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Rusija paskelbė slap= 
tus-dokumentus

True translation filed vvith the post- 
tnasler at Chicago, III., on November 
26. 1917, as reųuired by the act of 
October 6. 1917.
Rusija paskelbė slaptus dip

lomatiškus susirašinėji
mus. Konstantinopolis 
turėjo tekti carui. Neno
rėjo svarstymo Lenkijos 
klausimo.

PETROGRADAS, lapkr.
24. —- Šiandie bolševikų ir 
sočiai revoliucionierių laik
raščiai, paraginti bolševikų 
užrubežiniu reikalų ministe- 
rio Leono Trockio, išspaus
dino tekstą nekuriu slaptų 
susirašinėjimų tarp Rusijos 
užrubežiniu reikalų ministe
rijos ir svetimų valstybių.

Trockis sako, kad doku
mentai yra “caro, buržuazų 
ir koalicijos valdžių” ir iš jų 
“Rusijos tauta ir visos tau
tos pasaulyje turi patirti tik
ruosius planus, slapta pada
rytus finansistų ir pirklių, 
pagelba jų parlamentarių ir 
diplomatinių agentų.”

Trockį toliau sako, kad 
Vokietijos ir Austrijos poli
tikieriai gal būt bandys pa
sipelnyti iš tu dokumentų, 
bet jis persergsti juos, kad 
kada Vokietijos proletaria
tas revoliucijos keliu pasieks 
jų kanceliarijas, tai jis ras 
ten dokumentus, kurie paro
dys juos nė kiek negeresnėj 
šviesoj, kaip šie dabar skel
biamieji dokumentai.

Pirmasis paskelbtasis val
stybės dokumentas paliečia 
Rusijos troškimą įgyti Dar- 
danelius, Konstantinopoli, 
vakarini Bosforo pakraštį 
ir nekurtas žemes Mažojoj 
Azijoj. Jame toliau išdėsto
ma Francijos ir Anglijos rei
kalavimai, kad Rusija sutik
tų perleisti tavorus per Kon- 
stintinopolį vežamus ne ši ar 
į Rusijos portu s, pas i laiky
mą senosios Muzulmanijos 
Arabijoj po mflzul- 
manų valdžia ir atidavimą 
nekuriu Persijos dalių Ang
lijos itekmėn. V w

Dokumentas leidžia sup
rasti, kad Rusija su viskuo 
sutiko, bet pasiūlė priedą, 
reikalaujanti aiškesnio api
budinimo muzulmanu terito
rijos valdžios ir laisvės pil- 
grimams. Jame išdėstoma 
Rusijos Įtekmių sferas ir pa
rodoma jos interesai apie 

šiaurinį Afganistano rūbe- 
žiu, taipgi išdėstoma sutar
tis su Italija, jei Rusijos rei
kalavimai rytuose bus pripa
žinti.

Antruoju dokumentu yra 
Rusijos ambasadoriaus Fra- 
ncijoje M. Izvolskio telegra
ma, siųsta kovo 11 d. 1917, 
kurioj sakoma, kad Franci-.- 
ja pripažįsta Rusijai laisvę 
nusistatyti savo vakarų ru
bežius. Po to sekė telegra
ma nuo užrubežiniu reikalu 
m misterio, Sergijaus Sazo- 
novo, užtikrinanti M. Izvols- 
kį, kad sutarties su Francija 
ir Anglija delei Konstanti
nopolio nereikia išnaujo per
žiūrinėti. Joje išreiškiama 
Rusijos partrįžimą duoti 

l'rue translation filed with the post- 
mastcr at Chicago, UI., on November 
26, 1917. as reųuired by t tie act of 
Octobcr 6, 1917.

“PAPIRKIT LENINĄ.”

Bijosi paliuosavimo vokiečių 
belaisvių.

GENEVA, lapkr. 25. — 
Journal de Geneve kalbėda
mas apie lordo Robert Cecil 
užreiškimą prieš pripažini
mą Lenino valdžios tarp kit
ko sako:

“Leninas niekad nepripa
žino, kad Rusija turi kokias- 
nors pareigas linkui savo 
talkininkų ir jie turi supras
ti, kad Leninas valdo Petro
grade. Jo pasiūlymas Per
traukimo mušįų su Vokieti
ja yra pavojingas, dėlto kad 
jeigu jis ras nors vieną Ru
sijos generolą pasirašymui 
su juo po šia baisia išdavys
te, sutartis galbūt paliuosuo- 
tų prieš talkininkus 1.000,- 
000 vokiečių belaisvių.”

Laikraštis pasiūlo suma
nymą, kad jeigu Leninas pa
perkamas, talkininkai turė
tų jį papirkti.

Francijai ir Anglijai laisvę 
nustatyti vakarinius Vokie
tijos rubežius, jei bus duota 
Rusijai laisvė nustatyti ry
tinius Vokietijos rubežius., 
bet kartu reikalaujama pa
šalinimo Lenkijos klausimo 
iš tarptautinių diskusijų ir 
paliepianti Izvolskiui prie
šini ies kiekvienam bandy
mui atiduoti Lenkijos atei
ties sprendimą valstybių ko
ntrolėm

Sazonovo telegrama toliau 
sako, kad Rusija turi nelei
sti Švedijai virsti nedraugi
nga valstybe ir visokiais bu
dais rupinties apie įgijimą 
Norvegijos p r i e- 
1 a n k u m ą; kartu sakoma, 
kad padėta visos politiš
kos pastangos padaryti įtek
mę į Rumuniją. Telegrama 
taipgi pajudina klausimą a- 
pie Vokietijos pašalinimą iš 
Chinijos rinkų, bet sako, kad 
tas dalykas turi būti atiduo
tas ekonominei konferenci
jai, kurioj ir Japonija turė
tų būti reprezentuojama.

Vienu iš paskelbtųjų do
kumentų yra laiškas, siųs
tas rūgs. 26 d. š. m., nuo Ru- 

sijos užrubežiniu reikalų mi- 
nisterio Tereščenko Rusijos 
ambasadoriui Washingtone. 
Laiškas paliepia ambasado
riui išreikšti sekretoriui Da
nsingui augštą branginimą 
to fakto, kad Amerikos am
basadorius Petrograde, Da- 
vid R. Francis, susilaikė nuo 
•prisidėjimo prie Anglijos, 
Francijos ir Italijos amba
sadorių reprezentacijos, 
kati butų griebtasi tūlų prie
monių padidinimui Rusijos 
armijos kariškojo veiklumo. 
Laiškas priduria, kad toks 
pasielgimas padarė blogą e- 
fektą, kadangi talkininkai 
žinojo pastangas, kokias Ru-‘ 
sijos valdžia dėjo tolimes
niam vedimui karės.

Truę translation filed witn the post- 
master at Chicago, III., on Noveniber 
26, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

VEDA TARYBAS APIE 
PERTRAUKIMĄ MŪŠIŲ.

Vokiečiai išvažiavo tarties 
apie pertraukimą musių. 
Austrija abejoja apie bol
ševikus.

AMSTĘRDAM, lapkr. 24. 
— Sulig čia gautų žinių, gen. 
von Ludendorff, pirmas vo
kiečių armijos kvatiermeis- 
teris, išyažiavo į rytinį fro
ntą sąryšyj su rusų pasiūly
mu pertraukti mušius. Jį, 
sakoma, lydi didelis štabas.

Atsakydamas į klausimą 
apie Rusijos bolševikų tai
kos pasiūlymą, Vengrijos 
premieras Dr. Alexander 
Wekerle pasakė žemesnia
me bute:

“Laikraščių pranešimai a- 
pie pasiūlymą dar nepatvir
tinti. Mes turime visgi ga
lutinai patikrinti, ar tie, su 
kuriais mes turėsime vesti 
derybas, yra pastovia val
džia. Be šio atsižvelgimo, 
musų veikimas, žinoma, bus 
nustatytas musų pačių pri
sirengimu prie taikos.”

Bomba užmušė 
11 žmonių

Bomba sprogo Milwaukee 
policijos stoty j užmušdama 

9 policistus.

MILWAUKEE, Wis., lap.
25. — Pereitą naktį, apie 7: 
30 vai., į centralę policijos 
stotį atėjo du italai, nešini 
bombą, kurią, kaip jie sakę, 
rado prie italų evangelikų 
bažnyčios ties Van Buren ir 
Michigan gatvėmis. Detekti- 
vai ir policistai pasidėję bo
mbą ant stalo ją apžiūrinė
jo, kuomet ji sprogo, išneš- 
dama lubas ir užmušdama 
11 žmonių, jų tarpe 9 polici
stus ir detektivus, bombą at
nešusį italą ir vieną, atėju
sia su skundu, moterį. Kitast z t

italas, viena moteris ir du 
detektivai sunkiai sužeisti. 
Du iš sužeistųjų, manoma, 
mirs.

Sprogimas buvo tiek sma
rkus, kad sugriovė kuone vi
sa stoti ir sudraskė lavonus.

Spėjama, kad bomba buvo 
padaryta specialisto ir yra 
atėjusi iš Chicagos.
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III, on November
26, 1917, as reųuired bv the act of 
October 6, .1917.

“Bolševikai pranyks.”

PARYŽIUS, lapkr. 25. — 
“Petrogradas yra terorizuo
jamas Lenino, Trockio ir Ka- 
menevo bandos tokiu pat bil
du, kaip keli mėtai atgal 
Bonnot automobiliniai ban
ditai terorizavo Paryžių,” 
taip pasakė Rusijos amba
sadorius Francijoje, Makla- 
kov šiandie išspausdintame 
Excelsior’e pasikalbėjime. 
Tas diplomatas dar pridūrė:

“Štai mano pranašystė: 
Bolševikų valdžia pranyks 
pirm bado diena ateis Petro-
gradan.”

Vokietija nenorinti 
taikinties

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., on November 
26. 1917, as reųuired bv the act of 
October 6, 1917.
Vokietija tarsis tik su įstei

giamuoju susirinkimu, bet 
. pirmiausia reikalauja pa
sitraukimo rusų armijos.

PETROGRADAS, lapkr. 
24. — Petrogrado miešto ga
lva šiąnakt paskelbė, kad 
Vokietija neves derybų apie 
pertraukimą mūšių su nie
kui kitu, kaip tik su Rusijos 
į steigia mu o ju susiri n k i mu.

Jis pasakė, kad vokiečiai 
atsisakė priimti bolševikų' 
atstovus jų pasiūlyme laiki
nės sandaros.

Kaipo pirmiausi dalyką, 
net prieš svarstant pasiūly
mo nuo įsteigiamojo susirin
kimo, vokiečiai reikalauja 
rusų kareivių pasitraukimo 
62. mylių atgal, kuomet gi 
vokiečiai pasiliks dabartinė
se pozicijose.

True translation filed vvith the post- 
master ai Chicago, III., on November 
26. 1917, as reųuired bv the act of 
October 6, 1917.

Tęsis tris dienas.
PARYŽIUS, lapkr. 24. — 

Talkininkų konferencija tę
sis tris • dienas. Pirminin
kaus premieras Clemenceau. 
Mažesnės talkininkų šaflįs ir
gi bus atstovaujamos.

Iš Karės Lauko
True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, 111.. on November 
26, 1917, as reųuired bv the act of 
October 6, 1917.

ANGLAI PAėMe
BOURLON.

LONDONAS, lapk. 25. — 
Fieldmaršalas Haig šiandie 
oficialiai pranešė; kad ang
lų kariuomenė Cambrai fro
nte, Fra nei jo j, paėmė Bour- 
lon kaima ir beveik visa 
Bourlon mišką, taipgi jame 
esančias augštumas.

True translation filed vvith the post- 
master ai Chicago, III., on November 
26, 1917, as reųuired bv the act of 
Octęber 6, 1917.

ATMUŠA AUSTRUS.
---------------- I

RYMAS, lapkr. 25. — Pir
mosios italų armijos karei
viai Asiago augštumoje va
kar atmušė keletą smarkiu c- C

austrų-vokiečių atakų ir pa
darė keletą pasekmingų ko
ri t r-a taku.

