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Leninas diktatorium
Kaizeris atsisako tarties su 

bolševikais

do, kad ji turinti žinių, joge i 
darbininkų ir kareivių val
džia, jei negautų atsakymo 
nuo kariaujančių šalių iki 
lapkr. 23 d., pasilieka sau 
teisę ji viena daryti taiką, po 
ko, jei karė ir toliau tęsis, 
Rusija užims neiitralę pozi
ciją.

True tranšlatibn filed wlth the post- True translation filed with the post- 
master at Chicago, IH.; dn November - ------
20, 1917, as reguired by the act of 
Oetober 6, 1917.
VIENĄ DIENĄ SUNAIKI

NO 5 SUBMARINAS.

master at Chicago, 111., on November 
20, 1917, as reguired by thc act of 
Oetober G, 1917. •
DŪMA REVOLIUCIJOS 

CENTRE.

True translation filed with the post-1 True translation filed wilh Un post 
master dt Chicago,*III., on November| master at Chicago, III., on No\< »•■«>< 
20, 1917, as reguired by the act of --------- s“"'’ “ *
Oetober 6, 1917.
MAX. EASTMAN IR ŠEŠI

KITI APKALTINTI.

20, 1917, as reguired by the act ot 
Oetober 6, 1917.

PAGERINK IT DARBO 
SĄLYGAS.

Ragina proletariatą sukilti

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., on November 
20, 1917, as reguired by the act of 
Oetober 6, 1917.

ATSIŠAUKIA Į PROLE
TARIATĄ.

LONDONAS, lapkr. 19.— 
Premieras David Lloyd Geo
rge šiandie po piet atstovų 
bute pasakė, kad vien tik su- 
batoj tapo sunaikintos 5 vo
kiečių submarinos. Premie
ras pridūrė, kad jis daugiau 
nebesibijo submarinų.

.... • •

Frakcijos nuolatos laiko po
sėdžius. — Kerenskio laik
raščiai uždaromi.

Kaltinami jie peržengime 
įstatymų apie šnipinėjimų.

Sako valdžia amunicijos 
fabrikantams.

Valdžia pataria pagerinti darbo sąlygas 
Amerikos amunicijos dirbtuvėse

Ragina ji sukilti ir užbaigti 
karę.

True. translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., on November 
2h, 1917, as reguired bv the act 
Oetober 6, 1917.

LENINAS RUSIJOS 
DIKTATORIUM.

of

Nutarta konfiskuoti visas 
spaustuves, kad “demok
ratija” kontroliuotu laik
raščius.

I Aminui -suteikta beveik ne- 
aprubežiuota gale teisti įs
tatymus.

STOCKHOLM, lapkr. 19. 
— Petrogrado bolševikai pa- 

I siuntė “broliškus pasveikini
mus” Vokietijos mažumos ir 
didžiumos socialistams. At
sišaukime, kurį išleido ir pa
siuntė bolševikų “užrubeži- 
,nė atstovybė”, kalba apie ka
pitalistus ir darbininkų rei
kalų išdavikus ir užreiškia, 
kad bolševikų programa yra 
taika be aneksijų ir kontri
bucijų. Ka’rtū atsišaukiama

Penki Lenino kabineto mini- 
steriai rezignavo.

PETROGRADAS, lap. 18. 
— Nikoiai Lenin tapo Rusi
jos diktatorium. Pereitą 
naktį beveik pusė Sovieto 
kabineto rezignavo* ir šią
nakt centr. Sovieto pild. ko
mitetas, 5 balsais prieš, su
teikė Leninui didžiausią ga
lę įstatymų leidime, nereika
laujant valdomosios Tary
bos patvirtinimo. I

Pildomasis Sovieto komi
tetas susideda iš 100 nariu. 
40 narių važinėjasi po pro
vinciją. Šią popietę likusie
ji 60 komiteto narių svarstė 
bėgančius reikalus, kuomet 
vienas jų paklausė apie lei
džiamuosius įstatymus, be 
pirmesnių patvirtinimo cen- 
tralinio pildomojo komiteto.1

Leonas Trockį, kuris atsa-i 
kė’ į klausimą, paaiškino J 
kad Leninas užimtas svar
biais darbais, kilančiais są- 
fWj su revoliucija, kurie 
reikalauja umaus išpildymo, 
taip kad jis negali ateiti

neįvyks greitai kompromi
sas. Kareiviai ir inteligen- 
tiškesni darbininkai supran
ta, kad tokia valdžia negali 
būti gera.

Visos socialistų partijos, 
apart kraštutiniųjų bolševi
kų, bando surasti vaistus, 
kurie decentralizuotų val
džią, kuri yra pavesta vie
nam Leninui. Jis šiandie 
svarbiausias asmuo Rusijoj. *. . .
Jis sėdi Smolny institute, lei- ^aiiaj/ą^visiems sykil-
d£ia įstatymus ir daugiau ar 
mažiau savarankiai valdo li
kimu 180,000,000 žmonių.

Pildomasis komitetas nu
tarė konfiskuoti visas spau

ti ir užbaigti ilgą karę. Atsi- 
išaukime toliau sakoma:

“Bolševikų užrubežinė at
stovybė gavo nuo Franci jos, 

I Austrijos ir Vokietijos Soci-

prieš komitetą b'ile valanda ipiant atidos ’ Pini^’očius-
4- i ________

stuves, kad demokratija užtikrinimą,
lėtų kontroliuoti spaudą lia
udies naudai. Prieš tą prie
šinosi Lurin, viršininkas bol
ševikų įstatymdavystės biu
ro, kuris UŽreiŠkė, kad pa- T,’u® l^nshdjon filed with the post- 

. , . . , ... , Įtnaslerat Chicago, III., on Novembersiulytasai kontroliavimo bu-1917,^as retiuired by the act of 
das pritinka tik caro val
džiai.

Trockį užreiškė, kad drau
smės priemonės yra reikalin
gos laike civilės karės, kad 
įgijus demokratines teises. 
Leninas irgi pritarė pasiūly
tam konfiskavimui ir kada
ngi jis yraf labai populeriu 
tarp darbininkų ir kareivių, 
opozicija tapo lengvai apga
lėta.

. Leninas pranešė, kad val
stybės banko direktorius bus 

| areštuotas, kadangi jis atsi
sako aprūpinti pinigais nau
jąją valdžią. Jis sako, kad 
kapitalistai turi atsižinoti, 
jog liaudies teisės dabar tu
ri būti apginamos, neatkrei-

kad Rusijos proletariatas 
gali tikėties jų stiprios para
mos.”

Į master at Chicago, UI., on November
l ......... I u., it..................... i r

lOctober G, 1917.

I MASKVOJ NUKENTĖJĘ 
7,000 ŽMONIŲ.

LONDONAS, Lapk. 19.

nių, Maskvoje mūšiuose su
žeista ir užmušta arti 7,000 
žmonių, Mūšiai tęsėsi nuo 
lapkr. 7 iki 15 d. Daug na
mų sugriauta artilerijos šū
viais. Revoliucionieriai da
bar pilnai kontroliuoja mie-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
20, 1917, as reųuircd by the act of 
Oetober 6, 1917.

PATARIA AMERIKIE- 
ŽIAMS APLEISTI 
PETROGRADĄ.

patvirtinimui reikalingu is-L, i m . . n . I iTnie translation fded \vitn the post-
catymų. I rockl po to našiu-! raaster at Chicago, III., on November 

povrJlci/tHr. • v • *• * 20, 1917, as reguired bv tlie act ofie lezonuciją, įgaliojančią Oetober 6, 1917.
draugą Leniną daryti taisy
kles ir išleisti reikalingus įs
tatymus visai nesiklausus 
centrai i nio komiteto. Ta ga
le tapo suteikta didele di
džiuma balsu.c

Delei rezignacijos penkių 
žymių bolševikų organizaci
jos narių įvyko kaleidosko
pišką politiška permaina.
Jie-sako, kad jie apleido to- j darbininkų ir kareivių val
dei, kad bolševikai atsisakė džia, atsakyme f

KAIZERIS NENORI TAR
TIES SU LENINO 

VALDŽIA. .

Tarsis tik su legate valdžia 
ar steigiamuoju susirinkimu

PETROGRADAS, lapkr.
19. — Vokietija atsisakė ta
rties apie taiką su naująja

WASHINGTON, lapk. 19 
— Ambasadorius Francis 
Petrograde šiandie gautoje, 
bet pėtnyčioj išsiųstoj žinioj 
sako, kad jis pataręs visoms 
amerikietėms moterims ir a- 
merikiečiams vyrams, lydi
miems moterų ir vaikų, ap
leisti miestą.

Prirengta, kad jie išva- 
žiuros Trans-Siberijos gele
žinkeliu dviejuose specia
liuose vagonuose.

Esančios valstybės depar-
--------  ---------- (----- , ------ v_..j į dabartinį tamente žinios nurodo, kad 

prileisli prie valdžios kitas .pasiūlymą. Taip rašo vieti- Petrograde yra apie 200 a- 
socialistiškas frakcijas. Re-1niai vakarykšti laikraščiai,'merikiečiu.

pirklyboSj kurie sako, kad toji žinia at- 
vidaus; ėjo iš ištikimų šaltinių.

Juose sakoma, kad kaize-

ztgnavo: Nogin,
ministeris; Rykov,
Milutin, agrikultūros; Feo-
dorovič, maisto kontrolės ir ris Vilhelmas paskelbė savo', 
šliapnikov, darbo ministeris. atsakyme, jog jis tarsis tik 
Vpleidimas šių ministerių su legaliais paveldėtojais im-1 b . . • • •

32 ŽMONĖS ŽUVO ANT 
LAIVO AUDROJE.

NEW YORK. — Veikimo 
centru Petrograde dabar y- 
ra Dūmos namas. Taip sa
ko atėjęs iš Petrogrado pra
nešimas Jewish Daily For- 
ward.

Dalimi toji žinia sako :
“Veikimo centru bolševi

kų sukilimo dabar yra Du- 
' ma, kur miesto taryba laiko ( 
nuolatinius posėdžius. Tas 
pats namas taipgi yra buvei
ne komiteto gelbėjimui ša
lies ir revoliucijos, kuriame 
visos partijos, išskiriant bol
ševikus, yra atstovauja
mos.”

Miestuose, kur bolševikai 
yra įsigalėję, Kerenskio lai
kraščiai uždaromi. Tečiaus 
daugelis uždarytųjų laikraš
čių vistiek leidžia mitniogra- 
fuotus buletenus.

Abi pusės yra pasirengę 
išlikti prie Rusijos respubli
kos vairo. Bolševikų orga
nas Pravda ragina, kad va
dovai vartotų geležinę kumš
tį prieš Kerenskio šalinin
kus. Tečiaus ta agitacija ne
randa pritarimo bolševikų 
šalininku miniose.

Pradžioj bolševikų sukili
mo daugelis darbininkų su
streikavo. Tas staigus di
džiųjų miestų darbininkų ži
ngsnis visą tvarką suardė. 
Prašant bolševiku vado
vams, darbininkai pamažu 

igi’įžta prie darbo. Tvarka 
WASHINGTON, lapk. 19. ‘ vykdoma.

— Gen. Pershing pranešė ( Antisemistiška (prieš žy- 
karės departamentui, kad dus) agitacija tečiaus yra 
du kareiviai tapo užmušti. išsiplatinusi, nors 
veikime lapkr. 13. Trįs tapo vartoja visą galę jos 
sunkiai sužeisti ir 4 lengvai, dymui. Daug areštų pada- 

------------- ------ ryta.* Keblegrama apie areš- 
True translation filed with thc post- tUS Sako:

True translauon liled with the post- 
rnaster at Chicago, IH., on November 
20, 1917, as reųuircd by the act of 
Oetober 6, 1917.

ITALŲ POETAS D’AN
NUNZIO ŽUVĘS.

RYMAS, lapkr. 19. — Ga
briele D’Annunzio, italų avi
atorius, rašytojas, poetas ir 
dramaturgas, manoma, yra 
žuvęs veikmėje. D’Annun
zio nebesugrįžo nuo užpuoli
mo ant priešo linijos. Te
čiaus karės ofisas nepatvir
tino jo mirties.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
20, 1917, as reguired by thc act of 
Oetober G, 1917.

