius

Kas turit silpnas akis ar trumpą r»- 
gčjimą, arba Kalvos skaudėjimą, ne
laukite ilgai, Dėt ateikite pas mane. 
Aš duosiu jums rodą ir pririnkai® 
akinius. Už savo darbą gvarantno- 
ju arba sugrąžinu pinigus.

G. M1LLER, akių specialiaia«, 
. PETER A. MILLER, opticlan 

Tek Canal 5838
2128 Weat 22-ra gatvė. Chlcaga.

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA DEL VYRŲ

Puikus Setas, susidedantis iš britvos, 
puodelio su penzeliu ir pusto. Kaina j 
šio seto tiktai $5.00. Kiti, labai pui
kus setai, su pasidabruotu šepečiu 
ir šukom kainuoja $8.00, Britvos pa
vieniai — $2.50. Britvas gvarantuo- 
jam, arba gražiname pinigus. Par- 1 
duodam tiktai per laiškus. Siųskite 
pinigus Moncy orderiais arba regist
ruotuose laiškuose. Adresuoki! šiaip:

IIARZ RAZOR SPEGIALTY CO., 
Postui Telegraph Bldg., Room 905,

Chicago, III.

clgia. Klyksmas, verksmas, mal
davimai,. juokai... O tai vis de- 
josi ne kur kitur, tik Lietuvoj, 

katalikiš-

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

Raima. M’»«4 I.tfa
2S Ha. La Balk Chfca<«, HL

Tcl Central 6390-6891. Atdaro: 
Utarnlako, ketrergo Ir snbatoa rak*, 
rob tino 0 iki H vakar«u po numarini 
1S<« MI/.V,'AUKF.E AV>?.. Clie»n. IB,

T»I Humtoldt 97.

GARSINKITE^ 
“NAUJIENOSE”

RUSIŠKAI-LENKIŠKAS 
LIGONBUTIS,

Vyrai, moters ir vaikai, sermatt 
reumatizmu, nervuotumu, viduriu 
ligomis, skausmu šlaunyse, rankose 
ir nugaroje. Paraližas šlapimiBOsV 
keblumas arba blogas kratuos. Mes 
gydome visas šias ligas včHanshu 
clektrikiniais prietaisais, garo pirti
mis ir vėliausiais išradimais medici
noje. Jeigu jus sergate lovoje, atsb

vo gydytojų į jusą namus.
Mes taipgi priimame ligoniusJurf 

savaitės. Lawndale IRS,
1234 Independence Blvd. CMcage

TELEPHONE YARDS 2721

Medikas ir Chirurgas ,
3315 S. Halsted SU Ctueafco I

VyrišKŲDrapanij Baigėsi 
*Nauji neatimti, daryti .ant užsa

kymo siutai ir overkotui, 
$30 iki $50, dabar parsiduoda pdrSIS 
ir 25 dolerius.

Nautfi, daryti) gatavi mw
$35 siutai ir overkotai, nuo iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu-poMn*- 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutoifr over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, ibdMu 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $L5G iki 
m U Vaikinams siutai nno 89M' 
iki $7.50.

Atdara kasdieną nedaliomis jY* va
karais.

S. G O R D O N 
1415 & Baltoed SU Chkagiu M
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chicagos žinios
PROTOKOLAS

Teisybės Jieškotojii konferenci
jos, laikytos lapkr. 4 d., 1917.

Chicago, III.

Konferenciją atidarė drg. A. 
Hipkevičiu, 5 kp. sekretorius. 
Konfcrencijon delegatu pribuvo 
16. Pirmininku vienbalsiai ta
po išrinktas Julius Mickevičius, 
nu itin ink u A. Ripkevičius.

Priimta sekamas dienotvar- 
kis:

1) (antro sutvarkymas.
2) Permainymas organizaci

jos vardo.
3) Atgaivinimas senu i)- tvė

rimas naujų skyrių.
1) Organo klausimas.
5) ]sigijimas mašinos rody

mui paveikslų.
<») Agitacijos reikalai.

Nutarimai:

a) Kadangi dabartinis centro 
sekretorius ir organizatorius. <1. 
K. Pulkus, savo neveiklumu lei
do nekurtoms Teisybės .1 ieško
tojų kuopoms pakrikti, dargi 
atsisako pildyti tebegyvuojančių 
kuopų reikalavimus.