True translation filed ■vvith the post- 
master at Clxica»?o, 1)1., ori Novembei 
2(i, 1917, as reųuired by the ael of 
October 6, 1917.

PASKANDINO 6
SUBMARINAS.

WASHINGTON, D. C. — 
Paskandinimas 6 vokiečių 
sūbmarinų pereitą savaitę 
sukėlė entuziazmą laivyno 
oficierių tarpe.

True translation filed with the post- 
master at Chicago. 111., on November 
26, 1917, as reųuired bv the act of 
Oc.tober 6, 1917.

PRANCŪZAI SUNAIKI
NO 1,090 AEROPLANŲ.

SU FRANCUZŲ ARMI
JA, lapkr. 24. — Francuzų 
aviatoriai šiemet sunaikino 
daugiau kaip 1,000 vokiečių 
aeroplanų. ' w -

True translation filed v»ith the post- 
master at Chicago, 111., on November 
26, 1917, as reųuired b.v the act of 
October 6, 1917.

VIENNOJE TRŪKSTA 
DUONOS.

Užteks tik 10 dienų.

LONDONAS, lapkr. 25.— 
Iš Copenhageno pranešama, 
kad, kaip rašo Neue Freie 
Presse, vietinės maisto orga
nizacijos konferencijoj, pra
nešta, kad Viennai gręsia 
pritrukimas grudų, duonos 
ir kitokio maisto, delei per
vežimo sunkumo. Gyvento
jai, sako laikraštis, tapo su
judinti paskelbimu, kad Vie- 
nna turi užtektinai duonos 
tik 10 dienu. Tečiaus bulviu 
yra užtektinai, kad kiekvie
nam žmogui išdavus jų po 
pusę kilogramo į savaitę.

Pasitiki tik dar
bininkais

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
26, 1917. as reųuired by Ihe act of 
October 6, 1917.

Rusija tikisi, kad jie parems 
taikos reikalavimą.

PETROGRADAS, lap. 25. 
— Sulig oficialės žinių agen
tūros, užrubežiniu reikalų 
ministeris bolševikų kabine
te, Leonas Trocki, pasiuntė 
notą diplomatiškiems neut
ralių šalių atstovams Petro
grade, pranešdamas jiems a - 
pie valdžios padarytus žing
snius įvykinimui pertrauki
mo mušiu. Nota taij) kitko 
sako:

“Įvykinimas ūmios taikos 
reikalaujamas yra visose ša
lyse, kaip kariaujančiose, 
tai]) ir neutralėse. Rusijos 
valdžia tikisi stiprios para
mos iš visų šalių darbininkų 
jos kovoje už taiką.

True translation filed wnh the post- 
master at Chicago, III., on November 
26, 1917. as reųuired by Ihe act of 
October 6, 1917.

POPIEŽIUS VĖL PASIŪ
LYS TAIKĄ.

LONDONAS, lapk. 24. — 
Iš Rotterdamo laikraščiui 
Daily News pranešama se
kama žinia: “Cologne Zei- 
tung rašo, kad popierius gre
itai pasiūlysiąs naują taikos 
notą visoms kariaujančioms 
šalims”.

True translation filed vvith the post- 
mustei- at CliieoKo, 111.. on November 
26, 1917, as recjuired I>.v the act of 
Octobcr 6, 1917.

1,500 VAGONŲ DAR
ŽOVIŲ.

Spekuliatoriai laiko juos 
laukdami augštesnių kai
nų.

CHICAGO. — Sulig Suv. 
Valstijų maisto administra
cijos inspektoriaus Samuel 
Livingston, Chicagos svičia- 
vimo distriktuose stovi ant 
geležinkelių bėgių 1,500 va
gonų su daržovėmis, nežiū
rint pavojaus sušalimo, nes 
tie, kurie turi kontrolę ant 
tu daržovių, skaito dabarti- 
nes turgaus kainas perpi- 
gias ir tikisi-vėliau parduo
ti augštesnėmis kainomis.

Kaukazas atsiskyrė
nuo Rusijos

True translation filed vvith the post- True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., on November! master at Chicago, 111., on November 
26, 1917, as reųuired by Ihe ael of 26. 1917, as reųuired by Ihe ael of 
October 6, 1917. October 6, 1917.

GOMPERSAS PASILIEKA 
AMERIKOS DARBO FE

DERACIJOS PREZI
DENTU.

Konvencija protestuoja 
prieš pakėlimą kainų ant 
siuntinėjimo laikraščių.

BUFFALO, N. Y, lapk. 24 
— Baigianties 37 metinei 
konvencijai, Samuelis Gom- 
persas tapo vėl išrinktas A- 
merikos Darbo Federacijos 
prezidentu.

Konvencija priėmė rezo
liuciją, pasiūlytą graviruo
tojų, presmanų, knygryšių 
ir zecerių unijų, protestuo
jančią prieš pakėlimą moke- 
įdies už siuntinėjimą perio
diškų leidinių^ Rezoliucija 
reikalauja, kad kongresas 
tą dalį karės mokesčių įsta
tymo atmainytų.

Karės stovis New
Yorke :

True translation filed vvith the post- 
master ai Chicago, III., on November 
26, 1917, as reųuired b\ the act of 
October 6, 1917.

Paliepta šaudyti visus, kurie 
bereikalo prieis pajūriu.

NEW YORK, lapk. 25. — 
Daugiau 5000 kareivių tapo 
mobilizuota dabojimui, pra
dedant nuo 12 vai. vidurnak
tyj, 7?f mylių New Yorko 
miesto pajūrio. Jiems yra 
palieptą šauti į visus žmo
nes, kurie neturės svarbaus 
reikalo, priėjusius arčiau 100 
yardų prie vandenio zono, 
kuris apsupa visą New Yo
rko uostą, didžiausią talki
ninkų exporto vietą pasau
lyje. Su svetimšaliais ir A- 
merikos piliečiais bus lygiai 
elgiamasi.

True translation filed with the post 
master at Chicago, III., on November 
26, 1917, as. reųuired by Ihe ael of 
Octobcr 6, 1917.

KARĖS STOVIS CHICA- 
GOJE.

Kaip greit bus galima 
prisiųsti kariuomenę.

WASHINGTON, lapk. 25. 
— Kariškoji kontrolė van
denų pakraščių ir geležin
kelių stočių ir pašalinimas 
visų svetimšalių priešų iš pa
žymėtų teritorijų, kas vyki
nama nuo šio vidurnakčio 
New Yorke, bus greitai pra
plėsta ant Chicagos ir visų 
Didžiųjų Ežerų portų.

Dalis ežero pakrantės, 
Chicagos upės dokai ir di
džiosios geležinkelių stotjs 
pereis kariškosios valdžios 
žinybon, kaip tik bus pąski- 
rti kareiviai iš regularės ar
mijos patruliavimui.

HENilYETfA Trįs
traukinių darbininkai tapo 
užmušti pasažieriniam trau
kiniui nušokus nuo bėgių. 
Kelias buvo užverstas. Šu- 
nįs jieško blogdarių. . • • •

Atskyrė nuo Rusijos ir išrin
ko savo parlamentą. 1 par
lamentą įeina vieni socia-

PETROGRADAS, lapkr. 
24. — čia gauta žinia, kad 
Kaukazas paskelbė savo at
siskyrimą nuo Rusijos ir su
tvėrė savo parlamentą iš 40 
atstovų, narių Socialistų pa
rtijos, jų tarpe vieno bolše
viko. Tą žinią atvežė M. Ce- 
retelli, buvęs ministerip Ke
renskio kabinete.

Kaukazas yra trečias aps
kritys, kuris atmetė Rusijos 
valdžios. Finlandija netik 
paskelbė nepriguimybę, bet 
paskelbė ir karės stovį prieš 
Rusiją. Ukraina, į kurią į- 
eina Charkovo, Kievo, Podo- 
lijos ir Poltavos gubernijos, 
sutvėrė nuosavia valdžia ir 
pasiuntė 150,000 kareivių 
prieš gen. Kalediną. kuris 
kovoja su bolševikų valdžia.

True translation filed \vith the posf- 
masfer at Chicago, III., on November 
26, ,1917. as reųuired b\ the ael of 
October 6, 1917.

CARO DUKTĖ ATVA
ŽIUOJA.

Kad pagelbėjus Rusijai.

NEW YORK, lapk. 25. — 
Rusijos informacijos biuras 
praneša, kad antroji' buvusio 
Rusijos caro duktė, Tatiana 
Nikolajevna Romanovą, at
važiuoja į šią šalį, kad “pa
gelbėjus kenčiantiems Rusi
jos žmonėms ir pagelbėjus 
vedimui jos šalies reikalų 
linkui tikrosios demokrati
jos”. . Ji' neturi išsidirbusi 
planų, bet ji norinti rašyti 
gražias apysakaites, duoti 
šokių perstatymus ir skaity
ti lekcijas apie savo pažeis
ta šąli. C- i-

True translation filed vvith Ihe post* 
master at Chicago, 111., on November 
26, 1917, as requircd b\ Ihe ari of 
October 6, 1917.

GRASINA UŽGRIEBTI 
KASYKLAS.

WASHINfrTON, lapk. 24. 
— Kuro administratorius 
Garfield šiandie persergėjo 
Michigano anglių kasyklų 
savininkus, kad valdžia už- 
griebs ir pati valdys kasyk
las, jeigu jie išpildys savo 
grasinimą neparduoti anglių 
valdžios nustatytomis kai
nomis.

Norvegijos ministeris 
rezignavo.

COPENHAGEN, lapk. 25 
— Iš Christiania pranešama, 
kad rezignavo Norvegijos 
maisto ministeris M. Vik-.

VINCENNES, Ind. — Dvi 
moterį užmušta traukiniui 
užbėgus ant jų automobi
li aus.
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NAUJIENOS, Chicago, HL '' Panedėlis, Lapkričio 26,191T

timas tai ir buvo šitos Jurai- ga- Tame sluoksny, kuris šią 
čio straipsnyje išreikštosios pen-ersmę padare ir nuo kurio 

LAthuanian Daily Newi minties išsipildymas.
Kodėl vadovaujamoji rolė 

[šitame perversme teko sulo
šti bolševikams, tai čia, žino
tina, kitas klausimas. “N. L.” 
[bendradarbis išdalies nušvie
čia jį, nurodydamas, kad Ta
rybų dižiuma rugpjūčio mėn. 
klaidingai priešinosi val
džios paėmimui į savo ran
kas. Ta didžiuma tuomet 
susidėjo iš nebolševikų. Ma
toma, partijos, sudarančios 
ją, ir toliaus nesiliovė prieši
nusios! minėtam pienui, ir 
todėl, kuomet laikas pribren 
do jo įvykinirnui, jos neteko 
didžiumos pritarimo. Jos 
laikėsi tos taktikos, kuri bu
vo teisinga revoliucijos pra
džioje, bet pasidarė nebetin
kama vėliaus, persikeitus
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susitarimas jau negalimas. Visi 
mes gerai žinome, kokias insi
nuacijas, griausmus ir perkū
nus svaido įvairiausio plauko 
buržuazija į žemdirbystes niini-

Klanas
žymės rūpesčio, susikrimtimo, 
vargo. Prieš metus ji atvažia
vo Amerikon pas giminaitį, kar-

ma...