ITALAI PRĄDĖJO 
OFENSIVĄ.

RYMAS, lapkr. 19. — Ita
lų spėkos pradėjo ofensivą 
Asiago augštoj lygumoj ir 
užėmė priekinių tranšėjų 
dalis Tą skelbia šiandieninis 
karės ofiso pranešimas.

Tolimesni austrų-vokie- 
čių bandymai persikelti per 
Piave upę sustabdyti.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
20, 1917, as reguired bv the act of 
Oetober 6, 1917.
DA RDAUGIAU AMERI

KIEČIŲ UŽMUŠTA.

master at Chicago, UI., on November 
20, 1917, as reguired by the act 
Oetober 6, 1917.

PASIMIRĖ ANGLŲ 
GENEROLAS.

Vadovavo anglų kariuomenę 
Mesopotamijoj.

LONDONAS, lapk. 19. — 
Vakar po trumpos ligos pa- 
simirė^kaitomas vienu iš ge
riausių anglų generolų maj. 
gen. Frederick Stanley Mau
de.

o f

NEW YORK.^-Antrosios 
laisvės paskolos bondsai bir
žoje dar žemiau nupuolė. 
$100 bondsai parsidavinėjo 
biržiję po $97.50.

ĮDOMIOS PASKAITOS.

WASHINGTON, 1. 19. — I

Seredoj, lapkričio 21 d., 
Mildos svet., 3142 So. Hal- 
sted st., L. S.J. Lyga rengia 
paskaitas temoje:: “Ekono
minė istorijos interpretaci- 
Įja”, kurią rengia Valparai- 
so moksleivis, drg. V. And- 
rulevičius. Bėto bus trum
pas programėlis. Pradžia
7:30 vai. vakare. Įžanga 10 dų prie vandens pakraščių, 

žymiai sumažino Leninui ne-(peratoriškosios valdžios ar Amerikos žuvininkų valtis centų, 
smagumus.

Kiekvienas mano, kad pa
dėjimas yra serioziškas, jei

WASHINGTON, lapkr.
— Karės reikmenų išdirbi- 
mui, nežiūrint kad jau pra
ėjo 7 mėnesiai nuo Suv. Vai 
stijų įsimaišymo į karę, vis

NEW YORK, lapkr. 19.— 
Fįederalis grand jury šian
die apkaltino Max Eastman, 
leidėją žurnalo “Masses,” 
kuriam nesenai tapo atimta
antros klesos siuntinėjimo dar tebesant sutrukdytu tru 
teisė, ir šešis kitus žmones, 
surištus su to žurnalo leidi
mu, peržengime įstatymų a- 
pie šnipinėjimą. Tuojausiš- 

I duota paliepimas juos areš- 
' tuoti.

Be Max Eastmano apkal
tinti: Lloyd Dell, redakto
rius, C. Merrill Rogers, Jr., 
manažeris, Henry R. Glen- 
ter-Kamp, karikautristas, 
Arthur Young, artistas, 
John Reed, rašytojas ir Jo- 
sėphine Bell, rašytoja.

“Tarp areštuotųjų per bol
ševikų valdžią yra Ruten- 
berg ir Burcev. Rutenberg 
buvo pirmininku pasitikimo 
komiteto rusų misijai perei
tą birželio mėn. Madison 
Square Garden. Nuo to lai
ko jis išvažiavo Rusijon ir 
buvo Kerenskio paskirtas 
sostinės karinių jiegų ko
manduotojo pagelbininku. 
Burcevas yra žinomas kaipo 
revoliucijos Šerlokas Hol- 
mės, kuriam buvo pavesta 
visi senosios valdžios rekor
dai.”

PASIMIRĖ GARSUS
SKULPTORIUS.

PARYŽIUS, lapkr. 10. — 
Pagarsėjęs visame pasauly-, 

(je skulptorius Auguste Ro- 
Įdin pasimirė. Pasimirė jis 
(savo vilioję prie pat Pary
žiaus po kelių dienų ligos. Už 
savaitės laiko jis butų buvęs 
išrinktas nariu Dailės Aka
demijos.

Per 50 metų Rodin kovojo 
su skurdu, kol jis pagalios 
netapo pripažintas vienu ge
riausių skulptorių pasauly
je. — “Michael Angelo mo
derniškojo pasaulio.”

Gimė jis Paryžiuje 1840 m. 
lis neturtingų tėvų. Pirmo
sios jo skulptūros nuolatos 
buvo atmetamos, kadangi jos 

(daug kuo skyrėsi nuo tų lai- 
valdžinl^^ pripažintų skulptorių da- 

Pragarsėti jis pradėjo 
- nuo 1880 m., kada jis išstatė 

savo skulptūrą “šv. Jonas 
Krikštytojas.” Dirbo jis fki 
75 m. amžiaus ir davė pasau
liui keletą vienų geriausių 
skulptūrų. Paskutiniu lai
ku didžiumą savo skulptūrų 
jils padovanojo Anglijai ir 
Francijai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
20, 1917, as reguired by the act of 
Oetober G, 1917.

SUVARŽO VOKIEČIŲ 
TEISES.

WASHINGTON, lap. 19. 
— Visi svetimšaliai priešai, 
sulig šiandie išleistos prezi
dento Wilsono proklamaci
jos, turi užsiregistruoti ir 
gauti leidimus keliavimui.

Priešams taipgi draudžia
ma prisiartinti už 100 yar-

dokų, geležinkelių stočių ar

KATALIKŲ ARCIVYSKU- 
PAS TURĖS UŽSIMOKĖTI 

24,000 DOL.
Bandė patalpinti beprotna

miu minyšką.

KINGSTON, Ont., lapkr. 
19. — Teismo nuosprendžiu 
Rymo katalikų arcivysku- 
pas Spratt, labdaringųjų se
serų perdėtinė gen. Francis 
Regis ir Dr. Daniel Phelan 
turės užmokėti seseriai Ma
ly Basie -24,000 už bandymą 
pastarąją išvogti ir išgabe
nti beprotnamiu, kam ji pra
nešus Ryman apie netikusį 
padėjimą užlaikomose to vie
nuolyno katalikų našlaičių 
prieglaudose. x

kurnu darbininkų, stoka mo
bilizuotojo darbo, streikais 
ir ginčais už darbo sąlygas, 
valdžia padavė keletą taisy
klių, kurių pildymas, jos 
nuomone, paskubins darbą 
arsenaluose ir karės reikme
nų fabrikuose.

Algos, darbo valandos ir 
sąlygos paliečiamos tosė re
komendacijose, kurių pildy
mas, karės departamentas ti
kisi, prašalintų trukdymą iš
dirbinio, kįlančio delei strei
kų ir šiai]) nepasiganėdiųi- 
mo organizuotųjų darbinip- 
kų.

Trumpai sutraukus, seka
mi yra valdžios patarimai, 
kurių arsenalai, amunicijos 
ir kitokių karės reikmenų 
fabrikai turėtų prisilaikyti.

Algos turėtų būti pakeltos, 
kad prisivijus pragyvenimo 
pabrangimą. Minirrium al
gos turėtų būti nustatytos 
atsižvelgiant į pragyvenimo 
brangumą ir kad kainos gy
venimo reikmenų pastaruoju 
laiku žymiai pakilo.

Darbo valandos neturėtu 
būti ilgesnės kaip 10 valan
dų dienoje, bet geriau 8 vai. 
Ten kur dirbama 24 vaL, 
darbo diena neturėtų būti il
gesnė kaip 8 vai.

Poilsiui turi būti duodama 
nedėldienis ir puse subatos, 
ypač jei dirbama 10 vai. Pil
dymas tautinių ir lokalių 
švenčių duotų progą geriau 
pasilsėti, kas padidintų pro- 
duktyviškumą.

Moterįs turėtų dirbti tik 8 
vai., taipgi turėtų būti pa
naikintas naktinis moterų . . u
darbas. Turi būti duotas ti
nkamas laikas poilsiui laike 
darbo.

Vienoda mokestis mote
rims už vienodą darbą.

Jokis darbas neturėtu būti 
išduodamas į namus.

Departamentas paliepia 
pildyti visus federalius įsta
tymus apie vaikų darbą.

CHINIJOS PREMIERO 
REZIGNACIJA NE

PRIIMTA.
PEKING, lapkr. 17. — 

Prezidentas Feng Kwo-A_____________ ______ _____ ___________ _______________________ _____ ___ ______ _______ ______ HIU. g ClC/jlllilCllU o tULl CU |x X a avvvvj

Įsu steigiamuoju susirinki- Alice tapo sudaužyta audro-J Atsilankykite visi, kas tik Bandelių, taipgi draudžiama,Chang atsisakė priimti va
rnu. * je rūgs. 3 d. ir manoma, 32 galite, nes busite pilnai už- įeiti ar apsigyventi District kar įteiktą rezignaciją pre-

Prie to, Volia Naroda ra- joje buvę žmonės yra žuvę, ganedinti. —Rengėjai, of Columbia. miero Tuan Chi-Jui.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
20, 1917, as reguired bv the act of 
Oetober 6, 1917.

AMERIKIETIS FINŲ MIE
STO DIKTATORIUM.
STOCKHOLM, lap. 19. — 

Amerikietis Kinerva, Šveica
rijos mašinų komp. agentas 
Suv. Valstijose, tapo paskir 
tas diktatorium Tornea mie- 
•sto. • Jis tapo pasiųstas į pa 
rubežinį miestą Zimmerwal- 
distų komiteto Helgsinforse 
su instrukcijomis apimti ko
ntrolę.

Ginkluoti bolševikai kartu 
su finais zimmerwaldistais 
patruliuoja Tornea miestą.

Badas gręsia. Skandina
viškosios šalįs atsisako siųs
ti maistą, kol nebus užgniau
žta anarchija.

i
r 'i
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NAUJIENOS
»• Lithuanian Daily News

Daily escept Sunday by 
4BM .UthuHniau Nevvs Pub. Co„ Ino.

M0 SO. HALSUI) STREET
CHICAGO, ILLINOIS

Telephone Canal 1506

Užsisakomoji kaina:
9Me«ro|e, nešiotojams kasdien pri
statant | namus, moka:

Balaitei ...................... 12 centų
■inesiui .........................50 centų.

Vtarto dalyse, kur nešiotojai nepa- 
itakia, dienraštis siunčiamas pačtu, 
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Karė ir 
cenzūra.

Ne kartą mes nurodinėjo- 
me, kad nė karės laikas ne
pateisina žodžio ir spaudos 
laisvės varžymo. Ta laisvė 
yra toks svarbus dalykas de
mokratijai, jogei panaikini
mas arba susiaurinimas jos 
daro didelę skriaudą šaliai. 
Tiktai turėdami progos lai
svai išreikšti savo mintis 
spaudoje ir susirinkimuose, 
žmonės gali apgint savo rei
kalus ir apsisaugot nuo des
potų ir išnaudotojų įsigalė
jimo.

Žodžio ir spaudos varžy
mas tečiaus nėra naudingas 
ir tų žmonių žvilgsniu, kurie 
nori šituo varžymu paleng
vint karės vedimą. Jisai ne
palengvina jo, o apsunkina. 
Onzura ir kitokie mojęini- 

mai kontroliuot žmonių min- 
tis iššaukia šalyje nepasiten
kinimą, abejojimą valdžios 
teisingumu, ir tuo budu, a- 
žuot sustiprinę valdžią, su
silpnina ją.

Kad tai yra taip, tai liudi
ja visa eilė žinomų faktų iš 
dabartinės karės istorijos. 
Anglijoje, pavyzdžiui, lordas 
Northcliffe, daugelio laikra
ščių savininkas, ilgą laiką 
buvo priešingas valdžios po
litikai ir be pasigailėjimo 
bombardavo ją per savo lai
kraščius. Už tai jisai užsi
traukė didelės neapykantos 
iš valdžios ir “patriotų” pu 
sės. Bet pagalios jo kriti
kuojamoji valdžia pasitrau
kė ir užleido vietą kitai, ir 
dabar didžiuma tų pačių “pa 
triotų” Anglijoje sako, kad 
lordas Northcliffe savo kri
tika didžiai pasitarnavęs ša
liai.