Ibdel-gi vienbalsiai nuspręs
ta išrinkti tuolaikinę centralę 
valdybų, kuri rūpintųsi atgaivi
nimu senųjų kuopų ir sutvarky
mu kitu centro reikalu. C €

Susitvarkius, centro reikalams 
vesti bus išrinkta centrale val
dyba referendumu. Tuolaikinė 
centro valdyba išrinkta iš seka
mų asmenų: pirm. J. Jankaus
kas, rast. J. Mickevičius, izdin. 
S. Vaitkus.

b) Nuspręsta, kad organizai i- 
jos vardas turi būti pakeistus
x ietoj Teisybės .1 ieškotoju 
Lietuviu Laisvamaniu Susivieni- c c
jimas Amerikoj; angliškai; Pi- 
tionalist Association of Norib 
Ame rica. Organizacija turi bū
ti čarteriuota. Mat po plataus 
apkalbėjimo viršminėto klausi
mo prieita prie išvedimo, kad 
pasivadinimas "T. J." yra ne 
populeriškas, nereiškiąs pilnai 
organizacijos tikslo, taigi lietu
viškai visuomenei nesupranta
mas.

c) Organo klausimas ir atgai
vinimas senu bei tvėrimas nau-c

jų kuopų pavestas tuolakinei 
centralei valdybai.

d) Reikale pasekmingesnių a- 
gitacijos varymo būdų nusprę-' 
sta nupirkti mašiną paveikslams 
-rodyti. Tam reikalui tuoj su- 
.mesta 185 doleriai.

e) Nutarta, kad agitacijos ko
mitetas butų renkamas iš kiek
vienos kuopos, po tris narius, 
kurie turėtų veikti pilnoj sutar
tys Chicagoj ir apielinkėse.

Pirm. Julius Mickevičius,

“I)u Broliu” scenoje.
Vakar Jaunų Lietuvių Ame

rikoje Tautiškas Kliubas statė 
scenoje jau daug sykių vaidin
tą (’hieagoje keturių veiksmų 
drama, “Du broliu.”

šis veikalas visuomet sutrau
kdavo didelj skaičių publikos 
tas pats buvo ir vakar.

Jeigu neminėti daug apie sto
ką scenerijy, lošimas darė į pub
lika neblogą įspūdį. Reikia pri
pažinti, kad tuose akluose, kur 
veikalas rėmėsi ant vadovaujan
čių aktorių, jie atliko savo už
duotis gerai.

Pirmame akte geras buvo 1- 
polilas Norkus - Motiejūnas, 
nors jis lošė paprasto vargšo, 
nusigyvenusio, o ne turtingo, 

i kaip programų, pažymėta, uki- 
I ninko rolę. Tokia pat buvo ir 
• jo žmona, p-lė. E. Šlianiutė. Ge- 
' ra Įspūdi butų padariusi ir p-1 ė 
! E. Žilinskaite, jų duktė, jeigu 
Į butų daugiau domus atkreipus 
i i savo rolę.

Antrame akle, arba gerinus 
tarus, naujame Zenono ir Rapo- 

; lo gyvenime1, malėsi 'daugiau 
j naujų artistiškų jiegų. lik dc- 
Į ja. Ivg kad ant atminties, nuo 
I tėvo, malėsi tos pačios iš seno 
i krašto atgabentos kambario s»e- 
i uos. kas labai gadino įspūdį. Ge
riausia lošė buto savininkė, p-Ie 
N.'Gregaliuniulė; Džiovas, K. 

I Vaičiuška: žydas B. T. Gulbi
nas ir Dinda, smuklininkas, A. 
K\ iadaras.

Trečias aklas nepasižymėjo 
. tokiu Įspūdžiu, kokį galėjo ak
toriai padaryti. Gal dėlto, kad 

: Rapolo veidas veik visą laiką 
■ buvo uždengtas perdaug ilgais 
I plaukais. Nors jis stengėsi kuo- 
| daugiausiai priduoti savo žo
džiams jausmų, bet veidu lo ne
parodė. Apart lo šiame akte jo 
grimas taipgi buvo netikęs.

Betgi ketvirtas aklas atitaisė 
visas padarytas klaidas. Zeno
nas, P. Petraitis, ant kurio pe
čiu sugulė visas veikalas, atliko € * ’
savo rolę gana gerai. Jo ilga 
kalba padarė Į publiką gerą Įs
pūdi, už taigi užbaigus kalbą tę
sėsi ilgas-ilgas plojimas. Džekis 
gi. J. Gustaitis . neužtektinai bu
vo komiškas.

Abelnai, vakaras padarė gerą 
Įspūdi. Pabaigoje buvo šokiai.

