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Kerenskis esąs Lugoje
Rusijos monarchistai veikia

Vokiečių socialistai pradėjo kam
paniją už taiką

True translation filed \vith the post- 
master at Chicago, III., on iNovember 
21, 1917, as reųuired by the act of 
October G, 1917.

KERENSKIS ESĄS 
LUGOJE.

PETROGRADAS, lapkr. 
19. — Du armijos korpusai, 
ištikimi revoliucijos gelbėji
mo komitetui, esantįs Lugoj, 
praneša, kad premjeras Ke
renskis yra su jais. Tečiaus 
žinia nepatvirtinta.

Septyni komisionieriai, 
bolševikų valdžios paskirti 
vedimui įvairių departamen
tų, rezignavo iš savo vietų 
protestuodami prieš “politi
ško terorizmo metodus,” ku
riuos, jie sako, bolševikų va
dovai vartoja, kad patiems 
išlikus valdvietėse.

“Mes esame nuomonės,“ 
sako jie deklaracijoj, paskel- 
biancioj savo pasitraukimą, 
“kad reikalinga yra socialis- 
tiška valdžia iš partijų, daly
vavusių darbininkų ir karei
vių atstovų kongrese.“

Jie nenori eiti bolševiku 
nustatytais keliais, kurie 
“veda prie atitolinimo prole
tariato nuo politiško gyveni
mo ir veda prie sutvėrimo 
nepakenčiamos valdžios, kas 
reiškia sunaikinimą šalies ir 
revoliucijos.“

Apleido savo vietas pirkly- 
bos, pramonės, vidaus, reik
menų ir spaudos komisionie
riai. Darbo komisionierius 
prisidėjo prie protesto, bet 
pasiliko savo vietoje.

True translaiion filed with the post- 
master at Chicago, (11., on November 
21. 1917, as reųuired bv the act of 
October 6, 1917.
OI T JUDĖJIMAI RUSIJOJ.

Monarchistai irgi veikia.

LONDONAS, lapk. 20. — 
Ateinančios apie Rusiją ži
nios parodo, kad ten yra du 
rimti judėjimai, stengiantis 
pašalinti bolševiku valdžią 
iš Petrogrado ir Maskvos; 
vienas — monarchistų, o ki
tas — Kerenskio šalininkų.

I rue translation filed \vith the post- 
mastei* at-CJhicago. UI., on November 
21, 1917, as reųuired bv the art of 
October 6, 1917.

NORIMA SUGRĄŽINTI 
RUSIJOJ MONARCHIJĄ.

Kazokai norį pasodinti ant 
sosto caro brolį Nikolai 
Nikolajevič.

PARYŽIUS, 1. 20. — Di
dysis kunigaikštis Nikolai 
Nikolajevič tapo paskirtas 
komanduotoji! gen. Kaledi- 
no kazoku ; generolas taipgi 
planuoja sugrąžinti Rusijoj 
monarchiją. Taip sako ži
nia iš Viennos, atėjusi iš Ge- 
nevos ir išspausdinta LTn-
formation laikraščio. džias atsižadėti savo dabar- ngė demonstraciją rytinio

Sulig žinios, didysis kuni
gaikštis atvyko į gen. Kale
li i no kvatierą Charkove ir 
pasiūlė savo patarnavimą. 
Generolas pavedęs didžiam- 
jam kunigaikščiui kųmanda- 
vimą kazokais ir prižadėjęs 
sugrąžinti monarchiją, o di
dįjį kunigaikštį paskelbti re
gentu. 

■........■■■»«■- — ■..... — .............. ■ J

PURIŠKEVIČIUS PATUP
DYTAS KALĖJIMAN.

Su garsiuoju juodašimčiu 
uždarytas ir Rasputino už- 

. mušėjas.

PETROGRAI), lapkr. 20. 
— Kunigaikštis Yosoupoff, 
kuris užmušė Rasputiną, ir 
M. Puriškevičius, žinomasis 
Rusijos monarchistas, tapo 
areštuoti ir uždaryti šv. Pet
ro ir Povilo tvirtovėje. Pu- 
riškevičiaus laiškas, rašytas 
kazokų viršininkui gen. Ka
lėdiniu tapo perimtas Sovie
to agentų. Jame buvo išdės
tyta dabartinė politiška si
tuacija ir paduotas pienas 
a t ga i v i n i m u i m o n a re h i j os.