Dar įžymesnis pavyzdys y-
ra su dabartiniu Francijos ln^s Yra aiški. Jisai skaito 
ministerių pirmininku ir jo’Pavojingų dalyku Amerikai 

kritikos varžymą ir visuo
menės tylėjimą, ir jisai nori 
persergėti nuo to pavojaus 
Amerikos žmones.

laikraščiu “L’Homme Libre” 
(Laisvas Žmogus). Tas žmo
gus irgi pasižymėjo aštriais 
užsipuldinėjimais ant vald
žios. Jo laikraštis už tai bu
vo sustabdytas. Vienok da
bar p. Clemenseau patapo 
vyriausiuoju Francijos mini 
steriu ir “L’Homme Libre” 
pradėjo vėl eiti. To nega
na. Svarbiausiuoju savo po
litikos programo punktu na
ujasis ministerių pirminin
kas paskelbė politinės cenzū
ros panaikinimą. Jisai, va
dinasi, nori palikti cenzūrą 
tiktai karės žinių kontrolia
vimui, bet ne valdžioj kriti
kos varžymui. Po trijų su- 
virsum metu karės valdan
čiosiose Francijos sferose at 
rasta, kad spaudos Idišvės 
m augimas yra kenksmin

gas dalykas.
šita nuomone, matoma, i

ma plačiai platinties Euro- 
poje. Jų išreiškia ir vienas 
“Tribūne” korespondentas, 
ilgoje telegramoje iš Pary
žiaus aiškindamas Italijos 
fnepasisekimų priežastis. Jis 
-sako, kad keliauninkai, pa- 
grižusieji iš Italijos Franci- 
jon, tvirtina, jogei Italiją iš
tiko dabartinė nelaimė ačiū 
netikusiai cenzūrai. Štai jo 
žodžiai:

“Kuomet akloji cenzūra 
per eilę mėnesių naikino 
visas priemones, kuriomis 
Italijos žmonės butų galė
ję patirt apie savo armiją, 
pro-germaniški propagan
distai panaudojo tą progą, 
kad pripildžius šalį paska- 
lais ir taikos kalbomis. Ka
dangi ilgą laiką nebuvo 
viešo atrėmimo tiems pa- 
skalams, tai žmonės ėmė 
jais tikėti, ir nepasitenki
nimas augo.”

• Taigi pasirodo, kad cenzū
ra net padeda nepageidau
jamai propagandai. Ne sva
rbu, kad korespondentas čia 
vadina nepageidaujamą val
džiai propagandą “pro-ger- 
maniška”; svarbu yra, kad 
jisai ir žmonės, turintįs nuo
voką apie dalykų stovį Itali
joje, pripažino, jogei spau
dos pažebojimas pagelbėjo 
ne šaliai ir ne jos valdžiai, o 
priešui. Jie mano, kad yra 
kenksminga slėpt nuo žmo
nių tikras žinias net apie ka
rės dalykus.

“Tribune’os” koresponden 
tui, suprantama, ateina į gal
vą ir klausimas apie cenzū
rą Suv. Valstijose. Šitoje 
šalyje cenzūra šiandien juk 
yr'a aršesnė, negu kur-nors 
kitur, ir niekur jai nėra tiek 

mažai pateisinimo, kaip čia. 
Todėl korespondentas sako:

“Lordas Northcliffe pir 
mame savo viešame ' pra
nešime, sugrįžęs Anglijon, 
pasmerkė Anglijos cenzū
ros siautimą, kenkiantį ša
lies reikalus tokiu laiku, 
kada šalis turi įtempt kuo- 
labiausia savo jiegas.

“Amerikiečiai Francijo- 
je galvoja, ar paskutiniai 
atsitikimai nepadarys įte
kmės į Amerikos cenzūros 
veikimą šioje vandenyno 
pusėje (?), ir daugelis lau
kia, kad Amerikoje atsira
stų antras Northcliffe, ku
ris pažadintų Amerikos vi
suomenę, kaip 1915 m. bu- 
bo pažadinta Anglijos vi
suomenė.”

Kalbama čionai, kaip ma
tote, labai švelniai ir atsar
giai. Bet korespondento mi-

Nėra abejonės, kad jisai 
turi tiesą. Jo tikslams, ly
giai kaip ir tikslams tokių 
ponų, kaip Anglijos North- 
cliffe’o ir Francijos Clemen- 

’iceau, mes nepritariame. Už 
spaudos laisvę jie stoja ne 
dėlto, kad jie nori demokra
tijos teises apginti, o dėlto, 
kad, jie nori geriaus suagi- 
tuot žmones “patriotizmo” ir 
imperializmo dvasioje. Bet 

,pastebėtina yra, kad net ir 
Išitiems atžagareiviškiems ti
kslams atsiekti spaudos var
tymas pasirodo esąs netin- 
/kamu įrankiu. Jisai yra ab
soliučiai kenksmingas daly
kas... O pas lietuvius randa- 
įsi tokių bukapročių, kurie 
viešai gina cenzūrą!

Apžvalga.
“SAVIEJI PAS 
SAVUOSIUS.”

“Lietuviai pirkiles pas biznie
rius lietuvius!” — tokioje temo
je F. Bagočius laike prakalba So. 
Bostono “Lietuvių Biznierių Su
sivienijimo” parengtame vieša
me susirinkime. “Tėvynės” ko
respondentas rašo apie tas pra
kalbas :

Pirmasai kalbėtojas, p. Ba
gočius, savo įspūdingoje kal
boje nušvietė lietuvių biznie
rių padėjimą musų visuome
nėje ir nurodė, su kokiais va
rgais ir kliūtimis musų biz
nieriai turi susidurti ir kokias 
sunkenybes turi panešti dėlto, 
kad musų biznierius dar ne
moka tinkamai biznio vesti ir 
dėlto, kad lietuvis pirkėjas vie 
naip žiuri į savo tautos bizj 
nierių, o visai kitaip į svetim
tautį. Bet maža to. Patįs mu
sų biznieriai veda tarp savęs 
žemos pušies konkurenciją: 
vienas kitam prie kiekvienos 
progos pakiša koją, idant ki
tas parpultų ir susimuštų; nu
muša kainas; leidžia vienas 
apie kitą visokias paskalas ir 
daro visa tai su tuo tikslu, kad 
savo biznį pagerinus. Bet jis 
tuo tarpu visai nepagalvoja, 
kad su tokiomis priemonėmis 
negali savo biznio pagerinti, 
ir nesupranta, kad taip dary
damas ne vien tik kitam biz
nieriui užkenkia, bet ir pats 
sau. Lietuvis pirkėjas, pri
siklausęs įvairių pasakojimų 
vieno biznierio apie kitą, da
žniausia eina pirktis reikalin
gų sau daiktų pas žydus ir 
kitus svetimtaučius, kurie už 
lietuvių pinigus išsistato sau 
visokių labdaringų įstaigų, 
namų ir kt. Pabaigoje savo 
kalbos p. Bagočius ragino lie
tuvius eiti pirkti visksy pas 

savus biznierius, o lietuvius 
biznierius -— gerai ir teisin
gai žmonėms patarnauti, iš ko 
ir vieniems ir kitiems bus 
nauda.

Bagočius žino, kokioje vieto
je kaip kalbėt. Antras kalbėto
jas, M. šalčius, “turavojo” Ba- 
gočiui; pagyrė jį ir sakė:

“Visi lietuviai, kokių pažiū
rų ir partijų nebūtų, turi eiti 
pirkti visus daiktus pas lie
tusius biznierius. Reikia val
gių eik pas lietuvį groser- 
ninką, reikia drabužių, skal
binių, batų - eik į lietuvių 
krautuvę, reikia forničių (rtu 
kandų) — eik į lietuvių fomi- 
čių štorus, reikia namų — pas 
lietuvį real estateninką, reikia 
skustis — pas lietuvį barberį, 
reikia žjpdo, laikrodėlio pas 
lietuvį auksininką, reikia pau- 
derio, vaistų pas lietuvį 
“drugstoryje”! žodžiu, kal
bėtojas patarė nuo mažiausio 
daigtelio pradedant nuo a- 
datos ligi namo pirkti pas 
savą žmogų, t. y. lietuvi biz
nierių. •

“RANKPELNIO”
SUKAKTUVĖS.

Atėjo 44-as Škotijos lietuvių 
socialistų laikraštis “Rankpel- 
nis”. Jo formatas labai suma
žėjęs, tur-but dėlto, kad jo fi
nansinis stovis pasidarė blogas, 
kada daug lietuvių, nenorėdami 
stot į anglų kariuomenę, išva
žiavo Rusijon. Visas numeris 
pašvęstas paminėjimui 10-meti- 
nių “Rankpelnio” sukaktuvių. 
Tarp kitko jame randame šito
kių atminimų apie laikraščio 
praeitį:

Pradėjus leisti Škotijos liet, 
darbininkams savo laikraštį, 
nebuvo galima iškart tikėties, 
kad “R-nis” tas pirmas, ško 
tijos lietuvių angliakasių laik
raštis — turėtų didelės įtek
mės pas čia gyvenančius lie
tuvius. Dauguma musų išei- > 
vių, išauklėti tamsioj Lietu-, 
voj, negalėjo suprasti svarbą

spaudos. Atvykę į šią šalį jie 
visą liiuuilaikį praleisdavo 
smukles!*, ar lošime “einikio”, 
“durniaus”, “skunkės” ir U. 
Gi pasekmes šitų blogų užsi
ėmimų labai skaudžios ir ap
gailėtinos! Nevieną šimtą sva
rų, savo kruvino —sunkaus 
darbo, vietos lietuviai užmo
kėjo policijai* teismams. O 
kiek vargo turėjo nukęsti mo
ters su mažais vaikeliais dėl 
savo vyrų, kurie dėl muštynių 
tapo nuleisti kalėjimai!! Kiek 
vargo ašarų, bado ir kitų prie
tikių teko patirti moterims, 
kuomet vyrai girtuokliai, pra- 
gėrę ar prakortavę savo sa
vaitės uždarbį, sugrįžę apsvai
gusiu protu pradėdavo ieškoti 
nuo nekaltų moterų įvairių 
priekabių ir, tankiai nuo įni
ršusio vyro smūgio kirčių ap
alpdavo!

Kuomet “R-nis” įgyjo dau
giau simpatijos pas lietuvius 
darbininkus, turėjo paramos 
iš visų atžvilgių, — jis tapo 
aktiviu kovotoju su įvairaus 
plauko išnaudotojais. Pasi- 
dėkavojant atžagareivių agi
tacijai “R-nis” kartais turėjo 
skaudžių gyvenimo smūgių. 
Štai tūli piktadariai 1910 me
tais, gegužio 28-9 nakty, įtai
sė pogromą spaustuvėj; įsi
veržę sumaišė raides, pagadi
no daug spaustuvės įrankių, 
pagalios — pripaškudino ant 
stalų. Nekartą buvo daromi 
pogromai redaktoriaus gyve- 
namoj s tūboj. Kunigėliai ba^ 
žnyčių sakyklose irgi smerk
davo, liepdavo neskaityti “R- 
nį” Daug įvairių nebūtų da
lykų prikaišiodavo vienintė- 
liui darbininkų laikraščiui 
“Rankpelniui”, kuris tankiai 
buvo šelpiamas pačių susipra
tusių darbininkų aukomis. 
Buvo dnrgi atsitikimų, kad 
kunigai, primelavę baisiausių 
melų savo įtekmingiems žmo
nėms. kurie paėmę “R.-nį” Bė
gdavo į policijos ofisą skysti 

socialistus, sakydavo kad čia 
veikia anarchistai, blogada- 
riai ir tt. Suprantama, poli
cijos vyrai lik pasijuokdavo iš 
jų tamsumo.