—Vienas iš visu.4.

mbą turėjo padėti koks nors Vo
kietijos valdinys, ar artymas jų 
draugas. Trįs jų jau esą sekio- 
jami.

Panika tvėre apie tris-keturias 
minutes. Pribuvus ugnage- 
siams ir išnešus laukan bombą, 
tesėsi vaidinimas.

“Jurgio Palicmanas” ir jo 
žygiai. , 4,

Diklas vyras, su didelp žvaig
žde ant krutinės, tik be-unifor
mos ir kepurės, vaikšto apie Šv. 
Jurgio bažnyčios duris ir karts 
nuo karto galvą iškišęs pro du
ris žvalgos ar nepatčmys kur 
plakatų dalintojų. Pagalios už
tėmi ja vieną. Atsistoja tarpdu
ry] ir žiuri. Neįmato. Patrina 
kumščiu akis ir vėl žiuri. Apsi
sukęs nueina prie kitų durų ir 
pagalios užtėmija, kad tikrai da
linama plakatai. Greitai grįžta 
Į vidų ir pasikalbėjęs su lytu 
(nlat dviejų butą), vėl išeina ir 
apsidairęs aplink pradeda gar
siai šaukti ir rankom mostikuol 
Į plakatų dalintoją, kad šis neš
dintųsi lolvn. Pastarasis, ma

tomai, nesuprasdamas koman
dos, eina pas ji pasiklausti, ko 
jis nori. Bet tas tik rankomis 
maslikuoja, tik šaukia, kad da
lintojas eitų su savo plekatais 
kuotoliausia nuo bažnyčios. Da
lintojas d'ar bando leisinlies, kad 
jo draugija gera, kad ji yra lik 
pašalpinė. Bei Jurgio palicmo- 
nas užreiškia. kad čia esą neva
lia dalinti jokių plakatų, ir jei 
neklausvs, gali Imt areštuotas, 
žmogi'lisprfžada klausyti ir ei
na šalin. O “Jurgio Palicma
nas” su didvyrišku užsiganėdi- 
nimu grįžta bažnyčion ii' ten sa
vo bendrui atpasakoja visa. Po 
(o abu grįžta prie durų pažiū
rėti, ar toli tas neprietelis nuėjo. 
Bei koks buvo jų dusislebeji- 
mas, kuomet pamate, kad jis ir 
vėl dalina plakatus! Ir vėl šau
kimas. grūmojimas. Dalinto
jas, būdamas už pusės bloko, 
nieko negirdi. Jurgio poliema- 
najy bėga meškos šuoliu prie jo. 
Žmogelis pasitraukia, bet eida
mas vis dar dalina plakatus, kas 
poliemoną bais nervuoja. Ro
dos, jis vis dar nori vytis.

Tuo pačiu laiku bobinčiuje 
prie visų durų buvo dalinama 
plakatai sekamu užrašu: “Au
ka šventajam tėvui.” Mat tie 
lai šventi, valia ir bažnyčioje da
linti. Bet draugysčių plekatus 
lai nei per bloką nevalia.

Pr. Petrukas.

gas: nieks nepirksiąs mano 
knygų.

Esmi buvęs Įvairių draugijų 
vakaruose ir visur mane priiim 
davo ir pavelydavo platinti lite
ratūrą. Ir žmonės pirkdavo. 
Bet čia jaunuomenės draugijos 
pirmininkas sako, kad nereikia! 
Jaunuoliai, nejaugi...

—Kuopos Knygius

Reikalauja $25,000 už bučkį.

P-lė E. Strong, mokine, pat
raukė tieson Barrett instituto
perdčtinį, Charles R. Barretlą. 
Reikalauja $25,000 atlyginimo 
už pavogtą bučkį.

Pora dienų atgal Barretlą 
patraukė tieson kita to paties 
instituto mokinė, p-lė Van No- 
rden — irgi už pabučiavimą.

Ponas Barrett vogdavo savo 
mokinių bučkius pasišaukęs jas 
savo ofisan neva lekcijų tiks
lais.

VALDŽIOS NUSTATYTOS
KAINOS CHICAGOJ

L.D.L.D. kuopti įgaliotiniu
susirinkimas. i

1681 Milsvaukec avė.

P. S. Draugai, norintįs tver-
ti naujas Lietuvių Laisvamanių ris.

Bomba Auditorium 
teatre.