Sovieto oficialis organas 
Petrograde atspausdino te
legramą nuo Vokietijos (A- 
ustrijos?) socialistų partijos 
Viennoje, siųstą Sovietui ir 
gautą Petrograde per Stock- 
holmą. Joje sakoma: Išrei
kšdami pritarimą jūsų pa
geidavimui sustabdymo mu
sių ir taikos, Viennos darbi
ninkai trokšta greito susta
bdymo mušiu ir reikalauja, 
kad parlamentas padarytų 
reikalingus žingsnius. Aus
trijos proletariatas yra susi
vienijęs kovai už internacio
nalizmą ir taiką.“

Ekaterina Breškovskaja, 
“močiutė Rusijos revoliuci
jos” yra skaitoma bolševikų 
kaipo kontr-revoliucionierė.

Sovietas kaltina užrubeži- 
nių reikalų ministerijos vir
šininkus pavogime Rusijos 
slaptų sutarčių su talkinin
kais ir paslėpimu jų Angli
jos ambasadoj. Ambasada 
tam užginčija. Bolševikų 
vadovai paliepė areštuoti vi
sus prapuolusius ministeri
jos viršininkus.

SCHEIDEMANAS Už 
TAIKĄ.

Reikalauja, kad Vokietija 
atsižadėtų aneksijų. 

»

COPENHAGEN, lapkr. 
20. — Philipp Scheideman 
ir Friedrich Ebert, Vokieti- 
jos socialistu vadovai vakar 
dideliuose mitinguose Dres- 
dene ir Eberfelde pradėjo 
kampaniją, kad privertus 
Vokietijos ir Austrijos val- 

tinių aneksavimo planų, pri
dengiamų protektoratu Len
ki jos, Lietuvos ir Baltiko 
provincijų ir primti Rusijos 
bolševikų taikos pasiūlymą.

Scheidemanas pasakė, kad 
Vokietija ir proponuojamas 
nusiginklavimas ir pastovi 
taika atsidurtų pavojuje, jei
gu Rusija butų priversta vo
kiečių spaudimo pavirsti mi- 
litare šalimi. Jis išreiškė 
pasiganėdinimą visuotinu 
pasmerkimu centralinių va
lstybių plano paskirti Aust
rijos imperatorių Lenkijos 
karalium, o Vokietijos kaize
rį apšaukti Kuršo ir Lietu
vos kunigaikščiu. Toks ne
paisymas gyvų Rusijos rei
kalų, pasiremiant tuo, kad 
priešas tapo sumuštas, pasė
tų nuolatinius nesutikimus 
tarpe Rusijos ir Vokietijos 
ir nepaliaujamą karę Euro
poj.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, Iii., on November 
21, 1917, as reųuired bv the art of 
October (>, 1917.
FINLANDIJOS STREIKAS 

UŽSIBAIGIA.

HELSINGFORS, lapkr. 
19. — Gene ralis streikas, ku- 
fris tęsiasi Finlandijoj jau 
keletas dienų, užsibaigs ry
to. Tapo sudaryta socialis- 
tiška valdžia iš 12 žmonių, 
kuri rūpinsis pašalinti mai
sto trukumą.

Raudonoji gvardija pasi
liks po ginklu kol darbinin
kų reikalavimai nebus išpil
dyti. Darbininkams nugin
kluojant baltąją gvardiją iš
tiko keletas.susirėmimų, ku
riuose devyni žmonės pražu
dė savo gyvastis.

DIDELĖS RIAUŠĖS
BERLINE.

Policija šaudė į minią, 
šaudė ir minia.

LONDONAS, lapkr. 20.— 
Sulig žinių, gautų Wireless 
Press ir Exchange Teleg- 
raph Co. iš Amsterdamo, pe
reitą nedėlią Berline įvyko 
smarkios riaušės. Praneši
mas Exchange Telegraph 
Co. sako, kad mušis miniose 
su policija buvo smarkus ir 
daug žmonių nukentėjo, ka
dangi policija vartojo šaudo
muosius ginklus.

Wireless sako, kad ka
riuomenė ir policija buvo pa
siųsta pasipriešinti nepri- 
gulmingųjų socialistų demo
nstracijai. Ištikusiame susi
rėmime policija rado reika
lingu šaudyti iš šautuvų ir 
revolverių; susirinkimo or
ganizatoriai irgi atsakė šū
viais ir peiliais.

Žinia taipgi sako, kad vo
kiečių laikraščiams tapo už
drausta aprašyti smulkme
nas to susirėmimo. Jokių 
laikraščių neatėjo iš Berlino 
į Amsterdamą.

Kitokia žinia iš Am
sterdamo.