Ačiū msų draugų uoliam 
darbui, socialistų ir jų organo 
“R-nio” įtekme juo toliau, juo 
labiau reikšdinosi tarpe lietu
vių. Tuo budu piusų prieši
ninkams prisegdavo skaity
tis su socialistais, kurių jau vi 
suose Britanijos miestuose ir 
kaimeliuose rasdavosi. čia
jau pasirodė tikras realis so
cialistų darbas; jie užėmė 
svarbią einamojo gyvenimo 
poziciją, kuri be pasigailėji
mo skaudžiai plakė darbinin
kų klasos neprietelius. Ir dar
bininkai persitikrinę, kad mu
sų pusėje yra daug tiesos, kad 
socialistai aiškina ir nurodo
tikras priežastis jų \argo, kvie 
sdami visus lygiai stoti kovon 
su darbo žmonių skriaudi
kais socialistai patįs būda
mi pryšakyje, šaukė visus į 
kovojančių darbininkų armi
ją, ir šimtai naujų musų ko
votojų eidavo mums į laiką, 
-jie tapo musų tikrais drau

gais, Mums šiandien yra ritfi-
ksma ir malonu, kad musu i- 
dejos darbas turi pasisekimą, 
jis teikia puikių vaisių musų 
ateičiai! Mes tikrai galime, 
sulaukę savo j ūbi le j aus, pasi
džiaugti. šiandien nebaisus 
yra mums musų priešininkai!

“Rankpelnį” dabar redaguoja 
L. Urbanavičihs. Pirmutiniu jo 
redaktorium buvo Kl. Jurgelio
nis. Po jo redaktoriaus vietą 
užėmė V. Rudaitis, paskui J. A- 
domavičius, čerkevičius, Kap
sukas, Plaušinis ir Steponaitis. 
Tarp tų redaktorių Jurgelionis, 
Adomavičius ir Kapsukas buvo 
inteligentai, o kiti iš paprastų 
darbininkų.

JOSEPH C. VVOLON J
LIETUVIS ADVOKATAS g 

Kalia** M2-S04 N*ti*n*l Llf* I
3* Sa. L* H*ll* SL, Chteare. III. • 

Į Tel. Central 6890-6391. Atdara: |
’ Utarninko, ketvergo ir *ubato* raka- " 

raia nuo 6 iki 8 vakar*, po num«riu: * 
1H« MILWAUKEE AVĖ., Chicag*. Ui. i 

T*l Humboldt 97. 1

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje nuo

mones Redakcija neatsako.]

PARTYVIŠKUMAS

Man teko girdėti daug skirtin
gų nuomonių kas dėl visuome
nės partyviškumo. Vieni ma
no, kad visuomenės pasidalini
mas į partijas yra jai kenksmin
gas ir kad susivienijant parti
joms ir bendrai veikiant butų ga 
Įima daug daugiau nuveiki vi
suomenės labui. Kiti išvedžio- 
ja, kad naudingiau veikti pasi
dalinus į partijas. Pavyzdžiui, 
paimkime pakrikusį bepartyyį 
Jaunimo Susivienijimą. Kai ku
rie tvirtina, buk jis negalėjęs 
gyvuoti lodei, kad buvęs bepar- 
tyvis. Bet tikra priežastis Jaun. 
Sus-mo žlugimo buvo tai, kad 
jaunimas sutvėręs bepartyvišką 
susivienijimą, pasistatė sau tik
slą gvildenti partyvius klausi
mus, tai yra, lavinties partijų 
reikaluose, ir tokiu budu kovo
jo viens prieš kitą.

Bepartyviškos draugijos gali 
gyvuot tik tuomet, jeigu iš drau
gijos programo partijų reikalai 

I esti išmetami taip-pat, kaip ir 
. tie draugijos nariai, kurie mėgi- 
1 na sukelti partyviškus kivirčus 
draugijoje.

Kelios partijos gali bendrai 
veikti tik bendruose jų reikaluo
se, kaip tai, apšvietus platinime, 
visuomenes ekonominio stovio 
gerinime ir šelpimo reikaluose. 
Bet visuomenei yra pasidialinu- 

■ si į taip viena kitai priešingas 
partijas ir taip jos veikėjai atsi
davę, kad visuomene nei bend
ruose reikaluose negali susitai
kyti; pradėjus bendrą darbą ar
ba net dar prieš pradėsiant, tuoj 
įnešami partyviški kivirčai, tuoj 
viskas mėginama ištempti ant 
vieno s»r Įeito patento politiško 
kurpalio, ir bendras darbas pa
sidaro negalimas.

Man teko girdėti Liaudies U- 
niversiteto kūrėjo nusiskundi
mą, kad dagi įžymesnieji lietu
vių veikėjai akiai atsidavę poli
tikai. Prezidentas vienos gana 
plačios lietuvių organizacijos, 
rašydamas Liaudies Un-to reika
luose, žada paremti jį, jeigu jis 
(universitetas) remsiąs jų poli
tiką...

Atsiminimai apie Lietuvių 
Seimą keletas metų algai taip
gi liudija, kad bendras veikimas 
yra negalimas. /

Dabar vėl pasklido gandas, 
kad reikią šaukti kitą lietuvių 
seimą, kurio programai! deda
ma Lietuvos nepriklausomybės 
klausimas. Jeigu toks seimas ir 
įvyktų, tai nieko gera nenuveik
tų, ir štai kodėl. Kad partijos 
galėtų veikti išvien, reikia, kad 
tikslas, kurio atsiekiami parti
jos vienijasi, butų bendras ir 

vienaip suprantamas. Bet pie
nuojamo seimo programe stovi 
politiški klausiniai, ir jiems rišti 
kviečiamos politiškos partijos. 
O jų politikos reikaluose parti
jos negali bendrai veikti. Čia 
tik ir apsireiškia jų skirtumai ir 
kova ant žūt ar būt.

Del aiškesnio supratimo paim
kime Lietuvos nepriklausomy
bės klausimą. Nors visos par
tijos reikalauja Lietuvai nepri
klausomybes, bet kiekviena jų 
kitaip supranta tą laisvę ir grie
biasi skirtingų Ipidų jos atsieki
mui. Klerikalai nori tokios lai
sves Lietuvai, kur be paliovos 
skambėtų “d o m i n u s 
v o b i s c u m” i r k u r n e- 
butų vietos socialistams, anar
chistams, bedieviams ir išga
moms. Reiškia, laisva Lietuva, 
jų nuomone, bus tik tada, kaip 
lietuvių tauta gyvens po klerika
lų letena. Nors tautininkų pro
gramas nėra aiškus, bet vis dėl
to galima pabriežti, kad jie sto
ja už buržuazišką Lietuvos su
tvarkymą, kur biznis žydėtų po 
lietuvių vėliava, kur buržuazija 
turėtų specialių privilegijų, kur 
butų galima liuosai išnaudoti vi
suomenę.

Imant doinon kai-kurių laik
raščių užreiškimus bei minčių 
pakraipą, pasirodo: “jeigu ne
galima įgyti Lietuvai laisves to
kioje prasmėje lai velniai ži
nos su ja.”

Socialistai stoja už tokią lais
vę, kur visų teisės butų lygios, 
kur silpnesnieji butų apsaugoti 
nuo pasikėsinimų drutesniųjų, 
kur žodžio ir tikybos laisve bu
tų užtikrinta kiekvienam pilie
čiui ir t. p. Kitaip sakant, soci
alistai stoja už visų žmonių ly
gybę ir laisvę, o ne už atskiros 
kurios nors visuomenes klesos, 
ir nemano nusileisti nei trigra- 

' siu.
Klerikalai ir tautininkai grei

čiau gali susitaikyti ir veikti iš
vien, bet socialistų programas 
nesutinka ne su vienu iš jų.

Taip dalykams stovint, kiek
vienam gali būt aišku, kokios 
butų to seimo pasekmės. Taigi 
toks sumanymas šaukti lietuvių 

1 seimą nėra praktiškas. Iš savo 
pusės aš patarčiau, kad draugi
jos geriau paaukautų tą sumą 
pinigų kokiain-nors prakilniam 

1 darbui, vietoje barsčius juos šau- 
ikmui panašių seimų ir dar la
biau kursčius ginčus partijų 
tarpe, jeigu jos ištiesų geidžia 
kąnors gera nuveikti.

Pasiskirstymas į partijas yra 
ne tik neišvengiamas, bet ir nau- 

* dingas kaikuriuose atsitikimuo
se: kuomet kįla lenktyniavimas 
partijų tarpe, visuomenė turi di- 

1 desnės naudos, o kartais nuosto- 
I lių.

Butų labai pageidaujama, kad 
partijos galėtų sustaikyli ir iš
vien veikti bendruose reikaluo
se; arba kad nors organizuotus 
bepartyvios draugijos, kad ap- 
sišvietus ir apšvietą išplatinus 
lietuvių tarpe, nes visuomenė ir 
šiaip jau perdaug vaišinama po
litiškais pyragaičiais: kiekvie
nas dvasiško maisto kąsnis ap
teptas politika.

O juk žmouiŲ gerbūvis pri- 
Itluuso ne vien tik nuo politiško 

susitvarkymo. Žmonės nepri
valo būti valdomi, bet turėtų būt 
išmokinti valdyties patįs save.

—F. A. JanČauskas.

Korespondencijos
INDIANA HARBOR, INI).

Lietuvių Vyrų ir Moterų Ap
švietos draugija turėjo surengu
si vakarą. Lošė“Gadynės žaiz
dos”, keturių veiksmų dramą. 
Atlošia vidAitiniškai. Dvi lošėjos, 
p-lė V. Bajorinaitė ir p-lė M. Le- 
vonauskaite gavo po gražų ge
lių bukietą. Chicagos Lietuvių 
Kvartetas sudainavo keletą dai
nelių, kas publikai labai patiko. 
Publikos buvo atsilankę apie 
tris šimtus žmonių. Visi užsilai
kė ramiai visą vakarą, tiktai du 
vyrukai, turbūt užsitraukę, va
karui besibaigiant kažko susi- 
niovė. šiaip vakaras visais at
žvilgiais nusisekė. Kiek teko pa
tirti, draugijai liks pelno apie 
100 dolerių.

Iš šio miestuko niekas dar ne
pranešė apie lapkričio 0 d. bal
savimo pasekmes. Visuos mie
stukuos matyti, kad socialistai 
gavo daug daugiau balsų negti 
kitais metflis. Tas pats buvo ir 
E. Ghicagoj ir Indiana Harbore. 
Kitais rinkimais socialistai dau- 
giaus negaudavo čia balsų, kaip 
20, o šiais rinkimais gavo 115 
balsus, o dar gal daugiau kaip 
liek nuvogė republikonai ir de
mokratai. Aš pats, saugodamas 
balsus, mačiau, kaip per akis 
stengėsi pavogt. Precinktų buvo 
38, o balsų saugotojų tiktai apie 
13, tai vogimui buvo jiems ge
ras čenčius. šiame miestuke 
laimėjo visi republikonai į mie
sto valdybą, ne vienas demokra
tas neperėjo.

Well, darbininkai, išsirinkote 
republikonus, dėlto, kad Leo 
McCormack, kuris buvo kandi
datas į majorus, pasivadino 
“darbininkų draugu”. Taip kol 
išrenkat, tai jie yra jūsų drau
gai, o paskui žinokitės sau. l ik
tai gerai tėmykite per sekančius 

ketverius metus, kieno jis bus 
“draugas”.

Harboro kdrespodentas.

CURT1S BAY, Ml).

Nušovimas Juozo Gaižučio.
Baltimorės laikraštis, 'The 

Slar, pereitos scredos laidoj pa 
duoda žinią apie nušovimą Juo
zo Gaižučio (Star klaidingai ra
šo Joseph Jozcwski); rašo šiaip:

Pereitą naktį (iš 13 į 14 Japk.) 
saliune rasta negyvas, su kulip- 
kos žaizda krūtinėj, Juozas Gai
žutis, Curtis Bay saliunininkas 
ir Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj prezidentas. (?). Lavonas 
rasta kraujuos paplūdęs neužil- 
gio po to, kaip žmonės kaimy
nijoj išgirdo šūvį ir greitai po to 
matė bėgantį iŠ saliuno žmogų, 
kurs pasivijęs kitu du nežinomu 
vyru kartu su jais pabėgęs. Ar 
užmušėjas buvo plėšikas ir žmo
gžudystę papildė norėdamas ap
vogti, nežinia, dėlto, kad pini
gai kasoj nepajudinti.