Telephone Canal 1506

Užsisakomoji kaina: 
nešiotojams kasdien pri- 

ftatant t namus, moka:
įlaraitei ............. .  • • • 12 centu
■Inesiul ...................... 50 centu

UBiato dalyse, kur nešiotojai nepa- 
gUkla, dienraštis siunčiamas pačtn, 
t^ijams išanksto užsimokėjus: lie- 
tu 16.00; pusei metu S3.50.

ne Chicagoj, metams $5.00; pu
lti metu S3.00; trims mėnesiams 

Kanadoje metams $7.00. VI- 
Mr ’kitar užsieniuose $8.00 metams.

vo tarp biurokratijos ir demok
ratijos. Bet užtat koks vienas 
kitų supratimas, kokia sutartis 
žydi buržuazijos, kontr-revoliu- 
cijos eilėse, kurios kasdien vis

darbo žmonėms geležines iltis 
jau rodo. Taip, ten pilna “mei

cijonierių internaci jonulis tą dr. 
V. Černovą. Matome, kaip bur
žuazija spiriasi ir priešinasi 
prieš pagerinimą darbininkų ir 
ūkininkų gyvenimo. Žinome,

Skurdus gyvenimas’, sunkus 
darbas, tanki bedarbė, padarė vi
sai kitokį. Visada užsimąstęs, 
susirūpinęs; juokas retai kada 
bepasirodė ant jo lupų. Atviru-

do. Iškarto buvo gerai. Dirbo 
namuos, pavalgius, pasirėdžius. 
Giminaitis pastebėjo, kad ji ne
pildo talmudo prisakymų, bijo
damas, kad Dievas nenubaustu 

4.

kų baudžia devynis nekaltus 
varė iš savo namu.c

i manė sau. — .Ink reikės skirtis^ 

vis viena. Geriau nesirodžim 
visai. Mirtis, ar katorga. — ne
žinia kas laukia.

Prieš sėdimų laivai) tėvams 
parašė laiškų: “Mylimi ir bran-

True translalion filed with the post- 
inaster ai Chicago, UI., on Novcniber 
26. 1917, as reąuired by the act of 
Oetobcy l‘». 1917.

Kodėl Kerenskis

Laikinoji Vyriausybe, savo 
svyravimų politika, dar didesnės 
suirutės visuomenės gyveniman 
įneša, dar daugiau nerimasties 
ir nepasitenkinimo, ypač darbo 
miniose, kelia. — Karo laukuo
se vėl mirties bausmė įvesta; so- 
cijalistai-revoliucijonieriai in
ternacijonalistai, s.-d. “bolševi
kai” kišami kalėjimuosna, jų

žuazijos ir demokratijos.
Kodėl tečiaus tos partijos 

neperkeitė savo taktikos, 
kuomet gyvenimo sąlygos

se prie socijalistų politinių-pra- 
sikaltėlių (Revoliucijos metu ir

niguočiais-imiperijalistais ji sten
giasi tęsti be galo. Žinome, kad 
įdrąsėjusios buržuazijos vaps- 
vynai (Valst. Durna, kadetų pa
rtija, pirklių-pramonininkų, 
dvarininkų-žemvaldžių sąjun
gos ir 11.) koneveikia visokias 
revoliucijos organizacijas, net 
drįsta reikalauti visai jas išvai
kyti. Visa tai rodo, kad, norint 
Revoliucijos su visa jos uždavi
nių platuma nepražudyti, dar
bo demokratijai su buržuazija 
ne tai kad susikalbėti, bet nė šu

no, mindžiojo, naikino. Gyve
nimus rodfėsi nepakenčiamas, 
nereikalingas. Piknikuose, ar 
šiaip išvažiavimuose į girias, tau 
kus, kuomet jaunimas linksmai 
žaidė, dainavo, šokinėjo, jam ro
dėsi keista: Jie nesupranta, ne
mato, tyčiojasi patįs iš savęs. 
Tūkstančiai jaunų, su žėrėjan- 
čiomis akimis merginų, norinčių

sirado darbo saldainių dirbtuvėj, 
algos gaudama keturis dolerius

valgė ir už kambarį mokėjo. Gy
veno šiaip taip, kol darbas nesu
stojo. Netekus darbo, pinigų, 
kelias dienas klaidžiojus, norė
jo nusižudyt, šokti upėn. Rei
kėją sulaikė, atkalbėdamų: Kam

pasimatyt su jumis. Gal ir ne
simatysim. Siunčiu jums šim
tą rublių. Gyvenkite, kaip gali

btuvėj, susiderėjau ant prekinio 
laivo. Važiuojame į Braziliją, 
iš ten j Kanarų salas ir kita* 
tolimas šalis. Jei žūsime jūrė
se, —- taip daug žūsta prekinių 
laivų! — Dievo bus valia. Jų- 
sų Adomukas.”

Su konsulo liudijimu perėjo

Kerenskio puolimo priežas-.pasidarė kitokios — lieka 
tįs, perskaitykite. Morkūno jar išaiškinti. Sakyti, kad 
Juraičio straipsnį “Kryžke-l 
ly”, perspausdintą šiame 
“Naujienų” numeryje iš

nymas arba “pataikavimas

kyti nieko. Juk faktas yra
ne visus dalykus išaiškina,!
bet daug ko jame yra įdo- gižioje — t. y. kaip tik keb- 
maUS. liuneiii Ini-kii — Ine ntartiinc

Ą ta už dviejų ir pusės mė-jHą; ir jų veikimas tur-but ne 
tesiu laiko prieš “bolševikui 

iną”, bet jame jau aiš-(. 
nurodoma tos sąlygos,'kia

Į *■ VU

i buržuazijos labui buvo ge
ras, jeigu bėgiu keleto mė- 

Jnešiu demokratijos jiegos

M. Juraitis pastebi, kad Lai-jgei ji pasijuto esanti pakan- 
kinoji Vyriausybė nepajie-įkarnai stipri paimt Į savo ra- 
gia išrišti keblių Rusijos gy- »kas visą valdžią.
veninio klausimų. Jos poli-. Taiai. kad išaiškinus bol- 
tik; svyruoja ir tuo bildu, s-lševikų iškilimo priežastis, 

mažinus, dar didina ša-Įpgj^^g palaukti dar smulkes- 
uirutę. Ji ima tolyn.yis<nįų žinių. Tiktai tuomet bus 
ns . vartot represijas!gaiįma, įe to, pamatyt, ar šis 
sekiojimus, priespandą) | jų iškilimas yra pastovus, ar 

prieš revoliucionierius; ji| pereinamas.
nevykdina revoliucinės de-|
mokratijos programo nė vi-i Keikia pastebėt, kad gyve- 
daus, nė užsienių reikaluose.!nimo Plėtojimąsi paprastai 
Darbo žmonių nepasitenkn-!e^na ne ^es^a 0 z^za" 

ts lodei auga. |^ais” ~ 11110 vienos kraštu-
itinybės prie kitos. Gal ir

Šitokia politika neisven-Į^gjševikų Įsigalėjimas įvyko 
giamai turėjo pasibaigti ka-((jeiį0> šios partijos takti-

n m

na, kad taip išaiškino daba
rtinio Rusijos perversmo 
priežastis ir“Naujienos”.

ka buvo aiškiausiu kontras-

politikai. Po svyravimų ir 
kompromisų politikos atėjo 
griežtumo ir atkaklaus užsi-

raičio nuomonė apie revoliu
cinės demokratijos taktiką. noma, ateis vėl kitokia poli-

konstatuoja (nurodo tika> nes gyvenimas nestovi
faktą) kad Darbininku, Ka- 
reivių ir Ūkininku Atstovu 
Tarybų didžiuma nenori pa
imti į savo rankas visa val
džią; bet jisai mano, kad čia 
Tarybos daro skaudžia klai-

(ant vietos, — ypač šalyje, 
kurioje verda revoliucija.

Apžvalga

kuomet demokratija buvo

mėginimas paimt visą vald
žią į revoliucinės demokrati
jos rankas, butų buvęs “pra
gaištinga avantiūra”. Bet 
per pusę metų revoliucijos 
plėtojimosi demokratija iš
augo i galinga iipoa. ir ii tą

True translalion filed \vith the post- 
ina.stcr ai Chicago, III., on November 
26, 1917, as reųuired hv the aet of 
October 6, 1917.

KRYŽKELY.

ratija tokiame

mas režimas, ne kuo nuo senų
jų laikų tesisiskiriantis; darbi
ninkų ir žemdirbių-ukininkų e- 
konominiais reikalais visai ma

apsisprendimo obalsis ar visai

kt.), ar tiesiog mindomas (Suo
mija, Ukraina); Anglijai, Pran-

tinių (užgriebimo) tikslų neišsi
žadėjus, Rusijos kariuomenė va
roma “eiti pirmyn’’, gi užrubeži- 
nė politika, spiriant priimti re

1‘ormų, vedama taip, kad darbo 
demokratijos ji nieku bildu ne
gali patenkinti. Vis tai dabar
tinės vadinamosios “Revoliuci-

šiuo
metu revoliucinė demokratija 
randasi, kuomet -koalicinės mi
nisterijos politika dešinėja, vis

čiųjų darbo minių reikalavimų. 
Kas gi daryti? Ar, pagal inerci-

naujų kelių pasiieškoti?
Mes, socijalistai-liaudininkai 

internacijonalistai. šį klausima 
rišdami, štai kuomi vaduojamos.

Revoliucija beveik išimtinai 
darbininkų, žem dirbi ų-uki n in
kų ir socijalislinės visuomenės 
pajiegomis iškelta. Tie galin
gos darbo armijos sluoksniai,

liucijų bekeldami, neturi teisės 
ir savo pergalės vaisius atiduo
ti buržuazijai. ši revoliucija, 
priešingai Prancūzijos revoliuci
jai, nėra buržuazinė. Ji prieš 
darbo klasę atidengė plačiausius 
socijalistų galimybių gorizon-

tikirntos, bet visi žemės plotai 
privalo pereiti žemdirbių-ukini
nkų naudojimuisi, darbininkai 
privalo būti dabar tinkamai ap-

organizavimuisi

To nepasiekus, šiuos Revoliuci
jos ne tik pačių (subjektyvių) 
darbo žmonių norai nebūtų už
ganėdinti ir tuom i kenksmin
giausi masių brūzdė jimai-suki- 
limai prasidėtų, bet ji neatsieks 
ir tų tikslų, kuriuos gyvenimo,

sidarė užtenkamai stipri, 
kad pakėlus visą valdžios na
štą ant savo pečių. Prie to, 
kai Į) rašytojas sako, tarpas 
tarpe turtingųjų klesų ir de
mokratijos, revoliucijos ei-

vusi. Pirmomis kovos mėnesio 
dienomis, kuomet iškilmingai

Revoliucijos
Tie gi uždaviniai tik tuomet 

vaisingai ir tinkamai taps išpil-

maisiais metais mes vienų vaiz
dų regėsime: revoliucinės dėmė

aneksijų, kontribucijų, su teise

“ne tik kad susikalbėti, o ir 
susirėkti” nebegali. Taigi 
revoliucijos uždavinių vyk-

nų darbų iš vienos pusės, re
akcinių bei kontr-revoliūcinių

mokratija — darbininkai, 
kareiviai, valstiečiai ir soci
alistinė inteligentija — per-

tais ir dvarininkais ir suda
rytu valdžią iš savo atstovu.

V C

Kerenskio valdžios nuver-

Taip manėme, taip norėjome 
tikėti. Ką gi matome dabar? —> 
Revoliucinės demokratijos eilė
se didžiausių ginčų, suirutės ir 
net atkaklios tarpusavės kovos. 
Ir tai ne su “s<K‘ijalistais” iš “Je- 
dinstvo”, “Volia Naroda”, 
“Dien” ir jiems panašių lizdelių, 
bet tarpe tų, kurie šioje Revoliu
cijoje buvo gyva, tverianti pajė-

Ukrainai ir kt.) laisvai apsisprę
sti. Todėl, be vidujinio refor- 
mų-pagerinimų, reikia vešli ne 
tik pasaulio demokratijų eilėse 
darbų dėl jų prie musų šio me
to uždavinių prisidėjimo, bet 
kartu tiesių ir tvirta politikų vai-

kėti, parodė, kad šie darbai, kaip 
ir pati Revoliucija, tik pačios

gerai, bet nuosekliems ir ištiki
miems Revoliucijos šalininkams 
šiuo metu vienas tik kelias be
lieka: visa valdžios naštų ant 
savo pečių pasiimti.