Pėdnyčios vakari1 nežinomas 
blogdaris padėjo bombą Audi
torium teatre, kuri sukėlė dide
lę paniką publikoje, lik ačiū 
milžiniškom rengėjų ir kelių 
pašalinių asmenų pastangoms 
buvo išvengta visuotinos pa* 
siaubosi Vis dėlto, kelios mo
ters tapo partrenktos ant žemės 
užtvenkus publikai išeigines dil

kuopas bei atgaivinti senąsias, 
tuo reikalu meldžiame kreipties 
prie centralio raštininko; jisai 
suteiks informacijų ir susitvė
rusioms kuopoms parūpins čar- 
terį. Knipianties į L.L.S., rei
kia adresuoti sekamai:

Julius Mickevičius,
1505 N. Paulina si..

Bomba buvo padėta pačiame 
svetaines centre. Kaip vėliau 
pasirodė, buvo tai švininė dūda; 
šešių colių ilgio, pripildyta juo
duoju paraku ir smulkiais plio 
no šmoteliais. Bomba tečiaus 
ncatsiekė tikslo - neek.splioda-
vo. Išdegė tik joje buvęs para
kas. ’ .

Chicago, III. Atsakomosios įstaigos daro 
tyrinėjimų. Spėjama, kad bo-

Lietuviu 1*. 1). 1*. Kiiuho susirinki
mas įvyks nedalioj, lapkričio 18, J. 
Mikalajūno svet. 2332 S. Leavitt st. 
Susirikimas prasidės 2 vai. po pietą. 
Visi narįai malonėkite buli? nes yra 1 
daug ^svarbių reikalu. Taipgi alsi-1 
veskite naujų narių prisirašyti. ’ 
. . Pirm.l’.Kabialis, J. Krūmas rast.

LSS. 22 kuopos narių (lomai. — 
šiandie, lapkričio 19 d., atsibus di 
dėtis 11 wardo soc. susirinkimas i- 
talų svetainėje, 2131 So. Oakley avė. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.—22rosios 
kuopos nariai būtinai privalo daly
vauti šiame susirinkime: bus nomi
nuojama knndidalai į miesto virši
ninkus sekamiems pavasario rinki
mams. Draugai, išpildykime savo 
pareigų! L’ž rinkimų komisiių

.—A, (.1 nikus.

Cukrus, burokų arba nend-
Šiandie

rių, 1 svaras 
Miltai

7% „8/2 c
(Maišas)

,z( bačkos maišas . .. . 2.85—3.19
'š bačkos maišas........ . 1.11—1.60
5 svarų bačkos maišas .. 33—37c

Rugių Miltai Maišas
Bohcmian stvlc . '> bat •. 1.35—1.15
5 svarai ......................... 32—35c
įkilti, ’š bačkos ........ 1.37—1.50
Juodi. !A bačkos ........ 1.20-1.35
."> starai ......................... .. 2!) .3 le
Graliam miltai 5 sv. m liš. 30—35c

Corn Meni svaras
Balti ar geltoni ......... 5T1—G'/ec

Maisas (Hominv), svaras .... 6 — 7c
Rvžiai, svaras

l'ar.cv licad ................... .. lO-'i—11
Bluc ruse ..................... .. 10—13c

Bulvės (Pekas)
N 1 Wis„ Minu, ir Dal\ ..38 — 53c

Pienas (Kelias)
(‘.ondensed, goriausis .. 18—21c
Vidutiniškas ............... 10'/2 —18!'2C.
Evaporated, nesald. . .. ... 13—15c

Sviestas. Smetonos 
Iš bačkučių ..........

svaras 
15'2—51 >2

Plytose ........................... I6/J—52/j
Ihitlerine svaras

Plytose ........................ . .. .. 32—35c
šmotuose ....................... . . 31-31c
Vidutiniškas ................. . . . 30—33c

Kiaušiniai tuzinas
švieži extra ................... . .. . 17—53
Švieži No 1 ................... 1512__51 ęr.
Refrigeraloriu. exlra . . . . 39-.. 1 te.
Refrigeratoriu No 1 . , 36'2—11 '2

Pupos (beans) svarui
Na v y ................................ 1712— 20/2
Lima ................................ . ... 16—20

Slyvos, geros svarui.... . ... 13—17
Vidutinės ....................... . ... 13—16

prastesnės ........... .... 11—1-1
Kumpis, geras, svarui .. . . . . 32—36

Prastesnis....................... 39! 2—3 1 '2
Lašiniai geri, svarui . ... .. 45—19/.