Kol kas policija areštavo Ka- 
zimerą Bouls (?), bartenderį, ir 
jieško pabėgusių žudeikų. Ka- 
zimeras Bouls sako, kad jis jau 
buvo užėjęs viršun ir besiren
giąs gulti, kai]> išgirdęs saliune 
šūvį. Jis priėjęs prie lango ir 
pamatęs bėgantį iš saliuno žmo
gų, pradėjęs rėkti, o paskui nu
lipęs žemyn radęs jau Gaižutį 
nebegyvą. —

The Star rašo, kad Joseph Jo- 
zewski (Gaižutis) buvęs “mosi 
proininent Lithuanian in Ibis 
country”, Susivienijimo Lietu
vių Amerikoj prezidentas (gal 
jis buvo SLA. vietos kuopos pir
mininkas?—R.) ir Curtis Bay 
miestuke labai pagerbiamas 
žmogus.

BRIDGEVILLE, PA.

Kunigų permainos
Lapkričio 11 dieną vietos ku- 

ni&an Al>roiiiaitis, pasakęs pa
mokslų atsisveikino su savo pa- 

ra pi jonais, pranešdamas, kati 
vyskupas iškeliąs jį kiton para- 
pijon bei nepasisakė, kur. I ik 
vėliau paaiškėjo, kad kun. Ab
romaitis iškeliamas į -Donorą, 
Pat, o Bridgevillėn atkeliamas 
dabartinis Donorus klebonas 
kun. Kazėnas.

Eina gandas, kad la ja permai
na pasirūpinę Pittsburgo So.- 
Saidės klerikalai. Kunigas Ab
romaitis, mat, lėtas ir padorus 
žmogus ir nelabai palankus jų 
politikai. O jie nori turėti sau 
po šonu miklesnį šokiką, tokį, 
kaip kun. Kazėnas. Pastarasis 
jau yra pasižymėjęs Donoro j ir 
apielinkčse savo karžygį n gaiš žy 
giais prieš pažangiąsias draugi
jas, ypatingai atakomis prieš S. 
L. A. 160 kuopą. Be to, kuu. 
Kazėnas geras bičiulis dirbtuvių 
bosų ir jų pagalba žino kaip ko
voti prieš darbininkų “bedievy
be” ir kitokias nuodėmes... 
Toks Pittsburgo So-Saidės kh‘- 
rikalams kaimynas ir reikalin
gas, gi kunigas Abromaitis pa
našiais darbais neužsiimdavo.

—Bridgevillietis.

Redakcijos Atsakymai
Parapijonui,, Dorrisville.

Laikraštis nepriima korespon
dencijų, po kuriomis rašytojai 
nepadeda,tšalia slapyvardžio, sa- 

(Ao tikro vanlo pavardės ir adre
so Redakcijos žiniai.

L. B. D. Nariui, Racine. A- 
pie paskaitą (ledaine kilo kore
spondento anksčiau atsiųstą ži
nutę.

Juilui Plačiukui. — l iek to su 
bulvių skutimu ir pajais.
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AIRTRADEKlanas

Daktaras
Specialistas iš

Vienas Musų Aeroplanų, padirbtas visai iš žalios medegos musų Dirbtuvėje

UŽSIRAŠYMO PRIŽADAS

137 S. La Šalie St., Chicago

V AR D ASP A VARDĖ

ADRESAS

AdresasTelefoną?

litas.
iena.

kybot, bet dar numirus aname 
sviete reikės kęsti didžiausius 
skausmus, kartu su visais par-

WISSIG,
Seno Krajaus

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

Reikalaukite katalogo, kuri ikslun- 
čiame dykai.

nūs pragaras. Motina negalėjo 
sau nei prisivąizdint, kokios ka
nčios jos sūnų laukia. Je, tai 
teisybe. Kunigėlis nemeluos. Jis 
sakė: sūnūs, patekęs į pat| pra-

PEARL (ĮUEEN
KONCERTINOS

Informacijos Kuponas
J. T. LORRIS & COMPANY,

137 So. La Šalie St., Chicago.
Meldžiu atsiųsti man pilnas informacijas kas link Airtrades Company of Ame

rica be jokio privalumo iš mano pusės.

huno iš jųsų puses.
Mes perkame Laisves Bondsus po $102.00.
Šis turtas pakils be persergėjimo. Mes patariame jums pirkti dabai

, Siųskite užsakymus

statymui Aeroplanų, ne vien tik laike Karės, bet ir vėliaus per daug metų.
Sulig parodymo statistikos laike dabartinės karės 22,000 aeroplanų laikosi tik 

trisdešimts dienų. (Abelnas aeroplano tarnavimas karės apskrityje, sakoma, yra 
trumpesnis negu trisdešimts dienų).

Mes turime aprūpinti talkininkus su daugiau negu 100,000 šių mašinų ir ne 
tiktai milijonai, bet bilijonai bus išleista dėl jųjų pastatymo.

Musų atstovai dabartiniu laiku yra Washingtone vedimui derybų su valdžia 
ir mes laukiame telegramos kas valandą pranešant mums, kad sutartis pasirašy
ta ir užsakymas paduotas.

g PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
I Ant Durių, Genty, Hemų ir Stoginės Popteros
K CARR BROS. WRECKJNG CO.
E 300&-3039S. HChicago, III

137 SOUTH LA SALLE STREET
Phone Central 5050

Reikalingi agentai, atstovaujantįs lietuvius

Parėjęs iš kalėjimo turėjo 
stot prieš K. pristavą, kuris val
dė nagaika ir kumščia. Išklau
sinėjęs, keikdamas žandarišku 
budu, apdaužė po kelis kartus 
ausis taip, kad kairia ausia ne
girdėjo per tris savaites. Prasi
šalint turėjo be atidėliojimo. Su 
kaimiečiais pusė bėdos; aršiau
sia tėvai, ypač motina, kunigo 
{bauginta. Negana kad kalėji-

griekus, įtrauks ir savo motinų, 
kad pagimdžius dorai neišaugi
no. Įsimąsčius, dažnai sapne 
matė Adomuką visų paplūdusį 
kraujuose nurautais plaukais ir 

akimis. Kartais 
rodėsi pakartas; juodvarniai su
kosi kranksėdami apie jo gal
vų.. . Persigandus šoka iš mie
gų, rėkia: gelbėkit, gelbėkit!., 
Adoinukui tik vienas likosi keb
lias — į Ameriką. Ir ryžosi.

(Bus daugiau).

3 akiu,
i akys skaitant arba siuvant, tuokart ssl 
akinią.

s specialistui akiu, kuris turi 15 metu *a- 
1 šlifuoti sulig jąsą aktu ir itiniika kain“.

Rasite įdėta $............ , už kuriuos nupirkite man pilnu išmokėjimu ........se
rų iš turto Airtrades Company of America po $10.00 už šėrę, užmokant pilnai ir 
be jokių uždėjimų mokesčių.

Del Patarnavimo Depozitoriams 
Bankas Atdaras Panedėlio Vak.

Šio Banko viršininkai realizuoja, kad daug yra depozitoriu, 
kuriems sunku atlikti savo bankas reikalus laike paprastųjų ban- 
kos valandų.

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

Musų depositoriai apsaugoti musų Kapitalu ir Perviršiu, vir- 
tijanėiu 55.100,000.00.

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

La Šalie ir Washington gat (Prieš City Hali).

^DAKTARAS LIEBRECHT
Specialistas, (steigta 27 Metai

Aštrių ir Chroniškų Vyrų Ligų
Ofiao balandos:—9 ryto iki 8 vai. vakaro. U tar rinkate ir Ketvergaia 
nuo 9 ryto aki 5 vai. po pietų. Nedaliomis euo 9 ryto iki 1 dieną.

MID-CITY BANK BUILDING
Antras augštas, Kambarys 211-212

80a West Madison st., Kampas Halsted St. Chicago.
Liejimas iš Madison gatvės.

-----------------------------

Reikalauja The New River Coal Conipa= 
ny 25 angliakasių.

Mes turime vietų dėl 25 gerų lietuvių šeimynų. Vyrams, kurie 
nori dirbti, kur JIE GALĮ UŽDIRBTI NUO $100.00 IKI $125.00 kas 
dvi SAVAITES. Anglis randama nuo trijų ir puses iki penkių pė
dų. Geros bažnyčios, geros mokyklos ir gera draugystes svetaine. 
Kompanijos sankrova yra 
proga pirkti namą ant išmok ___ _____ ,
geležkelių suteikiančios praktiškai kas diena darbą. Kreipkitės arb 
rašykite savo prigimta kalba tuojau i:

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

Baigusi Akušerijos Kolegiją: ilgai prakti
kavusi PennsylvanijoB Hospitalėse ir Phi- 
ladelphijoj. Pasekmingai patarnauju prie 
gimdymo. Uždyką duodu rodą visokiose 
ligose moterims ir merginoms. Kalbu lie
tuviškai. angliškai, rusiškai, lenkiškai Ir 
ulavokiškai.

3115 S. HALSTED STREET, CHICAGO, 
Ant antrų luOų.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina.
Panedelyj, Ketverge ir Snbatoj 

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

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

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudėjimą. 
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta ii akių, 
Jeigu Tau skauda akys, 
Jeigu skaitant raides susibėga t krūvą, 
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 
Jeigu turi uždegimą akių. 
Jeigu tau skaud 

reikalingas 
Duokite apžiūrėti savo aki: 
arimo Sv. Vaitekaus parai 

dniai padaromi belaukiant

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

TfiMYKIT MANO UĖRASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas ii-tos gatves Ant Platt’s Aptiekos 2-ras i 
Valandos: nuo 0 ryto iki 9 vak. NedčUom nuo • ryto iki t

neprigulminga sankrova. Taipgi gera 
inu>. Kasyklos randasi prie dviejų 

’ *. " „ .:>a
a tuojau j:

Tel. Itards 3954

AKUŠERKA MRS.A. VIDIKAS

Apsvarstykit 
Gerai.

ti ant “židauskos”, parniazoniš- 
kos, — stačiai velniui parsida
vęs su kimu ir dūšia.

Kartą buvo pranešta* kad va
žiosiąs caras iš Lenkijos ir su
stos vietinėj stotyj kelioms mi
nutėms. Suvarė vietinius ūki
ninkus, iš abiejų pusių apstatė 
sergėt geležinkelį, kad niekas 
neprieitų. Nors buvo darbyme- 
tė laukuose, ūkininkai, palikę vi
ską ant Dievo valios, stovėjo per 
tris dienas. Adomukas nors 
nestovėjo, nesergėjo gelžkelio, 
daugiau nukentė, negu bent vie
nas ūkininkų. Kaipo įtariamą, 
įskųstą, neištikimą, suraštavo, 
kol caras pravažiuos. Vietinia
me valsčiuj nebuvo kalėjimo, tai 
dviem dešimtininkam prisakė 
nuvaryt į Trakų kalėjimą. Su sė
dėjimu ir kelione praėjo net trįs 
savaitės.

kibt ir policija. Pradėtas dar
bas reikėjo per traukt — pasiša
lint nekuriam laikui, kol apsi
ramins, pamirš.

Išvažiuot atgal į Rygą negalė
jo, kadangi viršaitis, policijos į- 
sakytas, atsisakė pasportą iš
duot. Gyvent kaime irgi nega
lima. Tamsus kaimiečiai leido 
paskalas po paskala: buk Ado
mukas kryžių sušaudęs, buk pri
gulįs pi te tokių, kurie karalius 
užmušinėju, bažnyčias griauną..* 
vi,,,i i- ■fietni MusicCo.
kštrnęs ant rinkos vietos”, ki- m st. 3^ m

Ar galima 
kitur deiman
to žiedus pi
giau pirkti?

Ar galima 
Elgino laikro
dėlius pigiau 
gauti?

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

Paklauskite 
lietuvių, kurie 
žino, šimtai 

laikrodėlių 
parduota. Visi užganėdinti. Teisin

iu viinas.

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

Prie Mihvaukee ir North Avės.

.s .v v.....................

Akiniai aukso rtanou nuo |i.o« ir •*- 
giliau. Sidabro rėmuos* nuo |1.0t tr 
augiau. Pritaikoma akiniu* uMjk*.
Atminkit 1 Galvot sopėjimas, utrrilkv- 
mas. akių skaudėjimas, utrilkimas kr 
tt yra vaisiais įvairių ligų, kuris g*H 
būti praėalintos garų akinių pritafky. 
mu. Utyrimas uėdykg, jsi psrtti ar 
skauda akis. Jai jos raudonos, j«l gal. 
va sopa, jei blogai matai, jsi akjs sil
psta, netesk ilgiau, o jieAkok pagalbos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma ». 
kiniai uidykų. Atmink kad mes ksft. 
nam gvarantuojam akinius Ir klenkte* 
uam gerai prireukam.

ateikit pas mane. Al buvau 
----- ----- - ------- duodu patarimus DTKAL G 

rusUkue vaistas. Al rskssnaaduoju tik GEBOS daktarus. Al 
M. MJCUBOFF. tX4> 80. MOBGAN ST, CKICAGO. I

rioje sutartis bus pasirašyta, musu turtas turi pakilti 500 nuošimčių.