Tiesa. Sunki tai našta. Dar
bininkų, Kareivių ir Ūkininkų 
Atstovų Tarybų didžiuma tos 
našios iki šiol nenori imli. Ta
rybos jos bijosi. Mes manome,

tumą. Suprantame Tarybų at
sargumų, jaučiant savyje už vi
sų Revoliucijos ateitį alsakomy-

vaujaneių didžiumos partijų ir 
jų vadų šmeižtų-teršimų dar-

tinų, bet visai Revoliucijai pra- 
gaištingiadsį. Bet mes, soc.- 
liaud. internacijonalistai, sako-

kai organizuotos demokratijos 
beveik nebuvo, “bolševikų” agi
tacijų tifbmel paimti valdžia 
vien rev. demokratijos rankos- 
11a mes skaitėme ir skaitome 
pragaištinga avantiūra, tai da
bar jau sųlygos atsimainė.

Visa laika ėjo ir eina demo
kratijos spietimo ir sąmoningu
mo darbas. Socijalislinės par-
tuos auga, stiprėja. Visur gy
vuoja Darbininkų, Kareivių ir 
Ūkininkų Tarybos, Revoliucijos

nizacijos ir lt. Per rinkimus į 
miestų durnas, žemės komitetus 
bei kitokius vietos savyvaldybes 
organus išrenka ar išimtinai, ar 
daugumoje sočijalislus. Reiš
kia, žymiausios gyventojų pu-

kratija einama. Šaly, tuo bildu, 
jau esama plataus pamato, ku-

Turėdami tatai omeny, žinoda
mi buržuazijos norus, kurie til<-

sireiškė žingsnių eilėje, su nu
lemtoje Maskvos “Valstybės” 
pasitarimu surištų, ir nenorėda
mi atsižadėti Revoliucijos stato
mųjų uždavinių, mes kovojame, 
kad visa Valdžia pereitų Darbi
ninkų, Kareiviu ir Ūkininku Al- 
stovų Taryboms. Žingsniu be

na, bet kito kelio pasiliekančiai 
ištikimai sau revoliucinei demo
kratijai nėra.

Revoliucinė Rusijos demokra-

ministerijų belipdant. Tuomet 
laikas buvo praleistas. Kol dar

tuo reikalu turi pasiskubinti.
Greičiau tat trenkia Perku-

Morkus J u r a i t i s.

gauta žinių dėl gcn. Kornilovo 
kontr-rcvoliucinių planų ir dar
bų. Jie dar ypač tuom svar-

>, kad Kornilovo žingsnis

koalicinė ministerija dabar 
n i e k e n o negali patenkinti. 
Aišku, kad visiems, kurie nebe
nori matyti senojo režimo, gal

revoliucinės demokratijos pajė-4 kiek ir padailinto, dienų, ir, tuo 
gomis gali būti atlikti. Joks tik- budu, jei dar galima išgelbėti

liai vaikinų, norinčių vest mer
ginas. — Bet stovi tarp jų, ski
ria juos baisi skurdaus gyveni
mo šmėkla, ir jie vysta.

Kad apsimalšinus, pradėjo iš
sigert ięnaujo. Kartą užėjo į taip 
vadinamų “otelį’’, kur sueina 
vienos nelaimingiausios skurdo 
aukos — prostitutės.

Dvidešimlasai šimtmetis, ci-

gėmis lakioja orlaiviai, tukstan-

didžiausiomis nedorybėmis sa-

jaunas dukteris, moteris, moli
nas...

Prostitutė, žmonių akyse, nu-

ma prie pūvančio medžio. Do-

nimo.
Jauna mergaitė, neturinti tė

vų, artimų giminių, arba turinti 
lokius, kur patįs savęs neišmai- 
tina. Dirbtuvėj uždirbdama du

ginu doleriu, priversta

Adomukas prie* stiklo sėdėjo

Muzika griežia. Gėrymai liete 
liejasi. Merginos— prostitutės

dubusiomis akimis, pajuodavu
siais, lyg sumuštais, paakiais, šy
psojosi, mirkčiojo, vyliodamos

toliau,

reiškė, kad siūlo dol. ar du. Taip 
darė lik diena, kol mažai susi-C 7

rinkusių. Vakare pilnutėlė sa
lė. Vieni išeina, kiti ateina. De
rasi balsiai, lyg kokį ta vorų pir
kdami ar parduodami.

Kiek

Adomukas, išeidamas, staigu 
sustojo prie vieno stalelio Iš
karto nenorėjo tikėt savo aki
mis. Mergina, išvertus akis, 
taip žiurėjo, stebėdamosi.

-Olga, ar lai tu? Gal klvs-

Taip, tai aš...
Eiva iš čia! — už rankos 

imdamas, lyg maldaudamas 
Čia ne tau vieta... Eikime!

Ne, palik mane... Vis tiek 
pražuvus.

kim... va...
Išėmęs iš kišeniaus pluoštą 

popierinių pinigų parodė.
—Pakaks kuriam laikui.

Ėjo tyliai, nieko nekalbėdami i

mis, patįs nežinodami kur.

vaslis brangi kiekvienam, 
rėk, ar aš ne gyvenu? Pa

taip maniau iš karto; kvaila bu
vau. Jei likimas verčia, parsi- 
duok... iš lėto žūk, ne staigu, 
šimtai tukstahčiu moterių iš to € C

gyvena...
Išgirdus tokių patarimų, su

drebėjo. Reikė pelnėsi sau duo

girtis, kaip ir visos prostitutės, 
kiek kurių dienų pelno. Sutikus

kliudyt ar ne.

iš lėto, ne staigi. “Šimtai tuk-

ausyse. Belkė iš to 
pasipuošus, turi gerų

vent norisi. Akysi* prisivaizdino 
grobias. Ir aš liksiu lik gro-

timais pasportais

gyvent po svetimais vardais 
susekė.

Baisi tada buvo Maskvoj nak
tis. Gatvės neapšviestos, tam
su. Kazokai, kariuomenė, poli-

gino, šūviai, bombų sprogi
mas, kaip baisus vulkanas ver-

kazokų, kareivių, susimaišiusių 
su negyvais arkliais. Kitoj 
nekaltu žmonių, moterų bei ma t v t
žu vaiku. Išaušus, skerdvnū ai- 
sinaujino. Plėšimai, kankini
mai — visur kliksmas, vaitoji
mas. Vienus augštus namus ap
supo kareiviai, policija. Viršinin-

kad atidarytu, įleistu. \ iet C1 i i.

tidarymo, išviršinis, tiesiai

nūs.

es. Ne, nesižudysiu; pasiduosiu < vidun, 
likimui. Busiu viena iš dauge
lio tuksiančių, gyvai mirusių 
moterių... c

Belke, tam amate specialistė.

pysenj, puikiai pasirėdžiusį žmo
gų. Pakalbintas, jis savo akis 
įsmeigė į Olgų. taip žiurėjo,

Išrodė kai ai

už save sutvėrimų. Atsisveikin- 
(tanias Bclkci įspaudė rankon 
popierinį pinigų. (Ilgai liepė

nakt. Apgirus, išrodė linksma, 
it butų savo namuosę. Ant ryto
jaus, pusgirtė, parėjus namo pa
sirodė lengvai uždirbusi trisde
šimts dolerių. Ten dar reikėjo 
viena naktis...

Adomukas, išklausęs pasako
jimų, delnais pridengęs akis, pa
skendo mintyse. Olgos nekalti
no. Jos gyvenimas buvo pana
šus į audrų blaškoma laivų. Kad 
audra pagauna laivų, laužo, me
lo, jis neina savo paprastu keliu, 
bet ten, kur jį banguojančios vil- 
nįs neša. Jei trenkia į uola, jis 
sudaužęs skęsta nepalikęs nė

čių visai kitokia išrodė. Nuo 
veido ženklai pranyko, ųkįs žėrė
jo išnaujo.

paprastai buvo socialiai klausi
mai, klesų kova. Atnešė jai kc-

štu medžiu ant suolelio. Baltai' siinteresavo. 
apsitaisius, jaunam mėnuliui 
šviečiant, išrodė kaip kankinė.
Nors veidu atrodė gražesnė ne
gu pirmiau, tečiaus buvo aiškios

jas pasaulis pradėjo atsiverti.

Kartų vakarę Adomukas aibė

kariuomenės, išvertė duris susi 
bruko siaurais laiptais viršun.

Tylu, niekas nesipriešina, ne

se

gina ir surikus “mirtis nevido
nams!” metė bomba. Dešimtis 
užmuštų, sužeistų, raičiojosi.

iš baimės suėję policistai rado 
negyvus savo draugus, tarp ku-

ga. paplūdus kraujuose.
Revoliucionieriai, matydami,

tu. Su džiaugsmu liko, by lik iš

vasčiu.c

gindami savo gyvastis, ne delta

tik dėlto, kad jie buvo brangus. 
Prieš juos gulėjo daug didesnis, 
svarbesnis darbas — sugriovi
mas caro valdžios. Jie žinojo, 
kad ar anksčiau ar vėliau, ją 
taip- pat laukia mirtis arba sun-

vastis norėjo parduot kuo bran
giausia.

sa. Baimės pas jį nebuvo nt 
šešėlio. Nebojo apie sveikatą 
Jei kam kitam, nepratusiam, 
priseitų nešti kišeninį sprogs
tanti medega, išrūdytų kai dru 
gio krečiama. Bijotųsi susitikt 
bent žmogaus. Jam betgi būvi 
tai visai paprastas daiktas: ne-

Revoliuciją. tik viena belieka: 
kontr-revoliucinio maišto malši
nimas ir kova dėl Revoliucinės 
Demokratijos Diktatūros. M. J.

nib laikraštį pradėjo skaityt: ka-

susirinkimų, norėjo areštuok 
Susirinkusieji nemanė ramiai 
pasiduot. Adomukas, šuviu i> 
revolverio, sudaužė bomba. Bo-

Darbininkai visuose kampuose 
sujudo. Revoliucija neišvengia-

vėsiuose drauge visus.
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PAIN-EXPELLER Z/J 
kiekvienos šeimynos geriausia draugas, kuris 
n pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų. 1
Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
branginti iki J5 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
didelį. t ,
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite apgaut sukiastuotais vaistais, parduodamais ■ 
už pigesnę cienią. * >
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakclije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant ' pakelio* ženklas „INKARAS” ir žodis 
..LOXOL,” o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PA1N-EXPELLERIS parduodamas visose 
aptickose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių 
;bai daugiau, negu už 35 centus.
F. AD. RICHTER & CO.

74-80 WMh.lngton Street, New York

Ji i. im i ai—raarr na

Norinčiu Mokintles Domai!
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AUŠROS MOKYKLOJ po nekurtai pertraukai vėl prasidėjo mokini
mu*. Anglų Kalbos dabar kaip diena taip ir vakarais mokina Chicagos 
IniverUleto studentas A. BARTAŠIUS, gilus anglų kalbos žinovas ir dar
bštus mokytojas. Dabar mes turime sekančius skyrius:

KALBU: a) Anglų; b) Lietuvių.
MATEMATIKOS: a) Aritmetika; b) Algebra; e) Geometrija; d) Tri

gonometrija; e) Planų pažinimas.
Pastoti galinki bile kada, kaip dienomis taip ir vakarais. Reikalui 

esant angly kalbai mokinti bus paimtas mokytojui dar pagelbininkas..
AIŠKOS MOKYKLA, 3001 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.

įZ....... .  —d
■ Rusijos Revoliucijos Paveikslų

TURIU APIE DEVYNES GALYBES
Kas norite jy vieną gauti, tuoj aus rašykite ir prisiųskite 25 centus 
pačto stampomis. O kas norite juos platinti, rašykite ir klauskite 
informacijų apie koinišiną. Paveikslai labai dailus ir dideli.