Prastesni ....................... 10 ', 2—1 t ’ 2

Taukai svarui
Dėžulėj ......................... . . 32—36c
Palaidi, geriausi........... . .. . 31—38
Paprastieji ................... . . . 30—37
Prastieji ....................... ... 21—31
šitokiomis kainomis groserninkai 

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

Pranešimai

REIKIA DARBININKŲ

BT.IKALAI JAME —moterų mai 
šams taisyti. Dailias raukinis.

LIBERTY BAG CO.
1251 So. Morgan St., Chieagų

t (JOJ REIK — choro ve-1
dejas. Kas tai gali, lai atsišaukia 
kuogreičiausiai: užsiėmimo yra viso-* 
kio. Platesnių žinių delei kreipkitės

Juozas A. Sasnauskas, 
267 Ctinton SI., Binghamton, N.Y.

RIJKAIJNGAS geras pardavėjas 
pjųduoti išdirbinius vienos didžiau
sios -motorų išdirbyslvs. Atsišauki
te tarp 9 ir 10 vai. rvto į

TEMPLAR MOTORS COMPANY 
1339 Michigan nvenue. Chicago.

MOKYKLOS

MOKYKIS SIU T MOTERISKU8
R U BUS

Išmokinai}! piešimo, kirpimo formų, 
sinti naminius daiktus arba nprčda- 
lūs. Diplomas kiekviena n, km s liti 
mokins. Valandos dieną arba vaka
rais dėl jųsų ąarankumo. Už ?10 H 
mokinam jus sint visokius drabužius.

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

SARA PATEK. MOKYTOJA. 
1850 Wella »*t.

PAIN-EXPELLER 
tai kiekvienos šeimynos geriausia draugas, kuris - 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 

. dhlelf.' \ .,
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagejbingumo, Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę ėivnią.
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
b’a.ų. ant pakelio ženklas „INKARAS” ir-žodis 
„).OXOI o taipgi musų pavardė.
Tikra.-is l‘AIN-EXPELI.ERIS parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių 

ubai daugiau, negu už 35 centus.
F. AD. RICHTER & CO.

74-80 Wa»hington Street, New York

Lapkričio 16 d. Meldąžio sve
tainėje atsibuvo Liet. Darbinin
kų Literatūros Draugijos Chica
gos ir apielinkės kuopų įgalio
tinių konferencija tikslu sutve
rti rajoną.

Susirinkime dalyvavo atsto
vai nuo šešių L.D.L.D. kuopų. 
Visi pritarė tam sumanymui. 
Vėliau betgi pauškėjo, kad dau
guma nėra pilnais delegatais, 
bet šiaip kuopų valdybų nariai. 
Jie aiškinosi, kad kuopos nesu
spėję. išrinkti įgaliotinių, o ku
rios ir buvo išrinkę, tai, užsitę
sus konferencijai, gyvenimo ap
linkybių spiriami, apleido savo 
senąsais gyvenimo vietas.

Po trumpo' pasitarimo taigi 
steigiamasis rajono susirinki
mas tapo atidėta ant toliau. Su
manytojams įsakyta dar kartą 
paraginti visas Chicagos ir apic- 
linkės kuopas, kad jos išrinktų 
įgaliotinius sekamam susirinki
mui.- Gi visi dalyvavusieji šia
me susirinkime pasižadėjo dir
bti už veikiausį to sumanymo 
ivvkinima. * M. Petriukas.

Nenori skaityt. ■
/Žinodamas, kad musų jauni
mas psalunkus prie skaitymo 
knygų ir laikraščių, vakar aš nu
vykau Pulaskio svetainėn, kur 
Jaunų Lietuvių Tautiškas Kliu
bas buvo surengęs pasilinksmi
nimo vakarą. Kaip tečiaus nu
sistebėjau, kuomet gerb. kliubo 
pirmininkas .man atsake, kad 
toks biznis čia esąs nereikalin* c

PASARGA.—Draugijų praneiimuu ekelblamt 
>« utmokestles. Pranešimai turi būt priduoti 
I vakaro, laiškeliu arba telefonu, Canal 1500. 
Priduoti tų pačių dienų, kada spausdinamas 
iitnraitlB, nebegali būt įdėti.—“Nauj.” R«d.

L. M. P. S. A. 29 kp. susirinkimas 
įvyks panedėlyj, lapkričio 19 d., 7:30 
vai. vakaro, viešo knygyno kamba
riuose, 1617 N. Robey st. Visos narės 
nepavėluokit ateiti paskirtu laiku, 
yra daug svarbių tarimų. Kviečia
me ir tas drauges, kurios dar nepri
guli prie L. M. P. S. A., ateiti ir pri
sirašyti. Ras. A. čepukienė. ..