Turtai Padaryti Naujuose Dalykuose
Alexander Bell atmokėjo savo dalininkams daugiau negu $200,000.00 už kiek

vieną įdėtą $100.00.
Westinghouse užmokėjo $240.00 už kiekvieną įdėtą dolerį.
The American Radiator užmokėjo $480.00 už kiekvieną įdėtą dolerį.
Welsbach užmokėjo $500 už kiekvieną įdėtą dolerį.
Jeigu jus turėtumėte nusipirkę turtą Mergenthaler Kompanijos per septynis 

metus, jus būtumėte gavę $127,000.00 pelno už kiekvieną įdėtą $100.
The Airtrades Company of America buvo užlaikyta ir šiandien stovi ant sau

gaus ir tvirto pinigiško pamato ir jos pasisekimas turi būti taip didelis arba di
desnis negu kurios šių viršminėtų ir dagi daug greičiau.

Mes pasiūlome šį dalyką pirmesniam išpardavimui iš anksto kaina neišpar- 
duotos dalies, paskirstytos į 5,000 dalių ant lygiai $10.00, kadangi likusis turtas 
jau išleistas.

-- Jei Jus nupirksi!
dalybą, didelę arba mažą, Chicagos Kompanijos išdirbančios įvairaus typo Orlai
vių Gudrybes, kompanijoje praleidusioje bandymo laipsnį, kuri pasekmingai bu- 
davojo ir lėkdino aeroplanus dar prieš karę, kuri yra vedama prityrusiais žmonė
mis statyme Orlaivių Gudrybės ir parodžiusių gabumą darbo ir jeigu jus duotu
mėte progą padėjimui pamato kaipo “Pradinis Dalininkas” jus nors norėtumėte pa
siteirauti.

Todėl tai pripildykite prisiųstą kartu “Informacijų Kuponą” sugrąžinkit pir-

žinoma visoj parapijoj davat
ka N., pabuvus du menesiu pas 
brolj Krasnojarske, Sibcrijoje, 
sugrįžus surinko septynias mer
gaites vežt “klioštoriun” už mi- 
nyškas. Adomukas pradėjo at
kalbinę!; sakė, galinčios papult 
į nelabas rankas, j blogus na
mus. Visos davatkos sujudo, it 
širšes įerzintos.

—-Kaip tai I N. karščiausia da
vatka visoj parapijoj; ji ant 
blogo kelio neišveš. Tokios jau
nos mergaitės ir Dievui geriau 
patinka. Be ką čia linksminties, 
griešyt ant šios ašarų pakalnės, 
geriau užsilaikyt panystėj, o nu
mirus danguj karaliaut, kaukė 
davatkos. — Adomukas, mies
tuose pabuvęs, virto kažin koks 
parmazonas. Nei jam išpažin
ties, nei bažnyčios...

- -Teisybė, —- kalbėjo kita. —~ 
Reikėtų policijai pranešt.

Pamatęs, kad jokiu budu ne
atkalbins, nepertikrins merginų, 
nei jų giminių, kreipėsi į viršai
tį, aiškindamas, kur anos gali 
pakliūti ir kas jų laukia; kas at- muose reikės puti, ant kartuvių 
si tinka nuėstuose su kaimietė
mis bemokslėmis, ypač nesupra
ntančiomis kalbos.

Nors viršaitis žinojo, kur ir ’ masonais, bedieviais, kurių pil
kam jas gabena, netrukdė. Kol 
kas už jas paims pinigų. Jis jau 
ėmė po rublį ir-pusę išduoda
mas pasportus.

Adomuką išlojojęs, prisakė 
daugiau nesikišt ne į savo daly
kus. Jis, viršaitis, žinąs ką da
rąs.

Paskirtą diena išleist minyš- 
kų susirinko aplinkinės davat
kos ir šiaipjau kūmutės. Suklau
pusios atkalbėjo amžiną rožau- užtinusiomis 
Čių ir kitokias “atlaidavas” gie
smes bei maldas.

“Minyškos” išpardavusius sa
vo kraičius, išdūlino ant mišių. 
Kam joms dabar bereikia tų tu
štybių!.. Nuvažiavusios kliošto- 
riun, dėvės juodus, ilgus rubus 
su kapišonu ant galvos. Kaip 
bus gera!..

—-Daug maloniau Dievui bu
tų, kad pėkščios eilute, nei ką ši
tuo velnio išradimu, traukiniu 
važiuosite. Kaip gyva nevažiuo
čiau, —• pastebėjo davatka.

-—Tai kada pasieksime klioš- 
torių pėkščios eidamos?- Į Si- 
beriją nueit tai ne į Kalvariją,— 
atsakė viena minyškų.

Daugumas merginų pavydėjo 
joms tokios garbės. Kur-gi, taip 
gražiai išlydi, su giesmėmis, mal 
domis...

Adomukas pasidarė nepaken
čiamas netik savo kaime, bet vi
soj parapijoj.

Lietus neperstojo; visą savai
tę it iš kibiro pylė, šienas puvo 
žemesnėse pievose, plaukiojo vi
ršum vandens. Daugelis kai
miečių manė, kad tai Dievo bau
sme už tai, kad Adomukas pla
tino parmazoniškas knygas, lai
kraščius. Juk ir kunigas iš sa
kyklos iššaukė, kad niekas nė 
į rankas neimtų tokių raštų, jei gas patam 
nori išsisukt nuo dideles Dievo 
bausmės.

Adomukas biskį' susilaikė, 
perdrąsiai veikęs. Su tamsia, 
sufanatizuota minia juokų nė
ra. M. parapijoj, vieno kaimo 
žmonės savo kąimyną prievar
ta surišę veždami išpažinties, 
taip sutrynė, kad trečią dieną 
mirė.

0MPW
— OF AMERICA == 

IŠDIRBĖJAI

Aeroplanų, Motori) ir kitų Orlaivystesreikmenų
Autorizuotas Turtas $500,000. Šeru vertes $10.00
PILNAI IŠMOKĖTA IR BE JOKIŲ UŽDĖTŲ MOKESČIŲ

Del priverstino reikalavimo didelio skaičiaus orlaivių gudrybės Suvienytųjų 
Valstijų Valdžia paskyrė $640,000,000.00 už kuriuos pirks 22,000 aeroplanų, ir mes 
laukiame gauti sutartį, kadangi meA dabar statome aeroplanus ir turim gabumą, j- 
rengimą ir kapitalą ir galime pristatyti jiems dideliame skaičiuje.

Ant Platt’s Aptiekos



Utarninkas, Lapkr. 20,
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siu, kad išgelbėjus miesto iždą 
nuo dar didesnio deficito. Pini
gų miesto ižde baisiai stoka.

Pranešimai
REIKIA DARBININKŲ
iuvir.nrr.-ri--- »..■■■

MOKYKLOS

Nelaimės

Naujienų Bendrovės 
Direktorių posėdis

Seredoj, lapkričio 21 d. įvyks 
Naujienų Bendrovės Direktorių 
raRukris posėdis “Naujieną’* 
Redakcijoj.

Pradžia lygiai 8 vai. vakare.
Visi Direktoriai būtinai priva

lo dalyvauti posėdyj ir atvykti 
laiku -^-P. čereška

N-ną Bendrovės Sek r.
N

Automobilių vagiliai
♦dimčta

Automobilių vagįs sumušė re
kordų: bėgiu pastarųjų 24 va- 
taiahi tapo pavogta 23 automo
biliai. Pavogtųjų automobilių 
vartė apskaitliuojama iki 25 tū
kstančių dol. Viso gi nuo sau
sio l d. š. m. tapo pavogta 199 
automobiliai.

Policija neįmananti kas dary
li. setas Schuettleris, sako, pla
nuojąs sūdanti specialį slapto
sios policijos buri, kuri turėsian
ti veikt, kol bus galutinai susta- 
tafyta įsivyravęs piktas.

Yra manoma, kad pavogtieji 
automobiliai aplinkiniais keliais 
sugrįžta į t. v. carage’us, iš kur 
juos vėliau parduodama kaipo 
antrarankius. Norima lodei 
pravesti patvarkymų, sulig ku
riuo kiekvienas, norįs pirkt an- 
trarankį automobilių, turėtų pir
ma pranešti policijai savo var
dą ir adresą, o taipgi ir pardavė
jo. Manoma, kad tuo būdu nors 
dalinai bus sustabdyta automo
biliu vogimas.

įRussellis kalba
Pereitą nedėklienį gompefsinis 

Darbo ir Demokratijos Susivie
nijimo skyrius buvo surengęs 
“milžiniškas prakalbas” Cliica- 
gos teatre. Tarpe kitų kalbėjo 
ir renegatas Russellis. Ponas 
Russell kaip drūtas atakavo 
“neviernuosius Tamošius” soci
alistus, kurie, girdi, nieku bū
du nesileidžia įtikinti juos de
mokratijos reikalui. Kažin, kad

... V • • ' % • • • *• <• %

jis pasikviestų pagelbon Rootą?

Pereitą ncdčldirnį automobi
lių šoferių ar pačių žmonių ne
atsargumo delei du žmonės ta
po užmušti ant vietos, p 12 sun
kiau ar lengviau sužeista.

PASARGA.—Draugijų pranešimų* *kelbiam* 
m urmokcatie*. Pranešimai turi būt priduoti 
d vakaro, luiftkeliu arba telefonu. Ganai 1500. 
Priduoti tų pačių dieną, kada 
il*nraiti», nebegali būt Idčtl.-*- Nauj. K*d.

..LSS. kuopos, icigu kuri turite vei
kalą “Tiktai niekam nesakyk“, nialo; 
nėkite ar parduoti arba, paskolinti 
LSS. 138 kp., Cicero, III.. Siųskite 
kaip galite greitai (keturis egremp- 
lioritis) Šiuo adresu: V. Shileika, 
1840 So. Halsted St., Chieago.

REIKALAUJAME —moterų mai
šams taisyti. Darbas rankinis.

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

HeikalfagUH chaufferis, prie duo
nos išvežiojanio trucko.
M. Algtnanavičia, 12001 Indiana avė.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Ifiniokinam pieSimo, kirpimo formų 
siūti naminius daiktus arba apreda 
lūs. Diplomas kiekvienam, kurt lis) 
mokins. Valandos dieną arba vaka 
rais dėl jūsų parankumo. Ui $10 H 
mokįnam jus siut visokius drabužiai

PRESS MAKING COLLEGE8, 
2336 W. Madison gat., W<Mt«r* ava

SARA PATEK. MOKYTOJA, 
1850 W«ll« raL

Prisipažino
John IK Langrnan vakar įtei

kė policijai raštišką prisipažini
mą, jogei jis, padedamas savo 
močekos, Lizos Langman, nu
nuodijęs savo tėvą, kad vėliau 
pasinaudojus jo turtu. Abudu 
prasižengėliai laikomi pavieto 
kalėjime. -

Paskaita. — S. L, A. 122-roji kuo
pa rengia apšvietos vakarą—prelek- 
ciją apie sveikatos dalykus ketverge, 
lapkr. 22 <1., p. Elijošiaus svetainėje, 
kainpas Wood. ir 46 gt. I vadžia 8 
vai. vakaro. Nepamirškite. Rengėjai

REIKALAUJAMA anglių kasėjų i 
W. Va. Nėra streikų. Pagerintas pa
rgabenimas. Jeigu jus norite uždir
bti nuo $5 iki $10 į dieną. Atsišau
kite tuojaus į

PETER HANCVUK
1820 S Ashland Avė., , Chieago.