Rašykite: J. ACERIS, 1810 S. Halsted St.. Chicago, III.
KS.............  .....-JJ

AKINIŲREIKALAUJI
kenti galvos skaudėjimų, 
nuolatos Tau ašaros krinta ii akių, 
Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga | krūvą, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimų akių.

Jeigu
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu luti uilicauuų n.ių, 
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart eil 

reikalingas akinių.
__ kitę apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa
tyrimo 8v. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

AKIŲ SPECIALISTAS 
TĖMYKIT MANO UŽRAŠA.

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

Tel. Canal 5335

Daktaras <SJ^WISSIG,
Specialistas iš 'vSeno Krajaus

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

Tel. Canal 3263.

DR. BOYD
PAGARSĖJĘS 
EUROPISKAS

Specialistas
Chroniškų ir Nervų Ligų

VYRŲ IR MOTERŲ
Kalbame Lietuviškai •• Patarimas Dykai

219 So. Dearborn Street

PIRM* NFOU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS t
Ant Durių, Lentų, Rėmų ir Stogines Popieros

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Halsted St., Chicago, III.

Korespondencijos
G RE AT NECK, L. I., N. Y.

Naujienų skaitytojams gal 
bus pirmą kartą girdimas mu
sų miestelio vardas, todėl nors 
trumpai apie jį paminėsiu.

Gira t Neck tai vien turčių 
stanibiųjų ir kiek smulkes

nių rezidencijos. žinoma, 
reikia nemaža darbininkų, kad 
butų prideramai paprasta ir iš
valyta ta “aukso dievaičių’’ bu- 
vainė, paloviai. Taigi dėlto dar
bininkų, ypač vasaros metu, ne
maža. Darbų atsiranda visokių 
ir darbininkams neblogai užmo
ka. Gal dėlto ir unijos jie čia 
jokios neturi.

Lietuvių, kur pastoviau apsi
gyvenę, bus gal apie du tris šim
tus, o vasarą privažiuoja daug 
daugiau.

Dabar apie lietuvius ir kalbe
siu. Lietuvių pašelpinių drau
gijų yra- trįs; be to, yra LSS. 
168 kuopa ir LDLD. 72 kuopa. 
Pašalpinės draugijos beveik vien 
tik savo pašelpiniais reikalais ir 
teužsiima, platesnio, visuomeni
nio darbo jos neparodo. Jei ką 
veikia, tai veikia lik pastarosios 
socialistų kuopos. Bet ir jos ne
daug ką testengia nuveikti vi
suomenės dirvoje. Veikimą tru
kdo nemaža keletas užsispyrė
lių, kurie neleidžia kuopai plė
totes ir gimdo nesusipratimų ir 
nemalonumų tarp draugų. Ir 
kuopos neturi daug narių, nors 
galėtų tureli, kadangi yra jau
nimo vaikinų ir merginų 
o juk musų organizacijos dau
giausia susideda iš jaunų vyrų 
ir moterų, pilnų energijos ko
vai už darbininkų klesos išliuo- 
savimą. Ir vietos jaunimas yra 
pažangus ir nori veikti.

Kad dabar visoj šalyj siaučia 
reakcija, persekiojimai ir grū
dintas drąsesniųjų darbininkų 
kovotojų Į kalėjimus, tų kalinių 
pa geibus šauksmas rado atbal
si ir musų miestelio jaunimo 
širdyj. Norėdami nešti pašal
pos kankiniams, susitaisė rate
lis iš 22 narių, kurs lapkričio <3 
(tena surengė kaliniu naudai va- 
karą balių. Padėta daug tru- 
so, betgi pelno vakaras davė 
$16.30. Be to dar pavieniai as
mens, reikalą atjausdami, auka
vo: O. Vasiliauskaitė $1.50, J. 
Masiulis $1.00, P. Kurtinaitis 
50c., M. Sinaidžioniulč 25c., F. 
Y. Klastauskas 50c., viso $3.75, 
kas su likusiu vakaro pelnu vi
so labo padaro $20.05.

Tuos pinigus nutarta paskirti 
šelpimui draugų rockfordiečių, 
kurie dabar yra Chicagos kalė
jimo katorgoje. Siunčiame pi
nigus Naujienų Redakcijai, kad 
perduotų kaliniams.

—F. Klastovv.

šinai avilyj. Kada smegeninės 
irpsvaigsta, tai pradeda vieni ki
tiems antausius skaldyti, kol at
siduria policijos nuovadoj. Žiū
rint Į tuos žmonelius atrodo, tar
tum jie butų paimti nuo karės 
lauko: nosįs nukramtytos, žan
dai ištižę, akįs išvirtusios lyg 
lietuviškas skilandis...

—Reporteris.

TERRE HAUTE, IND.

Lapkričio 17 turėjo įvykti pra
kalbos, rengiamos LSS. 169 kuo
pos. Kalbėtoju buvo pakviestas 
d. A. Bimba, Valparaiso moks
leivis ir LSS. XII Rajono orga
nizatorius, kurs dabar važinėja 
po rajoną su prakalbomis. Pra
kalbos buvo gerai išgarsintos, 
viskas prirengta, laukiame tik 
kalbėtojo. Bet laukiamąją die
ną apie trečią valandą gauname 
telegramą, kad kalbėtojas suvė
lavęs ant traukinio ir nebegalis 
atvykti anksčiau kaip 11 vai. na
ktį. Jei galima, sako, pagarsin
kite, kad prakalbos bus ryto... 
Rengėjai atsidūrė keblam padė
jime, bet kas bebuvo daryt? Tai
gi nariai, nei salės nebeatidary- 
dami, ką susitikę pasakė, kad 
prakalbos Įvyks ryto, 10 vai. 
prieš piet. Pasakyti, žinoma, 
ne daug kam tegalėjo, ir tokiu 
bildu į prakalbas atvyko nedaug 
žmonių. Reikia pripažint, kad 
d. Bimba yra gabus kalbėtojas. 
Jis aiškino tris klausimus: 1. 
Kas pagimdė karę; 2. Privatinė 
nuosavybė; 3. Kas yra socializ
mas. Po prakalbų prisirašė kuo 
pon keturi nauji nariai, o keli da 
žadėjo prisi rašyt. Aukų surink
ta $5.55.

Jeigu nebūtų Įvykę tokio su
trukdymo, be abejo pasekmės 
butų buvusios daug geresnės. 
Bet ką darysi, kad taip jau atsi
liko. x —Angliakasis.

HERRIN (YVEAVER), iLL.

Nauja LSS. kuopa.

Vielos ('raugams, S. Pa ro
džiui ir J. Pakutinskui, pasidar-
buvus ir paagitavus tarp čiony
kščių lietuvių, reikalu Įsteigimo 
LSS. kuopos, jų darbas davė ge
rų pasekmių. Lapkričio 18 d. 
kuopa tapo Įkurta, kurion iškar
to prisirašė 12 narių. TiRimės, 
kad greitu laiku prisirašys ir 
daugiau. Lietuvių kolonija 
čia nedidule, taigi tuo labiau lin
ksma, kad iš karto toks žymus 
būrelis draugų ir naujų kovo-

$20.05 gavome ir perdavėme 
Ch. Liet. Darb. Tarybos Komite
tui. kurs tuo reikalu rūpinasi.

—Red.

tojų atsirado.
Draugai, vienykime savo da

rbininkiškas jiegas po vėliava 
vienintelės partijos, kuri kovo
ja už darbo žmonių teises ir ge
rovę po Socializmo vėliava!

—Juozas Pakutinskas.

MUSKEGON, MICH.

simiems kareiviams, raginda
mas juos drąsiai lieti kraują už 
tėvynę. Vienas marguojančiųjų 
atsiliepė: “Taip, taip, kunige, tik 
kode! tu patsai slakeris; kodėl 
neini kartu?” “Jei bus būtino 
reikalo, eisiu ir aš”, atsakė 
kunigas. Tuojau kitas atsiliepė: 
“Būtinas reikalas dabar jau 
yra!” I tai kunigas nieko nebeat
sakė, tik taręs atsisveikinimo 

žodį smuko vidun. Naujokai gi, 
lydimi minios, traukė stotim 
Graudi buvo atsisveikinimo re
gykla. Motinų, seserų ir myli
mųjų ašaros maišėsi su lietum, 
ir nors lietus be perstojimo lijo, 
lydėtojai nesiskirstė, kol trau
kinys iš akių neišnyko.

B. Bitis.

Dideles Ristynes
Subatoa Vakare, Gruodžio 1 d., 1917, 
Kosciuškos Svetainėj, 38tb st. ir Ke- 
džie avė. Pradžia lygiai 7:30 vai. In- 
žanga vyrams 50c ir 35c. Moterims 
dykai. Po ristynių muzikė ir šokiai.

Risis: Martin Curley, vokietys, su
nkios vogos, 230 svarų, suJuozapu 
Bancevicium, vadinamu — “Jaunasai 
Zbyszko ’ — lietuvių pasaulinis cha- 
mpionas; statoma 850.00. Otto Pra- 
potnick, mylimas rislikas Brighton 
Parke su Bruno Zelinsky, lenkų cha- 
mpionu iš Cicero už pirmenybę Chi- 
< agoje. Tom Rolevvicz, lenkų cham- 
pionas, su Ilili Jaras, rusų čhampio. 
nu, už $35.00. George Olson su Do- 
menicas Dodiensky.

TIKIETAI PARDUODAMA SALA- 
( H’O BUFFETE.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akie Egzaminuoja Dyka!

regėjimą*.
rint* Oi'hthelnM'me*1 
er. Ypatiiiga deau 
atkrelpi&rng f vaUiut 
Velandoe: nuo J ryU 
iki 9 vakaro;
nuo 10 iki 11 di«n<

Iškilmingiausios

Prakalbos
šv. Petro ir Povilo Apašl. Parapijos 
apie reikalus Krikšč. Kat. Tikėjimo 
Lietuviškos žmonijos Kapines, Leafy 
Grovc, Wiliow Springs, 111. Atsiims 
UTARNINRE, Lapkričio 27 d., ’17, 
7 valandą vakaro MILDOS Svetainėj, 
3138 So. Halsted St.

1. Kalbės vietinis klebonas Baž. šv.
Petro Ap. Kun Bužynskas

2. Kalbės Vicarius General, pols- 
kai Kun. B. Joschko.

3. Kalbės Advokatas F. P. Bradchu- 
lis ir kiti. Todėl kviečiame visus 
Lietuvius ir Lietuvaites kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti ant šitų reikalin
giausių keikvienam žmogui prakalbų

P a s t a b a:—Apreiškiamo žmo
nėms silpno supratimo, ant šitų iš
kilmingiausių prakalbų be daleidlmo 
Kunigo Bužynsko neatsiliepti, už ką 
bus skaudžiai baudžiami per valdžią.

Rengėjai šv. Petro Ap. Baž. Kom. 
ir Klebonas. (apgars.)

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

Kampas 47 St.
Telephone Yards 4317

Šokių Mokykla

kius. Užtikrineme pasekmes. Mokiname Pa 
nedf’iais ir Petnyčiom. Pradžia 7:45 v. vak.

J. RASHINSKIO SVETAINĖJ
731 W. ISlh St.. ChicnKo, III 

Duodama Privatinės Lekcijos

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
• Panedelyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokėsijs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN
HALSTED ir 32-ra GATVĖ

įDr.F.O.Carter
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas akių, ausų, nosies ir 
gerkles ligų

ATITAISOMA KREIVOS AKYS

1ŠPJ A U N A M A TO N SI LIAI

PRIRENKAMA AKINIAI

20 metų patyrimo. Prie Stale gatvės.

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

Reikalaukite katalogo, kurj išsiun 
Čiame dykai.

Georgi & Vilak Music Co.
1540 W. 47tb St.. Chicago, III

_

Geriausia Krautuve
dėl pirkimo ir taisymo visokių daik 
tų, kaip tai: laikrodžių, žiedų, levor 
veliu ir kitokiu- Kas ką pirksit pa> 
mane, tai aš viską gvarantuoju — ! 
kad auksą pirksite, auksų ir gausii į 
Jei nebus auksas, lai $5(1 nagrorioi 
gausite nuo šio laiko.