..LSS. kuopos, jeigu kuri turite vei- 
kal;r*‘Tiktai niekam nesakyk”, malo
nėkite ar parduoti arba paskolinti 
LSS. 138 kp., Cicero, III.. Siųskite 
kaip galite greitai (keturis egremp- 
liorius) šiuo adresu: V. Shileika, 
1810 So. Halsted St., Čhicogo.

Indiana Harbor, Ind.—LSS. 217 kp. 
lavinimos susirinkimas įvyks paned., 
19 d. lapkričio, A. Mikalavičiaus svet. 
2112 -437 St., pradžia 7: 30 vai. vak. 
—Draugai visi atsilankykite paskirtu 
laiku, turime daug .svarbių reikalų. 
Tie draugai, kurie norėtumėt pristoti 
prie vietinės kp.,taip jau ateikite.

P. Matonis, Rast.

Cieero d įstrik to Naujienų šeriniu? 
kų suširinkimas įvyks panedėlyj, la
pkričio 19; 8 vai. vak., Tamulhino ir 
Gudgalio svet., kampas 15 gt., ir 19 
ava Visi to distrikto šėrininkai su
sirinkite, nes yra svarbių reikalų.

—Rast. A. Labanauskis.

Racine, Wis.—LDLD. 65 kp. susirin
kimas įvyks panedėlyi, lapkričio 19 
d., 7:30 v. V. socialistų svetainėj, 500 
Monunient st. Gerbiami nariai malo
nėsite atvykti ir nepamirškite naujų 
draugų atsivesti. Teipgi jau prisių
stą “Jono Biliūno Biografijos’’ kny
gos ir kiekvienas narys galės atsiimti

S. J. Gelumbauskas, sekr.

Melrose Park.—Socialistų Partijos 
Rusų Skyrius rengia vakarą Sausio 
5, 1918, Sakino svet., kertė 15 av. ir 
Lake gt.—Draugiškų prganižacijų 
prašome labai nerengti savo pramo
gų tą dieną. —Komitetas.

Roscland.-—“Aušros” mokykla, — 
10900 Micbigan avė. vėl atsidaro. Mo
kinimas prasidės panedello vakare 
7:30 vai. Mokytojaus p. Zalatorius.— 
Visi mokiniai atsilankykite.

—A. G r obelis.

Smulkus Skelbimai
SmulkieMs paslskdbimams kainos:- 

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

šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
iricnionė tiek biznio tiek dar
ni žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti. t

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

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija, 1810 S. Halsted 
st., asmeniškai, pačiu, aib,a te 
lefonu: Canal 1506.

ČIA YRA PROGA barberianis kurie 
jau mokinasi arba nori mokintis bar- 
berystės amalo, tai atsišaukite tuo- 
jaus pas mane. Jus luojaus galite už
dirbti $25 iki $30 į savaitę besimo
kindami.'Alsišaukil į barzdaskutvklą 
723 W. 14 St., Chicago.
i!?1.“? ; " v x . ---------- ----- '.o1. . ?

PARDAVIMUI

ATSILANKYKITE ypatiškai ks> 
norite geros vietos dėl karčiamos. 
951 \V. 19th St. Chicago

PARDAVIMUI— krautuvė ir “Ice 
Cream” parlor prie Būvis Sųmlre 
Parko. Labai gerai eina biznis, ypa
tingai vasarą. Turiu greitai išva
žiuoti iš Chicagos dcl silpnos svei
katos. 1505 S. Paulina si., Chicago.

PASINAUDOKI T PROGA

Pardavimui drugsloris” (aplieka) 
lenkų ir lietuvių apg\ venla vieta.- 
Biznis išdirbtas per 25 melus. Atsi
šaukite į K. Jamonlą.
1810 S. Ilalsled St., Chicago.

ASMENŲ .IIEŽKO.IIM A t
l'ajieškau Jono Kanišaucko, Šiau

lių pav., Šeduvos parai)., metai atgal 
gyveno Chicagoje prie lioync ;ivc. 
Jis pats tegul atsišaukia, arba kas zi 
uote jį praneškite jo adresą.

Bronislovas Bačkauskas 
I’. O. Bos 1257 Matrose Park. UI.

P.ABDl ODAMA vėliausios mados 
tuičcrnės vogus ir registeris. Atsi
šauk ile šiuo adresu:
17l!» S. Ilalsled SI., Chicago.

1(1. Canal 1995.