Roseland, Iii — SLA. 139 kp. ren
gia prakalbas, utarniuke lapkr. 20 d. 
J. Stančiko svet., 205-7 B. 115 st. 
Kalbės P. F. Bradchulis temoje Ap- 
draiida ir SLA reikalai. Pradžia 7:30 
v. v.. Atsilankiusiems bus duodama-------
po tris knigutes. įžanga veltui. Pa- 951 W. 19th St. 
sinaudokite proga. ;—Komitetas

PARDAVIMUI

ATSILANKYKITE ypatiškai ka» 
norite geros vietos dėl karciamoi.

Chieago.

Norėjo džiabo — 
pateko bėdon

Joseph Nothas, 28 m. am
žiaus, atkartotinai bombardavo 
atsakomąsias įstaigas norėda
mas gauti slaptojo žandaro džia- 
bą. Jo užsispyrimas pagalios į- 
kyrėjo toms įstaigoms ir jos nu
tarė pasiteirauti, kas jis per vie
nas.

Dabar ponas Noth sėdi kalėji
me. Jisai pasirodė esąs “slacke- 
riu”. O, belo, nužiūrimas kė
sinimąsi pasitarnauti svetimos 
šalies valdžiai, kaipo Spirgas.

Nušovė brolį
St. Elizabelb ligonbutyje va

kar pasimirė S. Grickler, kurį 
pereitą subatą pašovė jo sesuo, 
A. Schultz. Sako, Grickleris su
sivaidijęs su savo motina, Schu- 
Itz’iutė norėjusi juodu perskirti, 
bet Grickleris užatakavęs ją. Po 
to ji pasitvėrusi revolverį ir pa
leidus į jį kulką. Schultz, ma
noma, bus teisiama kaipo pir- 
mo laipsnio žmogžudė. Tuo ta
rpu ji randasi kalėjime.

Nutarė l<Tvinties.
Nedėlioj, lapkr 18 d., LSS. 231 

-toji kuopa laikė savo mėnesinį 
susirinkimą U n i versi t y S<‘tlie
menį of Chieago svetainėj. Tarp 
kita tapo nutarta rengti savitar
pinius lavinimosi vakarėlius, 
kur bus gvildenama įvairus soc. 
mokslo klausimai ir H. Darbas 
bus pradėtas a įžymiausioj c atei
tyje, o gal būt ateinančią nedėlią

lapkričio 25 d.
Kuopos nariai privalo temyli 

“Naujienose”, kada lavinimosi 
komitetas praneš, kur ir kada 
įvyks lavinimosi susirinkimas.

—J. A ceris.

Vaikų paralyžius 
sustabdyta

Sveikatos departamentas pra
neša, jogei vaikų paralyžius pa
galios paliovė siautęs. Bėgiu 
kelių pastarųjų die nų nebūta nei 
vieno susirgimo tąja liga, jei ne- 
skaityl kelių t. v. atpuolimų, tai
gi susirgimų išuaujo.

Wheeleris sugrįžo

Užsimojimas ant 
(kabaretų

Leidimų (laisnių) komitetas 
11 balsais prieš 3 vakar nutarė 
įteikti miesto tarybai pasiūly
mą, kuris, jeigu butų priimtas, 
reikštų kuone visišką uždarymą 
kabaretų. Sulig tuo pasiulymu 
mat kabaretuose, kur bus var
tojama svaiginantieji gėrimai, 
nebus leidžiama jokių pasilink
sminimu: šokiu, dainų ir lt.<- * <■

Cicero, III. LSS. 138 kp. susirinki
mas įvyks seredoj lapkričio -Nov. 21 
d. 7.30 vai. vak., Tamaliuno ir Gud- 
galio svet, 1447 S. 49 th avė. Yra 
daug reikalų. Draugai ir draugės at- 
silankykit visi. Org. A. K. Lingė.

Cicero, III. — LSS 138kuopos miš
raus choro dainų repeticijos įvyks 
šį vakarą, lapkričio- Nov. 20, 17‘ 7:30 
vai. vakare. Tainuliuno ir Gudgalio 
svet.. 1447 S. 49 th avė. Malonėkite 
visi dainoriai būti laiku, nes bus nau
jas mokytojas. Todėl ir mes turim 
būti tvarkoj. A. K. Lingė.

Smulkus Skelbimai
išrinko prišalkintuosius

Teisėjo Sullivaii kaihbaryj kri 
niinaliame teisme, šiandie pra
sidės žinomojo banditų vado

kur tapo sudaryta pilnas prisai- 
kintųjų sąstatas. Kaltinamieji, 
kaip žinia, savu laiku užmušė 
Winslovv Bros, kompanijos iž
dininką ir šoferi ir nusinešė aš- 4. C
luonis tuksiančius dol. pinigų.

Dar apie “Du Broliu”
Nedėliojo, lapkričio 18, ITi- 

laskio svetainėje Jaunų Lietuvių 
Amerikoje l'auliško Kliubo lo- 
šėjai-mylėlojai vaidino keturių 
veiksmu drama “Du broliu”. A-

C v
pie patį veikalą nėra reikalo kal
bėli, nes daugumai jau gerai y- 
ra žinomas. Tarsiu keletą žo
džių tik apie lošėjus, sį kartą 
jų (lošėjų) negalima daug girt. 
Kai-kur matėsi ytin stambiu ti*u- 
kunių. Tinkamiau išpildė savo 
užduotis šie: Motiejūnas, ūki
ninko rolėje; N. Grigaliunaitė

Smulkiems pasiskelbimams 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 
priemonė tiek biznio tiek dar
bo žmonėms įvairiais savo rei
ktais pasiskelbti ir greičiau
siu pasekmių turėti. *'

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

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

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

vo smuklininko

Pajieškau Jono Miliaus. Paeina iš 
Kauno gub., gyveno Chicagoj 6 mė
nesiai atgal, vėliaus išvažiavo į Ans- 
gar, lovva, o dabar nežinia kur jis 
yra. .lis pats ar kas ji žino malonės 
pranešti laišku. Kas pirmas praneš 
jo tikrą adresą gaus dovanų $5.

St Adomaitienė,
71 1 W. 21 St. I’Iace., Chieago, III.

PASINAUDOK IT PROGA
Pardavimui drugstoris” (aptieka) 

lenkų ir lietuvių apgyventa vieta.~ 
Bizms išdirbtas per 25 metus. Atsi-: 
šaukite į K. Jamontą.
1840 S. Halsted St., Chieago.

DYKAI! DYKAI!
Dabar yra jūsų proga mo

kytis barzdaskutystes 
amato dykai 

25 mokiniams dykai
Nepraleiskite šio pakvietimo. Atsi* 
lankykite paa mu* tuojau. Išeiklrpkit 
šitą, kad ateimintumėt mu*ą adresą.

GURKĖBARBERSCHOOL
612 W. Madiaon SU Chieago, DLX.

<■ I " « ....................    <

AKIŲ SPECIALISTAS
Akla Egzaminuoja Dykai 
ii Gyvenimą* yra tol

u čiai, k*<la pranyketa

JĮ < >) ).l
atkreipiama t valka*.
Vnlaiuloa: uno t ryt* 
Iki 9 vakaro.

• ' B nuo 10 ik! 11
So. Aehland Aveawa 
Kampa* 47 St.

Telepbont Yards 4317

n»aai4.

DR. M. HERZMAN

HA5TBl!®|5r5TEH

PARDUODAMA vėliausios mados 
bučernes vogos ir registeris. Atsi
šaukite šiuo, adresu:
1719 S. Halsted St., Chieago.

Tcl. Canal 4995.

PARDUODU greitu laiku Koncer
tiną ir “Slide Tromboną, i$ priežas
ties ėnuino i kariuomenę. Meldžiu 
atsišaukti į: P. Meškeris,
1009 Markei St., DeKalb, Ii).

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui cigaru, saldainių, pan- 

čiaku ir pirštinių sankrova. Biznis 
išdirbtas per 10 metų. Lietuvių ap
gyventa kolionija. Apsišaukite j

K. Jamontas, 
1810 S. Halsted St., ('.hieago, III.

PARSIDUODA už kėš arba išsimai
no ant loto bučernė ir grosernč pi- 
gei, lietuvių ir lenkų apgiVentoj vie
toj, arti Kreino naujų dirbtuvių. Tu
riu du bizniu, todėl ir parduodu. 
Mano adresas: 2806 S. Union avė., 
3 lubos iš užpakalio ('hieago.

PARSIDUODA labai pigei dvi kė
dės ir stiklai barbernės. Atsišaukite 
vakare 5:30 P. Gražulis 
906 XV. 19pl., Chieago.

RAKANDAI

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresnį darbą ir dau- 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

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

Spccialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jų- 

sų mierą—bile stailčs arba dy
džio, iš bilc madų knygos.

Mastcr Designing School
J. F. Kasnicka, Perdėtinis

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

Gerai lietuviam* Nuuni** per 14 mm, 
tų kaipo patyrę* ffytfytoje*. ehiruilrat 
ir akuleri*.

Gydo aitrias ir ehroniikaa llgaa, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujauala* 

’ tnetodae X-Ray ir kitokius elektro* prie
taisus.

Ofisas ir laboratorija: 1026 W.
8t. netoli Fish 8t.

VALANDOS: Nuo .10—12 pietų, k I 
6 8 vakarai*. Telephone Canal 3116. 
G JVENTMAft: 3412 S. Halsted Street -

J VAT.Ab!DOS: 8—9 ryto, tiktai

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chieago, IH. 
Rezidencija:

73) W. 18th S., arti Halsted st.
Telephone Ganai 2118

Va) 8—11 ryte; 1—2 popiet; 7—0 ▼ak.,
Ofisas: 

1900 S. Halsted St 
Viriui- BischofFo Aptieko®,

Telephone Canal 114.
Valandos 3—6 po pietų 

iHskiiMint NedėJdienius ir Sereeao

Vyriškų Drapaniį Baigenal 
'Nauji neatimti, daryti ant. užsa 

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po 
ir <25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 ik. 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 ik. 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir ove.i 
ketai, vertės nuo $25 iki $85, daba* 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 ik 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $.j.(h 
Iki 87.50.

Atdara kasdierą, nedėliomis ir 
karais.

S. G O R D O N
1415 Halsted St.. Chieago

( DR. A. L EPŠTEIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-nios gatvės 

i OFISO TEL. Boulevard 4974 
Gyvenimo Tel. Canal 5188

Telephone Yards 5032

ši

Ui

Dr. M. Stiipnicki
3109 So. Morgan St., Chieag* 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 li- 

ryto ir nuo 5 iki 8 vakar*.

Ir vaikai
Ktreikuoja

Kad jau visi dabąr streikuoja, 
tai ir Jonės mokyklos, 907 Ply- 
mouth Court, vaikai nutarė su
streikuoti. Mat apšvietos tary
ba nutarė dalį mokinių perkelti 
į Haven mokyklą, 1 172 So. \Va- 
busii gt. Kadangi pastaroji mo- 

randasi už trylikos bloku, 
lai mokiniai atsisakė daryti to
lų ilgą “tripą”. Ir sustreikavo. 
Nogiibėjo nei mokyklos princi- 
palo atsišaukimas į mokinių 
nuolankumą: mažieji trikšma- 
ctariai surengė demonstraciją - 
ir gana. Nešini drobulės: “Jo
nės mokykla yra mokykla ar 
ne?” “Trylika blokų • per tol i 
cit”. “Mes neturime pinigų gat- 
vekariams” ir 1.1., jie susirinko 
prie apšvietos tarybos raštinės, 
kad užprotestavus prieš pasta
rosios patvarkymą.

Nežinia, ką dabar veiks su tais 
“nenuoramomis” apšvietos ta
ryba -■ išpildys jų reikalavimą 
ar m*.

Tik du šimtai
Bicdnas tas gompersinis Dar

iuj ir Demokratijos Susivieniji
mas.’ Chicagiškis jo skyrius i- 
ki šiol surinko vos du šimtu na
rių. Ir tai neveizint to, kad už 
tuos “demokratijos atstovus” 
staugė visa kapitalistinė spauda.

Dabar tie du šimtai vyrų ren
giasi sukelti didelę - didelę aud
ru (vandens šąukšte), kad visas 
svietas išgirstų apie jų... ir sto
tų darbo ir demokratijos apgy
nime bernaujant šio svieto 
galingieiUsieni.^.