Kas turit silpnas akis ar trumpą r» 
gčjimą, arba galvos skaudėjimą, n« 
jaukite ilgai, bet ateikite pas mani 
Aš duosiu jums rodą ir pririnksi* 
akinius. Už savo darbą gvarantuo 
jų arba sugrąžinu pinigus.

G. MILLER, akių spcciallsta* 
PETER A. MILLER, optician 

Tel. Canal 5838
2128 W*»Rt 22-ra gatvė. Chicag*

Hfl5TBra|W5TEn

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresnį darbą ir dau

giniui inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

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

Specialis skyrius merginoms 
' Duodama diplomai.

Patrcnos daromos pagal Jų- 
sų rnicraf—bile stailčs arba dy
džio, iš bi]ę madų knygos.

Master Depigning School
J. F. Kasnicka, Perdėtinie 

118 N. La Šalie gatvė, Kamba
rys 41G-417, prieš City Hali

Pabaigęs 
Northern Illinois Cote- 
giją Pritaikymo Akiniu 
Geismą Stiklų Gvarantuoju 

VaJjfrdoe nuo 5 iki 8 vakare 
Dr. K. NURMiTIS Oph. t), 

1617 N. Robey St., Chicago. 
Kamp. Milwaukee ir Nortb av. 

Tel. Humboldt 4613.

DR. M. hERZMAN
IŠ R VStJOS

Gerai lietnviamci Ardomas per 36 
tą Mtupo pstyręj, 40 lytoj&s, chirurpee 
ir tAulnrie.

Gydo sitr.uts h dironiik&s *’.*• 
rų, motery ir parai 
ncrV-Kiv ir elektrom pr**
tešvs.

St. peteli Frair S*..
VALANDOS- X.:o 10—12 rVtu. » 

| 6 Ii '•akarais. 7<.'jh;i<e Ceri.' :<‘)t
« GfVENTMAR: M:2 S. Htren
į VALANDOS: H—į ryto, tiktai.

ROCKFORD, ILL.

Bocki’ordo miestas dabar vir
to karinių miestu. Įvairios mie
sto Įstaigos tarnauja kareivių 
sueigoms. Kuriose svetainėse 
lietuviai paprastai rengdavo sa
vo vakarus, šiandie tu svetainių 
jau nebegali gauti subatų vaka
rais. Vienos jų panaudojamos 
Raudonojo kryžiaus reikalams, 
kitose rengiama kareiviams va
karienės, ir 11. Delei šių priežars- ; 
čių kai kurios draugijos turėjo 
ir materiaiės skriaudos, nes ren
giamiems vakarams buvo ir ap
garsinimai išspausdinti ir išpla
tinti, bet štai gauna žinią nuo 
svetainės savininko, kad tais va
karais svetainės jau pavesta ka
reivių naudai. Pagrąžindami ra
nkpinigius aiškinąs, kad valdžia 1 
taip privertus.

w * *

Rock lordas skaitos sausas 
miestas jau nuo 1912 m., bet 
svaigalų garbintojai nei kiek ne
nukenčia. Jie parsigabena ba
čkomis rudžio ir džiogais alko
holio, ir taip sau ūžia, kaip šir

Lapkričio 21 gabeno iš čia 
naujokus Į kariumenę. Išvesta 
viso 134, tarp jų ir du lietuviu. 
Tai okazijai buvo surengta pa
roda. Nors lietus smarkiai lijo, 
bet gatves buvo užsikimšusios 
žmonių lydėtojų. Praeinant 
ro Occidental viešbutį, lenkų ku
nigas Narlack sakė prakalbą bu-

120 South State Street
Visas 2 aukštas. 

Valandos kasdien nuo 9-7. Ned. 10-12

I DR. A. L EPŠTEIN
! GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
| 3101 So. Halsted Street
i Kampas 31-mos gatvės
: OFISO TEL. Boulevard 4974 

Gyvenimo Tel. Canal 5188

f

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Vtda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
Msyy rr ctvtliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Nemų Oftsaa:

1222 S. Maltfed Si.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas
127 N. Bearborn Si. 

iOI-UUnlty BMg.
Tel. Central 4411

DR. S. B1EZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. Canal 3877.

DYKAI! DYKAI
Dabar yra jūsų proga mo

kytis barzdaskutystės 
amato dykai

Tel. Ariritage 9M

DR. t. J. KARALIUS
ĄiyHjss ir Ghirnrgit

X SPINDULIAI 
2121 N. Weetern *v«.

Valandom: S—12 ryte; 2—> I 
vakare.

25 mokiniams dykai
4aHMaHHBaHMaMaa>aaaawMaawaa|*eaaMa|aa'aalBa>^aaM*l,,Ma,*an***'l''Ma,M*,l**IM,l*'M*s'*w<^^

Nepraleiskite šio pakvietimo. Alai 
lankykite pas mus tuojau. IŠsikirpkb 
šitą, kad atsimintume! musų adresą

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

Nariai Cook County Kcal Katate Tarybos 
A. PETRATIS & CO. 

Keal Estete Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

maino namus, lotus ir farmas.
Apsaugoja turtą nuo ugnies.

Peržiūri „patraktus, padaro popieras 
NOTARY PUBLIC

751 W. 35ta gatvė 
kampas Halsted Drover 2463

JOSEPH C. VVOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

Ra imas 902-904 National Life Bldg., 
29 So. La Šalie St., Chicago, III.

Tel Central 6390-6891. Atdara: 
Utarninko, ketvergo ir subatoa vaka
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu:
1564 MILWAUKEE AVĖ., Chieage, m

Tel Humboldt 97.

Telephone Drover 161)

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

Speclallataa MoteriMc^. Vyriikg, Vaikg 
ir via* chronišką lig*.

VALANDOS: 10—11 ryto, 4—5 »o piet*. 1— 
vakare. Nedėldieniaia 10—1 po piet*.

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

OR. W. YUSZKIEWIC)

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJA* 
4aa tari įkandamas arba silpnas ak>.<, 
galvos skaudėjimo, atsilankykite paf- > md

1155 Milwaukee Avė
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vaka»» 

9 rvto iki J po į»*.

Vynš^DrapanųBargeiial 
'Nauji neatimti, daryti ant užsa> 

kyrno siutai ir overkotai, vertes naci 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $!!> 
ir 25 dolerius..

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo S7.5O iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamini 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir o^er- 
kotai, vertes nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augsčiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
S4.50. Fi-ūkinams siutai nuo $3.0€ 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedčliomis ir vi
karais.

' S. G O R D O N
1415 S Halsted SU Chicago, Ui,

f Tt’cphc.De Yards 503J

Dr. M. Stupmcki
3109 So. Morgan St-, Cbkaga I

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 Iš
ryto ir nuo 5 iki 8 vakarą >

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

Tel. Drover 7179.

TELEPHONE YARDS 5834.

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

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka vieieme tnikamua akinlne, agMUB* 
nuoji ii imtariroua duoda dykai 

799-88 Milwaukee arti Chieaga av. fc-» 
lubM. VALANDOB: Nuo 9 iiryto iki vak*. 
rui. Nedėlioniin nuo 9 iir r to iai i j* pietą 

Tai. Harnaarkei 34 M.

cphc.De


. a N U^ hirajiu. H)

TREČIAS BALIUS PADĖKOS D
• Seredoje, Lapkričio-Nov. 28,1179

Federacijos Lietuvių Kliubų į Pradžia 7:30 vai, vak.

NOSVAKARE
D0UGLAS PARK AUDITORIUM,

Ogden ir Kedzie Avės.

Muzike Jereck’o

ICHICACiOS ŽINIOS
p

BR1DGEPORT ROSELAND.

jų įgaliotinių susirinkimą, id
ant apsvarsčius tą klausimą 
nuodugniau ir pradėjus veikti 
Komitetui įsakyta veikti neatidė
liojant.

Tuo ir užsibaigė tautininkų 
rengiamosios prakalbos.

.. J. Aceris.

Apvogė BruČo 
sankrovą.

Vakar plėšikai apkuopė 
žinomą Bridgeporte lietuvio 
Bručo (Bruchas) sankrovą, 
3325 S. Halsted gt. Apie 3 
vai. ryto jie išmušė didžiuli

“Htrutės” koncertas Svarbus susirinkimas.

kaip buvo pa-

tą. Janu* dalyvavo didžiuma 
< .hieagos lietuvių įžymesniųjų 
(įHininiukų, kaipo p-lės M. Ba- 
khiiskaite, A. Budauskaitė, S.

A. žemaičiutė, A. 
pp. K. Sarpalius, J.

; muzikai: p. J. Malinaus- 
(pianistas), p. (’.. K. Kliau- 

• k. Jie visuomet padžiugi-

Sfthiunailė

Boselando, Kensiugtono ir W. 
PuFlmano draugijų bei kuopų 
atstovai, kurie esate išrinkti į 
Chicagos Lietuvių Darbininkų 
Tarybą, teiksitės pribūti į susi
rinkimą utarninke, lapkričio 27 
d., 8 vai. vakare, “Aušros” ka
mbariuose (ant trečių lubų), 
10900 Michigan avė.

Susirinkimas yra šaukiamas 
L. S. S. 137 kuopos iniciatyva.

Užsigynė ir vėl 
prisipažino.

Reinhold Faustas, kur prisipa
žino padėjęs bombą Auditorium 
teatre, ir vėl užsigynė. Užsigy
nė ir prisipažino. /

Kuomet airštuotasai tapo nu
vestas iš policijos šefo Schuet- 
lerio raštines į valstijos proku
roro raštinę, jis užreiške, jogei 
pirmutinis jo prisipažinimas ne-

Kapitalistinės partijos 
rengiasi.

Po taip triukšmingos “perga
lės” teisėjų rinkimais, ponai de
mokratai ir republikonai išnau- 
jo susirūpino. Mat artinasi pa
vasariniai rinkimai. Kapitalistų 
mekleriai bijosi už savo kailį ir 
tariasi išnaujo susivienyti prieš sankrovos langą, kuriame 
“pergalėtuosius” socialistus. Į 
Kaipgis, “pergalėtojai” nujau-į 
čia, kad jie gali netekt kelių sa
vo pataikūnų miesto rotužėje. 
Jau dabar socialistai ten turi

Rockford, III.—Politiškų kalinių 
Šelpimo Komiteto susirinkimas bus 
lapkričio 26 d.. Socialistų svetainėj, 
319 E. State Str. 7.30 vai. vakare. 
Ateikite paskirtu laiku.

—Rašt-A. Meldazis.

ASMENŲ JIEŠKOJIMA1

PAJIEŠKAU brolio V. I^urinaičio.
Atsišaukite graitai. J. Laurinaitis 

tX)OKS BAKERS SCHOOL
Fort Hiley. Kansas.

PARDAVIMUI
DIDELIS BARGENAS

Pardavimui cigarų, saldainių, pan- 
čiakų ir pirštinių sankrova. Biznis 
išdirbtas per 10 metų. Lietusiu ap
gyventa kolionija. Atsišaukite j

K. Jamontas,
Nuo 1 valandos iki 2:il6 vai. dienų.
Nuo 7 vai. iki 8 valandai vakare. 
1840 S. Halsted St., Chicago, IR.

i vakar. Bet visgi pirmeny- 
* reikėtų pripažint rusų daini- 
nkei, poniai S. Stranden, kuri 
ikėsi sudainuoti porą gražių 
alorusiniu dainelių. Koncerte fe fe

Chic. Liet. D Tarybos, ar orga
nizuoti Tarybą ant vietos? Šis 
klausimas turi nemažos svar
bos. todėl tegul nė vienas ats
tovas nepraleidžia jo.

tik “dėl šventos ramybės.” Da
bar, girdi, jis prirūdysiąs, kad 
laike atsitikimo Auditorium te
atre, jis buvęs suvis kitoje mie
sto dalyje, būtent, ant 3019 N.

cagieėių numylėtas dainininkas 
p. Jakulis, bet sulig pirmininko 
pranešimu, jo kariškoji vyriau- 

a va- 
(’.hica-

.1. šmotelis

MELROSE PARK.

tuvninkas, kuris gyvena po tuo 
numeriu, užginčijo tatai. Faus
tas tuomet nutarė padaryti 
“change of mind”, pasirašė 
po pirmuoju savo prisipažini
mų.

aldcrmanus. Kas bus, jei seka
mą pavasarį jie išrinks ten, nu 
kad ir kokią dešimtį? BitI... 
Kapitalistinių partijų služauni- 
nkai dreba iš baimes, ir vieni
jasi. Jau yra žinoma, kad 
“broliai” demokratai ir republi- 
konai nutarė statyti tik vieną 
kandidatą 15 warde, kad sumu
šus socialistą Rodriguezą. Tas 
pat busią padaryta ir kituose 
^varduose, kur tik galima tikę- 
ties išrenkant soc. aldernianą.