PARDUODI greitu laiku Koncer
tiną ir "Slide Tromboną, iš priežas
ties ėmimo į kariuomenę. Meldžiu 
atsišaukti i: P. Meškinis.
100!) Markei SI., DeKalb III

l’ajieškau Simano Badžvilo. l’a- 
švenlinio miestelio. Šiaulių pavieto, 
Kauno gub. Meldžid kad jis pats ai 
si.šauklu. arba kas apie jį žino malo
nės pranešti. Petras \'aliu!isfc 
325!) S.llalsled si. Chicago. III.

l’ajieškau savo brolio Juozapo Ma 
kaveeko. Kauno gub.. Šiaulių pa\.. 
Žagarės miestelio. Pirmiau gyveno 
Anglijoje, Manchesteryjt1, vedęs. Pen
ki melai kaip apie jį nieko nežinau. 
Jis pats arba jo moteris tegul atsi
šaukia greitai, turiu labai svarbų 
reikalą; arba jei kas žinote kur jie 
g\vena. praneškite greitai man.
Jeannctte-Katherinc Makaveekaitė. 

181(1 S. Halsted SI.. Chicago. III. T.S.

Pajieškau Aid. Žilinsko ir J. Slul- 
ginsko, Ktumo gub.. Šeduvos parap., 
I.audiškitj kaimo. Meldžiu alsišaukil 

A. Pahiekis.
1936 ('.ase avė.. Bacine, \Vis.

__ __________________ s.________________
Pajieškau Jono Miliaus. Paeina iš 

Kauno gub., gyveno Chicagoj 6 me
nesiai atgal, vėliaus išvažiavo į Ans- 
gar, lo\va, o dabar nežinia kur jis 
yra. Jis pats ar kas jį žino malonės 
pranešti laišku. Kas pirmas praneš 
jo tikrą adresą gaus dovanų >.>.

Si Adomaitienė,
711 W. 21 St. Place., Chicago, III.

Pajieškau savo pusbrolio Kazimie
ro Bagino, iš Kauno guv., Raseinių 
pa., Laukuvos parapijos. Sterbliš- 
kės kaimo ir Onos Liutikaitės iš 
Tvėrių parapijos, V i n ragių kaimo. 
Kas žinote meldžiu praneš,t, arba pa
tįs atsišaukite.

Marcijona Pocaitč, 
4151 So. Wood SI., Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

ATIDUODAMA randon geras, šva
rus kambarys vienam arba dviem 
vaikinam. Gerai apšildomas, mau
dynė. arba be valgio. Te
lefonas, karų linijos. Atsišau
kite nuo 6 vai. vak.

3538 So. VVallace St., Chicago, III

REIKIA DARBININKŲ

DARBAI Vyrams ir Moterims VI
SOKIUS rities metalo 
arba medžio dirbamojo 
Kapose, fabrikuose, Ko
teliuose, restoranuos, Ga

liūnuose, Jigonbučiuoee, raštinėse, sankrovose, 
namuose ir tt. l’umatykit musų DIDELI su
raižą. Otriausios niokcstjs.

Adyance Employment Exchange 
2-ras augštas.-—179 W. Washington at

REIKALINGA indų plovėja. $8 į 
savaitę.

11ARRIETTE R ESTAU R ANT 
1700 W. 12 St., Chicago.

*

REIKALINGA vyrų į Press ruimą, 
kaulų namą ir prie trąšų, 35c į va
landą. Atsišaukite į superintendentą 

INDEPENDENT PACKING CO, 
lįst and Halsted Sts., Chicago.

REIKALINGA sena inotorė arba 
vedusi pora, su maža šeimyna, pri- 
žiuręjiniui namų. Gera vieta, dėl ge
rų žmonių. Atsišaukite greitai.

A. Shusho, akušerė.
3255 S. IIal.\ted st. Chicago 11).

REIKALAUJU senyvos moters, kuri 
nedali eit dirbt dirbluvėn, pagelbėt 
prie vaiku ir stubos.
6613 EIlis Avo. Chicago, III.

RAKANDAI

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikins, beveik naujus, rakandu* 
už retai pigią kainą, $160.00 sekly
čios setus, tikros skuros, už $20. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikiu divonų, daven- 
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Victrola su 
brangiais rekordais už $60.00. Sis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos U savaites. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite luojaus. Gyvenimo vieta: 1822 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gat., 
Chicago, III.