Illinois maisto administrato
rius Wheeleris vakar ir vėl su
grįžo Chicagon. Buvo nuvykęs 
VVashingtonan, kur turėjęs eilę 
svarbių konferencijų su S. V. 
maisto administratorium. Iloo- 
ver’iu.

, ..M , ■

Nepakelsiu kainų 
anglims

Neveizint to. kad anglių išve- 
žiotojams \ (dreiverianis) tapo 
padidinta rilgos iki $2.50 sa
vaitėj , anglių jardų savinin
kai nepakelsiu kainų anglims. 
Apie tai buk esą parnešta vieti
niam kuro administratoriui.

/

Smerkia policiją
Vakar miesto tarybos posė

dyje aldermanas Cullerton sma
rkiai užsipuolė ant policijos de
partamento. Cullerton užreiškė, 
kad per pastaruosius keturias- 
dešimts metų jis nežinąs tokio 
atsitikimo, kur policija butų 
taip apsileidus, kaip kad dabar.

Pateko bėdon
Policija vakar areštavo tūlą 

David Durnių, 1117 Racine gi. 
ir 1 fttrry Sobną 828 So. Wood 
gt. Kaltinami pavogime pupų 
iš West Side Groccr asociacijos, 
1318 So. Racine gt., viso apie už 
1000 dol. vertės.

Nori pertraukt 
miesto darbus

Alderamnas Cullerton vakar 
pasiūlė miesto tarybai pertrauk
ti visus neimlius miesto darbus, 
kol pasibaigs dabartine kare Ta
tai Cullerton buk daras tuo tik-

Publikos buvo nemažai. Po 
lošimui tęsėsi smagus balius.

—Reporteris.

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ

1.44—1.60
. 3.T-^37c

. Maišas 
bač. 1.32-1.45

.......... 1.37—1.50 
...... 1.20—1.35 
............. 29—34c 
sv. niaiš. 30—35c 

svaras 
. 5?W%c 
....6 —7c 

svaras.
.. 10%—14 
... 10—13c 

(Pekas) 
38—13c 
(Kenas)

16%—18%c 
... 13—15c 

svaras

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

rių, 1 svaras ......... 7%—8%c
Miltai (Maišas)
. yį bačkos maišas r...

Va bačkos maišas.......
5 svaru bačkos maišas

Rugių Miltai
Bohemian style, 
5 svarai........ 
Balti, Ys bačkos 
Juodi, Vs bačkos 
5 svarai ....... . .
Graliam miltai 5

Corn Mcal
Balti ar geltoni ...

Maisas (Hominy), svarai 
Ryžiai,

Fancy head ....;.......
Blue rosc .................. .

Bulvės
N 1 Wis. Minui ir Dak.

Pienas , ,_____z
(Jondcnsod, geriausis .. 18—21c 
Vidutiniškas .............
Evaporated, nesald. .

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

Butterine
Plytose ....... ............
šmotuose ...........
Vidutiniškas ......... . .

Kiaušiniai
švieži extra :
švieži No 1 .............
Refrigerątorių, extra 
Refrigeratorlų No 1.

Pupos (boans)
Navy ........................
Lima ................. ........

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

Kumpis, geras, svarui 
Pastesnis ............. .

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

Taukai
Dėžutėj ....................
Palaidi, geriausi ....
Paprastieji ...............
.Prastieji ...................
šitokiomis kainomis 

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

16 Vi—52’6 
svaras 

.. 32—35c 

.. 31—34c 
.. 30—33c 

tuzinas

.. 39—440
36^—41^ 

svarui
17Ej—20%
... 16—20

....... 13—1G 
. 32^—36^ 
. 30^—34 Vi
... 45—49’i 
. 40y2—44VS

svarui 
.... 32—36c 

...... 31-38 
....... 30—37 
... 24Ya—31 
groscrninkal

Pajieškau savo pusbrolio Kazimie
ro Ragino, iš Kauno guv., Raseinių 
pa., Laukuvos parapijos. Sterbliš- 
kės kaimo ir Onos Liutikaitės iš 
Tvėrių parapijos, Vinragių kaimo. 
Kas žinote meldžiu pranešt, arba pa
tįs atsišaukite.

Marcijona Poraitė, 
4151 So. \Vood St., ('hieago, III.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukant »«• 

vo puikiusj beveik naujus, rakandu) 
už retai pigią kainą, $160.00 sekly
čios setas, tikros skaros, už $20. Va
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divonų, daven- 
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Victrola bu 
brangiais rekordais už $60.00. šis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites 
Parsiduos taipgi po vieną. At si lau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kcdzie avė., arti 22-ros tat., 
Chieago, III.

Dr. F. O. Carter
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas akių, ausų, nosies ir 
gerklės ligų

20 metų patyrimo prie State gatvės.

120 South State Street
Visas 2 aukštas. ,

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

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

31 19 S. Morgan St. kertė 3# ai. 
Chieago, 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 uždaryta*.

Telephone Yards 687

SIULYMA4 KAMBARIŲ

JAUNA PORA turi parduoti tuo
jau* penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, cabinet. phono- 
graph, upright piana ir tt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai, ui 
grynus pinigus.
2910 North Avė., 1-mas flatas. Prie! 
Hiimboldt Park. Chieago.

OR. W. YUSZKIEWIC?
Telephone Uamboldt 1278.

Ruimas dčl 2 vaikinu, su elektriką, 
maudykla ir (steani) garu šildomas 
su valgiu ar be. Mrs. K ar pienė, 
751 W. 32st. Chieago.

REIKIA DARBININKŲ

PARSIDUODA labai pigiai 6-šių 
kambarių puikus vėliausios mados 
rakandai. Gera proga Įsigyti dai
lius rakandus už pigią kainą. Par- 
siduoš skyrium arba' visi sykiu. 
Reikalaujanti ateikite ir duokite pa
siūlymą.
2335 So. Iloyne avė., Linos lubos 

arti 24-tos gatvės.

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAM 
Į<a* turi *k.itid«ni«» *rha silpnas aki*, a. 
galvos akaudčjimo, atsilankykite r** 

'1155 Mlhvaukee Avė.
Valandos: Nuo 0 ryto iki 9 vakar*-

9 rvto iki 1 po piafc

Specialistą* MoterllluĮ, Xryriikiį ir 
VaikiSkų. taipgi Chroniškų Litre. 
OFISAS: 1679 Milwauke* Ar*.

Kampas North Av* , Kambary* 4H. 
VALANDOS: 8:30 iki 10 iiryto 

1:80 iki 8 ir 7:80 iki 9 vakaro.

REIKALAUJAMA: šešių (6) ma
šinistų pagelbininkų,' karpenterių, 
arti Indiana Harbor, 4816c į valan
dą. Pastovus darbas. Apysenio žmo 
gaus prie lengvo darbo. Garo pri
žiūrėtojų ir pagelbininkų. Automo
bilių plovėjų, virėjo į saliuną, leibe- 
rių, lengvas darbas, cinuotojų prie 
pagadintų blekinių. Pečkurių ir pa- 
gęlbininkų, vaikų 14 metų ir senes
nių, mokyties gero amato arba offi- 
so darbo. Pagelbinniko į išsiuntinė
jimo kambarį $70. Be patyrimo. Šla
ko užlaikytojo $70., turi skaityti ir 
rašyti angliškai. Jąnitoriaus, $70 be 
patyrimo, žmogaus — į skalbyklą. 
Galandytojų, hialiinų statytojų ir pa
gelbininkų, malarhų mašinų operuo
tųjų. Patišuotdjų ii‘ buferių, žmo
gaus- prie varstoto, žmogaus į bar- 
nę, įrankių dirbėjų, ofisu klerku. 
MOTERŲ REIKALAUJAMA: Resto
rano ir hotelio pagelbininkių prie 
įvairių darbų, taipgi moterų prie 
trumpų darbo valandų dienomis ir 
naktimis.

SOUTH PARK EMPL. AGENCY 
4193 S. Halsted St. 2-ras augštas.

Visi darbai South, Wcst ir Nortb 
pusėje. (Kalbama lenkiškai.)

PARSIDUODAMA pigiai naminiai 
rakandai iš priežasties išvažiavimo 
j kitą miestą. Antrašas: 
3131Emerald avė, ant 3 lubų.

TELETIIONE YARD3 2721

DR. J. JONIKAI! IS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chieago

NAMAI-žEMfi

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL Canal 3877.

REIKALINGA merginų prie elek
tra siuvamų mašinų.

\VESTERN BAG Bl’RLAP CO
25 ir yVallace st7 ('hieago.

Reikalaujama vyrų dirbti į seną 
gelžgalių kiemą. Feinberg & Kaliu 
38 ir Laflin st., Tek McKinley 1867

TUOJ REIKALINGAS — choro ve
dėjas. Kas tai gali, lai atsišaukia 
kuogreičiausiai: užsiėmimo yra viso
kio. Platesnių žinių delei kreipkitės

Juozas A. Sasnauskas,
267 Clinton St., Bingliamton, N.Y.

TAUPYKITE PINIGUS
Tegul jųsų randa moka už jūsų na

mą. Moderniškas naujas, 2 flatų 
mūrinis namas, 3 blokai į pietus nuo 
Grane dirbtuvių prie Sawyer ir 45 
gatvės.

Suros, Vanduo, Gazas,. Elektros 
šviesos, cefnęnto šalygatviai, viskas 
įtaisyta ir išmokėta už lotą 30xl325L’. 
Del platesnių žinių atsišaukite:

45th St. and Saxvycr avė.
Agentas pasisiuntimui

TELEPHONE YARDS 5834.

Dr.P.G. Wiegner
. Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nud| 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. Halsted St., Chieago.

Dr. Povilas Žilvitis 
Lietuvis Gydytoja*, Chirar<ae 
3203 S. Halsted St., Chlcat®.

Tcl. Drover 7179.

IŠMAINAU lotą ant bučernės. gro- 
scrnČS arba automobiliaus. Lotas 
geroje vietoje, du bloku iki McKin- 
lev 1‘arką. Atsišaukite greitai. M. M. 
2018 W. 25th Str., Chieago.

BARGENAS. $200 įmokant, liku
sius renda. Nupirksi mano 6 kam
barių namą prie 5129 Emerald avė. 
Ateikite ir pasiniatykite su namo sa
vininku.

Geriausia Krautuve 
dėl pirkimo ir taisymo visokių daik 
tų, kaip tai: laikrodžiu, žiedų, levor 
vėlių ir kitokių. Kas ką pirksit p*» 
mane, tai aš viską gvarautuoju ~- 
kad auksą pirksite, auksa it gausit 
Jei nebus auksas, tai $50 nagrodot 
gausite nuo šio laiko.

Taipgi priren- 
^0Bkam Akinius.

Kas turit silpnas akis ar trumpą r* 
gėjimą, arba galvos skaudėjimą, n* 
laukite ilgai, bet ateikite pas mana 
Aš duosiu jums rodą ir pririnksią 
akinius. Už savo darbą gvarantao 
ju arba sugrąžinu pinigus.

G. MILLER, akių *peci*Iht*», 
PETER A. MILLER, optici*» 

Tel. Canal 5838
Chlcag*

Dr. Ramsėr
AKIU SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamu* akiniu*, «ga*»i 
nuoji b patarimu* duoda djLfci.

781-88 Milaanke* arti < 
tuboa. XrALAND0S: Nuo 9 iiryto 
rul. Nedaliomis nuo 9 iiryto ild 1 v«

TeJ. Hajmarket 2484.

Telephone Drover R6f>

SUTAUPYKITE $200
Pirk du lotu prie Frąncisco avc., 

tari) 44 ir 45tos, tiesiai nuo savinin
ko. Lotai 50x125 TURI BŪT PAR- 
DUOTI Už $525. Atsišaukite į 
2005 N. Halsted st. Pirmas augštas, - -
užpakalyje. (.hieago. 2128 5N e«t 22-r* g«he.

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir (Ii IRUBG4 • 

HpcaialtetM MoUriiha, Vyri»A<, V*n® 
ir viev chrontikv Ifag.

VALANDOS: 10-11 ryto, 4 K po r> f J 
vakare. Nedčldieniai* ' 10—1 po pi«t«.

3354 S. RVSTED ST., arti >4' SU 
CBĮCAGO, 1LL.

IMPERFECT IN ORIGINAL