Tai kaip susirūpino “pergalė-

[buvo išstatyta parodai įvai- 
į rių auksinių ir sidabrinių 
daiktų — laikrodžių, žiedų 
ir tt. — ir susižėrę kiek ga
lėjo, paspruko. Vagilių ne
sugauta.

Pajieškau draugo Julijono Spudo, 
metai atgal gy veno Chicagoj I'uriu 
svarbų reikalu malonėkite atsišaukti, 
arba jį žinantis malonės pranešti. 
George Ix>okas. General Delivery 

Ncw - York City, N. Y.

PARSIDUODA už kėš arba išsimai
no ant loto bučernė ir grosei nė pi- 
gei, lietuvių ir lenkų apgfvcntoj vie 
toj, arti Kreluo nauju dirbtuvių. Tu
riu du bizniu, todėl ir parduodu. 
Mano adresas: 2806 S. Union avė., 
3 lubos iš užpakalio Chicago.

žinot (’hicagon. 
gieėiai jo labai

Nelaime.

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ

Pajieškau savo pusbrolių ir pus
seserių, Vincento, Antano, Agotos ir 
Onos luibanauskų, paeinančių iš kai
mo Giraičių, Krosnos parapijos, Su
valkų gubcruijos.

Agota Labanauskiutė, 
1701) Mary st. Pittsburg, Pa.

KARČLAMA
f Maža randa. Gera vieta dėl lietu
vio, lietuviškoj apygardoj. Atsilun- 
kykit į MONARCH BREWHY.
21 st. ir Wcstern avė. Chicago.

Kiek miestui atsieis 
valdininku rinkimai.fe

baigoj koncerto Birutės choras 
dailiai sudainavo trejetą dainų.

Žmonių buvo daugoka. \ra-

Lapkričio 23 d., traukinis už
mušė lietuvį Petrą Goštautą, ei
nant i (Jiicagą darban.

Beje

pulius, vieton smičiaus. kaip 
pirmiaus, chorui diriguoti įsitai-

tiniu laiku gyveno Melrose Pa
rke, III. Ciceroj jis priklausė 

2 kuopos ir 
. choro. Lavo- 
i Cicero, III.,.nas

Rep. S—is.

Korespondentu nerangumas. CICERO.
Ypatingas susirinkimas.

negalima patėmyti
■” iš šios apielinkės

23 d. nuėjęs pas sa
vo

ir dauginus

Šiandie bus prakalbos.
Kokios prakalbos, kas ren-

gia

pundentu? Visai ne. Well, bet 
ką bepadarysi, kad tie musų ko
respondentai tokie nerangus.

Šioje apielinkėje juda, kruta

vei-

— Pakšto svetainėje. Kas 
ngia, tikrai nepasakysiu, bet 
gis tautininkai.

Nutarta padaryta, 
iiam psaiklausytų. Nuėję 
čiaus radome uždaryta sve

re

Suktybės ir ištvirkavimas 
tebeviešpatauja?

Buvusio policijos šefo gynėjai 
metė naują “bombą” teisėjo Sa- 
bath kambaryj. Girdi, nevei
zint to, kad Healcy tapo patrau
ktas tieson už suktybes ir kito
kį piktą, kur buvo įsivyravęs i° 
laikų policijos departamente — 
visa tai turi geros dirvos dar ir 
šiandieną. Kai kurios suktybių 
ir ištvirkavimo įstaigos, nuo ku
rių, sako, liealey ėmęs kyšių, 
dar ir šiandie tebėra atdaros. 
Dargi * šiandie norima pasi
naudoti jų “patarnavimu” prieš 
buvusį policijos šefą. Vadinas, 
ir šiandie dar tebeviešpatauja 
senasai ištvirkimas ir suktybės.

Kaltinamojo advokatai netiž- 
ilgio žada tatai patvirtinti do
kumentais. Butų Įdomu, be ga
lo idoniu. fe

Apskaitliuojama, kad 
mais 1918 metais įvairių 
ninku rinkimai miestui 
tuos nei daugiau nei mažiau — 
keturi šimtai šešiasdešimts du 
tūkstančiai penki šimtai (462,- 
500) dolerių.

valdi-

viename
etoj” veik kick- 
ryje randasi ko- 
žinoina, apie da-

nę.
Stovime ir kalbamės. Rasi 

čia tuščios kalbos: nieko čia ne
bus. Ateina ir l)r. Bicžis iš Chi-

Areštavo dešimt banditų.

nėra Čia jau

Policija areštavo dešimt as
menų penkis vyrus ir pen
kias moteris , įtariamus už
puldinėjime ir apiplėšime.

lai pasekmė bandito McGtl-

Žmonių tai neperdaugiausia bu 
vo. Atvykusieji teeiaus nesigai

p. Gurskis. Pasisakė 
karčiamninką, kad 
svetainę. Stovime ir

Tūli musu draugai

atidarytu 
laukiame, 
jau suvis

seredos naktį bandė apiplėšti i 
Detektivą I vvotigą, bet,tapo su-d 
žeistas ir vėliau areštuotas.

Pūdo bulves.

il-tas Metinis Iškilminga.'

BALIUS
Pa rengtas

Dr-stės Palaimintos Lietu'

“Bjaurybė, nenori duoti ra-
Girdi, mes pripurvįsime 

svetaine...” Bekalbant išbė-

Gurskis

\ isi nutraukėme i Tamuliuno 
ir Gudualio svetainę ir pradė- 

Išviso 
socia-

jarduose tapo surasta Įienkioli- 
ka vagonų bulvių, kurias speku- 
lialoriai nutarė geriau supudyt, 
o ne pristatyt rinkom Vagonai 
ten stovi jau virš trisdešimts 
dienų. Kas tų bulvių savinin
kas, iki šiol dar nepasisekė su-
žinoti.

(Padėkavonės Dienoje)

i a 3-čią valandą po pietų 
1 užauga 50c y patai.

nuo

Ihlsled si., P. Pilkio krautuvėj.
21) \V. I8th St.. M. J. Dnmijo- 
aitis, lee (’ream Parlor, 9t)l

1701

uhvorks Drug Store. 1902 
St., K. Skadausko krautu- 
1115 So. 49th avė.

>ėiame visus skaitlingiausia 
ankyti i musą 11 metinį 
ngystes Palaimintos Lietu- 
bali ą.

musu buvo I I ypatų 
listai ir 5 tautininkai.

D r. Bicžis kalbėjo apie Lietu-

no
ma

veliaus butu gali

kos konferenciją ir lt. Po pra
kalbos prasidėjo ilgiausios dis 
kusi jos Lietuvos liuosybės klau
simu ir lt. Iš jų paaiškėjo, kad 
Lietuvos Laisvės išgavimui nė
ra reikalin 
ganizaci ja. 
jau yra. .
Lietuviut

Viena organizacija

I Jarbininku fe

savo spėkas. Ten pat ant vie
tos tapo išrinkta komitetas, ku
ris turės sušaukti visu draugi-

Sušaudykite maištininkus!”

Maištiškumo auklėtojai reika
lingi sušaudyti, o ne uždėti pa
baudų municipaliame teisme, 
užrei.škė viename susirinkime 
ponas II. Merriekas, nacionalė.s

šiandie
Cukrau, burokų arba nend

rių. 1 svaras-..........
Miltai

-Vi bačkos maišas........
% bačkos maišas ....
5 svaru bačkos maišas

Rugiu Miltai
Bohemian style

bačkos

Pinigų, jiems reikalinga 
pinigų.

Sheridan Park ligonbučio su- 
peritendentas, ponas Mcnzies, 
šaunus vyras. Jis tvirtai laiko 
si principo: “money is fii’st.” 
Netikite? Šiakite jums prirody
mas. Pereitą subatą ligonbu
tin tapo atgabenta tūlas James 
Kichards, senelis, 71 metų am-1 v o ,. . .. . .Juoniuziaus. Senelis tapo pavojingai Kalakutai

tomobiliu. Sužeistasai tuoj nu
gabenta Sheridan Park ligonbu- 
tm. Bet kuomet šaunusai su
perintendentas atsižinojo, kad 
sužeistojo kišeniuose nėra pini
gų atsisakė priimti jį ligon- 
butin ir suteikti nelaimingam 
pirmą daktarišką pagelbą. Ka
da atvykusi policija paklausė jo. 
kodėl jis taip dhro, ponas su
perintendentas ramiai atsakė:

- Jc, mano ponai, mes nega
lime priimti jį ligonbutin, ka
dangi mes negauname iš jo pini
gų. Nebuvo kas daryti. Su-

Jo padėjimas kritiš
kas.

Verkė, kad netenka namo.

Pereita subatą federaliam bu- 
dinke įvyko nusibankrutijuso 

’ privatinio bankininko. Graha- 
i m’o, depozitorių susirinkimas. 
I Susirinkime tarp kitų buvo pa
šaukta ir bankininko Grabam’o t
moteris.

- Kur tamsta gyveni? pa
klausė jos advokatas Rosentbal.

- 3340 XVashington gt.
—-Ta jūsų senoji gyvenimo

jis skaito esant maištininkais, 
taigi reikalingais sušaudyti, pa

tytojams.
Beje, narsusis Merrick atvi

rai patarė savo klausytojams - 
mušti kiekvieną provokišką kal
bėtoją. Neužmiršta ir majoro 
Thompsono ir senatoriaus La 
Follette’o,

'Tai iki ko nueinama.

Taip, mes gyvename ten ar- 
Bet 
‘re- 

G raliam

ti keturios dešimts metų, 
dabar (’-abar narna valdo fe 
ceiveris”. Aš... ponia 
pradėjo verkti.

Grabam banke laikė 
nigns keli tūkstančiai 
darbininkų. Kadai bankas tapo 
uždarytas, jie neteko paskutinių 
sutausotų pinigų. Verkė ir tų 
darbininkų moterįs.

5 svarai 
Juodi, % 
5 svarai 
Grabam

Corn Meal
Balti ar „

Maišas (Hominy),
Ryžiai,

-Fancv head ...
Blue rosė ........

Bulves
N 1 VVis., Mina.

Pienas ..
Condensed, geriausis 
Vidutiniškas ..............
Evaporated, nesald. ..

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

Butterine
Plytose ..
Šmotuose 
Viduti nišk.

Kiaušiniai
Švieži extra ..............
Švieži No 1 ..............
Refrigeratorių, cxtra 
Tefrigerarorių N t .

Pupos (bearus)
Nąvy ............................
Lima ............................

Slyvos, geros svarui... 
Vidutinės . .............
Prastesnės ................

Kumpis, geras, svarui. 
Prastesnis ............

Lašiniai geri, svarui . 
Prastesni ................

Taukai
Dėžutėj ...................

Palaidi, geidausi. ........

miltai

geltoni

T S

Prastieji ..