JAUNA PORA turi parduoti tuo
jau* penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, cabinet. phono- 
grapb, upright pianą ir tt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai, ui 
grynus pinigus.
2910 North Avė., 1-mas flatas. ’Priei 
Humboldt Park. Chicago

DYKAI! DYKAI!
Dabar yra jūsų proga mo

kytis barzdaskutystes 
amato dykai

25 mokiniams dykai
Nepraleiskite šio pakvietimo. Atai- 
lankykite pas mus tuojau. IssikirpUl 
šitą, kad atsimintume! musą adresą.

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

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

arti 24-tos gatvės.

NAMALžEMe

TAUPYKITE PINIGUS
Tegul jųsų randa moka už jųsų na

mą. Moderniškas naujas, 2 flatų 
mūrinis namas, 3 blokai į pietus nuo 
Crane dirbtuvių prie Savvyer ir 45 
gatves.

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

15th St. and Sawyer avc.
Agentas pasisiuntimui

IŠMAINAU lotą ant bučernės; gro- 
sernės arba automobiliaus. Lotas 
geroje vietoje, du bloku iki McKin- 
ky Parkų. Atsišaukite greitai. M. M. 
2048 W. 25th Str., • Chicago.

i, ■■i.——.............. — i. , ,,,,

SUTAUPYKITE $200
Pirk du lotu prie Francisco avc., 

tarp 11 ir 45tos, tiesiai nuo savinin
ko. Lotai 50x125 TURI BŪT PAR
DUOTI UŽ $525. Atsišaukite į 
2005 N. Halsted st. Pirmas augštas, 
užpakalyje. L / Chicago.

DIDELIS BARGENAS
Veikite grcjtai, ši proga ne ilgai 

tęsis.
2 augštų medinis namas su mūriniu 

nanieliu užpakalyje.
Raudos 845150' mėnesyje-
Kaina $3,600. Atsišaukite j savi 

niuką dėl patyrimo. 2909 Emerald 
avc., Chicago.

MOKYKLOS“
AME1UKOS LIETUVIU MOKYKIS

Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewritinįj, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, ą- 
belnos istorijos, geografijos, politi- 
kines ekonomijos, pilIetystCs, dailia- 
rašystCs.

Mokinimo valandos: nuo I ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 8:30. 
3106 So. Halsted St., Chicago, 111.

’ nfl5TEU^Ž^5Y5TEn

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresnį darbą ir dau- ; 

giaup imgų.
Visur reikalinga daug kirpė

jų, trimerių, rankovių, kišenių i 
ir skylučių dirbėjų. Taipgi 
prcscrių ir siuvėjų elektros ma- į 
šinomis. Darbai laukia. At
eikite dienomis arba vakarais. 
Lengvi mokesčiai.

Spccialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.

i Palrcnos daromos pagal Jų- i 
| sų mitrą—bile stailės arba dy

džio, iŠ bilc madų knygos.
Master Designing School

J. F. Kasnicka, l’crdėtinia
118 N. La Šalie gatvė, Kaniba- , 
rys 416-117, prieš City Halič------- ‘ - ■ ----- ---- i---------- . z

DR. A. I. EPŠTEIN į 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

i OFISO TEL. Boulevard 4974 I 
Gyvenimo Tel. Canal 5188

I
'TCOBEfit aKESS3BMMk*«<•. - 

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki s 

3109 So. Morgan St., Chicago t 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ii- į 

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

■iwi—iia»n..kjiuotiu mr -n—smj »-

DR. G. M. GLASER 
^Praktikuoja 26 metai 

Gyvenimas ir Ofisas
3119 S. Morgan St. kerte 32 at. 

Chicago, III.
SPECIALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

Telephone Yards 687

Tel. Armitage 984

DR. U KARALIUS
Gytfylojas Ii Chirurgas

X-SPINDUUAI
2121 N. Wc8tern avt.

Valandos: 9—12 ryte; 2—9 
vakare.

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas 
8203 S. Halsted St., Chicago. 

Tel. Drover 7179.

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamut akinfua, aoamk 
nuoj» i» patarimu* duoda dykai.

7M-88 Milaauke* avė., arti Ciricac* av.
luboj*. VALANDOS: Nuo D ilryto iki vak»-
eut Ntdčliomis nuo 9 iiryto iki • V

TaJ. Haymarket 2414.

Telephone Drover

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

Specialiu** Moterliku. Vyrišir<, Vatkv 
ir vit* chreniiki lim- ■

VALANDOS: 10-11 ryto, 4-5 po pietv. t—4 
vakare. Ncdūldicniai* 10--1 po pieta- 

3354 S. HALSTED ST., arti 14 St.
CHICAGO, ILL.