7%-8ttc 
(Maišas) 

2.80—3.09 
1.43—1.58 
. 33—37c 

Maišas 
bač. 1.35—1.45

• •. 29— 34c 
maiš. 30-35

„ svaras 
- 5%—6%r 

1 ---.6 —7c 
svaras 

.. 1044—14 

.. 10X6—13 
. (Pekas) 
ir Dak. . .36— 41c 

(Kenas) 
18—2h 

1G%—18%f
•.. 13—»15c 

svaras
• • • 46—52<, 
••• 47-^3c

svaras
• • • 32—35c 
••• 31—34c
... 29—33 

tuzinas 
... 49—566 
••• 46-62<. .... 38.—<4

s v

svaras

svarui 
17V>—20% 
•.. 16—2t» 
... 13—17 
... 13—16 
... 11—14 
. .. 33-37

. 45—50 
. 40—44 

svarui 
33—-39

31—3b

svarui 
36—41Švieži ............

šaldyti ...............
Vištos

Šviežios ........
šviežios ........
Saldita ..........
šaldita ............
Gaidžiai švieži
šitokiomis kainomis groserninkm 

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

i——— , ,11 mII IMI II

Pranešimai

svarui
25— 31
26- 36

23—27
20—24

..Dr-stės Palaimintos Lietuvos na
riai, kurie dar negavote laiškų su ti 
kietais ant baliaus, kuris įvyks ket 
verge (Thanksgiving day), Japk. 29 
d., Colisetini Annex svetainėje, atsi 
Šaukite pas dr-stes raštininką. Yra 
daug sugrįusių laiškų, kurie ncat 
siimsite tikietų ir nepermainysilt 

aru rašų, busite nubausti.
—F. Micklin, Rast.

1906 So. Union Avė., Chicago.

Aldermanas socialistas. Wm. E. 
Rodriguez laikys prakalbą tema 

••Darbininkai Politikoje'’ utarninke, 
lapkr. 27, lygiai 8:15 vai. vakaro. 
29 to ir 30 to XVardo socialistų bute, 
1630 Gross avė. Tovvn of Lake. Su 
sirinkite kuo skaitmetinigiausia. At 
siveskite savo draugus. Ižanga-dy- 
kai.

Vakarinės žvaigždės choro repeti
cijos atsibima kas ketverge vakare .) 
Butkevičiaus svetainėje — 8132 Vin 
celines Avė. Kurie myli dainas, te 
gul ateina ir prisideda prie minėte, 
cnoro. —Pirm. J. Puišis

Lietuvių V. Knygyno P. V. D. Che 
vagos atsotvų susirinkimas įvyks pa 
nedėlyj, lapkr. 26 d. 8 v. vak. D. Se< 
(naičio svet.. 18 gatv. ir Union avė.— 
Atstovai malonėsite visi pribūti nes 
yra daug svarbių reikalų. Turėsime 
perkelti knygyną į kitą butą ir tu 
rėsit pinigus — Dr-jos aukas—< pri 
duoti susirinkime. —Valdyba.

16 tojo Wardo Draugams.—Pa ne- 
(lėlio vakare, lapkr. 26, bus laikomas 
didelis 16-tojo vvardo socialistų mi 
ii ilgas Čloak Makers Union salėj, 
1815 XX’. Division st. Be ko kita, bussavo pi- ..... ................ ......

bėdinu ' nominuojamas ir renkamas šio XVar
* į do manadžeris. Ateikite visi.
> —Adam Dzendolit, Sekr.

LSS. 138 kuopos dis

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENAS”.

Cicero, III.
susi iii vakaras įvyks seredoj, lapkri* 

.cio 28 d.. 8 vai. vakare, Tamuliuno 
ir Gudgalio svetainėj, 1117 S. 49 avė.

[Diskusijų lemos: 1) Ar socializmo 
laike nebus bedarbės; 2) Ar darbi
ninkams reikalinga ginti tėvynė, it 
3) Ar socializmo laike nebus vergi
jos. Draugai, kurie apsiėmei disku-( 
suoti, nrisireiigkite ir pribukite pa
skirtu laiku. S. J. Tverijonas.

Pajieškau savo pusbrolio Stani
slovo Svorblio, Kauno gub., Telšių 
pav., Šateikių miestelio. Prašau atsi
šaukti šiuo adresu: I.eon Stonkus, 
103 — 11 st., XVindelber, Pa.

PARSIDUODA pigiai buėernė ir 
grosernė už cash arba lengvu išmo- 
keščių. Biznis išdirbbi per 15 metų 
50 mylių iš Chicagos, Hetuvių yra 
apie 5000; aplinkui nėra bučernių; 
Priežastis — savininkas tur eiti t 
kariumene. Atsišaukit į J. J. K. 
1840 S. Halsted st. Chicago.

Pajieškau savo brolio Antano Kai
rio, Kauno guli., Panevėžio ----
parapijos,

gan., ranevėžio pav. ir,«rcjt<Įi”r^e
, Vdykiu fįlijos, Kuodžių Kreipkitės i savu 

sodžiaus. Atrašė laišką, kad jis yra 3525 So. Union 5 
ligonbutyje Pittsburgh, Pa. Rašiau!*' 
laišką ir siunčiau telegramą, bet vi-| 
skas sugrįžo atgal. Tegul jis pats at-| 
sišaukia arba kas jį Žino bukite taip 
geri, praneškite jo adres^.

. Viktorija Kairaitė.
839 XV. 33 pi., Chicago, III.

KIEK KAS DUOSITE, tsž tiek ati
duosiu mažai vartotus 2-jų krėslų 
barzdaskutyklos forniŠius. Kam yra 
reikalingi, tai atsilankykite labai 

nes yra didelis utsžtikimus. 
į savininką adresu.

avė. Chicago
Gal it a matyti visada. 1-mas flooras.

J ieškau savo draugų—Jono Kon
čiaus, Pranciškaus Pauliko, Ignaco 
Rudoko, Jono Krūmo, Antano Tu- 
pūko, Tadeušo Beržauskio, Antano 
Taujėno, pastarasis iš Rygos, visi ki
ti Viekšnių valsč., Šiaulių pav., Kau
no gub., gyveno Chicagoj ir Milwau- 
kčj. Aš patsai Geidžių Kaimo, Tirk
šlių valsčiaus, Kauno gub., Turiu į 
juos svarbų reikalą. Mano adresas: 
Russia, Moskva, RoIŠaja Polenka 22, 
Zavod Jakobsona, Jonas I. Mažeikis.

PARDUODAMA ant Tovm oi Lake 
moderniškas biznis, kampas 1800 W. 
47th st., ir tuščias lotas. Savininkas 
gyvena kitur. Atsiliepkite šią savai
tę. 2732 W. 16th Str., A. S. P.

RAKANDAI

F. Bortkevičienė, Podolskaja 15, 
Petrograd, Russ.ia, pajieško Vinco 
Alksninio, šįmet išvažiavusio iš Pet
rogrado Amerikon.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

ANT RANDOS 1 kambarls be val
gio, dėl vaikino. Elektros šviesa, 
Vana ir kiti parankamai.
3313 S. Halsted st. Chicago

RANDAI

ATIDUODAMA randon gražiai iš- 
taisytas ofisas ant antrų lubų. Apšil
domas, šviesus, geroj apylinkėj. Ra
nda pigi. KASMOVVSKI,
1741 XV. 471 h St.. Chicago.

REIKIA DARBINTNKl
m Bfe ■ ■ Vyrams ir Mot«r>n>s VI- 

|įj H 11 11 R I ŠOK JOS rųšii'i metalo 
II II K 11 I arba meiiž.io dirbamose 

11 U I kapose, fabrikuose. Ko
teliuose, restoranuos. Br

aunuose, ligonbučiuosc. raštinėse, sankrovom-, 
pairtuose ir tt. Pnmatyklt musų DIDELI bu- 
rašn. Gtiiausios mokestis.

Advanee Employment Exchanxe 
2-ras augštas.—179 XV. AVashington st

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaat na

ro puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigik kainą, $125.00 sekly
čios setas, tikros skuros. ui <20. Va
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divonu, daven- 
port, taipgi <525 pianu su 25 m. gva- 
rancija už <115 ir <225 Victrola su 
brangiais rekordais už <60.00. Sis 
Žra retas pigumas ir jums apsimo- 

€s patirti nežiūrint kur Jus iv ve 
nat. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuoįaus. Gyvenimo vieta: 1121 
So. Kedzic avė., arti 22-ros gat., 
Chicago, III.

JAUNA PORA turi parduoti tuo- 
jaus penkių kambarių velk naujos 
rakandus, divonus, cablnet, phono- 
graph, upright piana ir tt. Parduodu 
visus sy kiu arba atskirai. Pigiai, ui 
grynus pinigus.
2910 North Avė., 1-mas fialas. Pritl 
Humboldt Park. Chicago.

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

arti 24-tos gatvės.

PARDUODAMA labai geri pirmds 
klesos rakandai už pigę kainą. No
rintieji pirkti kreipkitės laišku, į 
Naujienų ofisą pažymėdami N 152 
F. B. Cbk-ago.

NAMAI-žEMk

REIKALINGA ____  . ________
LAUŠ PARDAVĖJO ŠĖRŲ DIDELES sius renda. 
KORPORACIJOS IN NAUJAUSIOS 
MADOS UŽSIĖMIMĄ. GERIAUSIA 
PROGA DARBŠTIEMS VYRAMS.
ATSIŠAUKITE IN:
CITY HALL SQUARE BUII.DING,

139 N. CLARK STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS

GERO VEIK-1 BARGENAS. £200 įmaVaųt liku- 
Isitls renda. Nupirksi mano 6 kam- 

x’1 >,T *barių namą prie 5129 Emcrald avė. 
Ateikite ir pasimatykite su namo sa
vininku.

REIKALAUJAMA vyru dirbti i se
nu gelžgalių kiemą. t 
Feinberg and Kahn. 38 ir Lafhn st.

Tel. MeKinley 1867

DIDELIS BARGENAS $1000 pi
ginus kiek kaštavo pastatymas. Vi
sai naujas mūrinis namas su ciman- 
tiniu bcizmantu, visas ištaisymas 
pirmos klesos; moka randas į metus 
5720. Parsiduoda už B6500. .Yra bar- 
genas, kas greitai pirkaite (mokėti 
reikia 82,500. Namas ir savininkas 
3130 XX'. Harrison st. Chicago.

REIKALINGA Moteris ar mergina 
pridabojimui namų.
2336 N. Oakley Avė. Chicago.

REIKALINGAS tvirtas, jaunas vy
ras dirbti kaipo janitoriaus pagelbi- 
ninkas ir pagelbėti inžinieriui, pa
šluoti ir dirbti po visą boileriu ru- 
rną. Valandos nuo 6 ryto iki 6 va
karo. Nedirbama subatoje po pie
tų nė nedėliomis. Mokestis 25c j va
landą. Atsišaukite į mokyklos in
žinierių: 1300 S. Iloman avė. Chi.

MOKYKLOS
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 

Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knygvedvs- 
tės, stenografijos, t.vpesvriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Vaisi, istorijos, a- 
belnos istorijos, ge'ografijos, polįti
kinės ekonomijos, pilietystės. dailia- 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo R ryto 
iki 5 po pietų; vok. nuo 7:30 iki 0:30 
310fi Sn Halsted St Oiirntn III

Reikalingas barbens vakarais arba 
nuolatos. Mokestis gera. Darbas pa
stovus. Stanleys Barber Shop. 
2109 S. Hoyne avė. Tel. Canal 6146

MOKYKIS SIUT MOTERĮ AKUS 
RUDUS

Išmokinau) piešimo, kirpimo formų, 
siūti naminius daiktus arba apriša
lus. Diplomas kiekvienam, kurą iliL 
raokins. Valandos dieną arba vaka
rais dėl jūsų parankumo. Už 110 il- 
mokinam jus siut visokius drabužius.

DRESS MAKING COLLEGE8, 
2336 W. Madison gat., We«tera ava.

SARA PATEK, MOKYTOJA 
1850 Well« raL t

(f