AMSTERDAM, lap. 20. — 
Neprigulmingieji socialistai 
nedėlioj bandė laikyti mitin
gą Berline, nežiūrint val
džios uždraudimo. Po to 
mažas būrys socialistų sure-

Berlino gatvėse, bet policija 
išvaikė juos be didelio var
go. 
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True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., on November 
21, 1917, as reyuired by the act of 
October 6, 1917.

RIAUŠĖS LENKIJOJ Už 
IŠTIKIMYBĖS PRISAIKĄ. 
. ‘ ’ . ' , ’ . t g ; \ A*.* ’ į i' ’ *

COPENHAGEN, lapk. 20. 
— Nesenai įvyko riaušės in
ternuotųjų stovykloj arti 
Kališiaus, Lenkijoj, kur na
riai lenkų legiono, branduo
lio sumanytosios naujojo au- 
strų-vokiečių protektoraro 
lenkų armijos^ tapo pasiųsti, 
kada jie keletą mėnesių at
gal tapo nuginkluoti ir iš- 
skirstyti, jiems atsisakius 
priimti dvigubą prisaiką Le
nkijai ir Austro-Vokietijai. 
Nekurie legiono narių, paty
rę, kad tūli jų draugai keti
na priimti prisaiką, užpuo
lė ant jų su kūjais, akmeni
mis, šmotais anglių, ar kuo, 
papuolė ir juos sumušė. Vo
kiečiai perkėlė karinguosius 
legionierius į kitą stovyklą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, II!., on November 
21, 1917, as reųuired b v the act of 
October (i, 1917.

PRIŽADA NESUNAIKIN
TI VENECIJOS.

RYMAS, lapkr. 20. — Kai
zeris Vilhelmas ir karalius mas išdavė paliepimą užgrie-
Karolius, kaip pranešama, bti ypatišką Nikalojaus Ro-
prižadėjo popiežiui, kad jei i 
Venecija prieš ataką bus iš-! 
tuštinta, nebus padaryta 
miestui jokių nuostolių ir da
ilės brangmenįs bus nepaju
dinti.

True translation filed wnh the post- 
rnaster at Chicago, III., on November 
21, 1917, as reųuired by the act of 
October G, 1917.
MOTERIS GAUS BALSA

VIMO TEISĘ MIESTŲ 
REIKALUOSE.

LONDONAS, lapkr. 20.— 
Atstovų butas šiandie vien
balsiai nutarė suteikti mote
rims balsavimo teisę miestų 
reikaluos tomis pačiomis są
lygomis, kokiomis jos turi 
teisę parlamentariuose bal
savimuose. z

Atstovų butas šiandie be
veik vienbalsiai priėmė prie
dą prie rinkimų reformų bi- 
liaus, duodantį balsavimo 
teisę jurininkams ir karei
viams 19 m., vieton 21 m. nu
statytų biliuje.

RAClN^^isZlapkr" 20. 
— Visas turtas 60 ateivių 
darbininkų žuvo sudegus 
Klinkert viešbučiui ir šalę e- 
sančiam gyvenamam namui.

IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIi
ĮDOMIOS paskaitos

Šiandie, lapkričio 21 d., 
Mildos svet., 3142 Šo. Hal- 
sted st., L.S.J. Lyga rengia 
paskaitas temoje:: “Ekono
minė istorijos interpretaci
ja“, kurią rengia Valparai- 
so moksleivis, drg. V. And- 
rUlevičius. Beto bus trum
pas programėlis. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Įžanga 10 
centų.

Atsilankykite visi, kas, tik $10,000 kaucijos, 
galite, nes busite pilnai už
ganėdinti.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^

—Rengėjai. SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENAS”.

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
21, 1917, as reyuired by the act of 
October 6, 1917.
FRAKCIJOJE UŽMUŠTAS 

LIETUVIS?

Gen. Pershing savo rapor
te karės departamentui sa
ko, kad lapkr. 13 d. užmušta 
kareivis Stanley Janovicz 
(lietuvis?), turįs seserį So- 
phią Giebutovicz, 34 Morris 
St., East Boston.

Be jo tą dieną užmuštas 
lenkas seržantas John F. 
Czajka, kurio tėvas, Albert 
Czajka, gyvena 1001 — 12th 
avė., Milwaukee, Wis.

VOKIEČIAI SIUNČIA KA- 
RltlOMENĘ J FLAND

RIJĄ.

LONDONAS, lapkr. 20. — 
Telegrama iš Maestricht, 
Holandijos į Amsterdamą, 
praneša apie didelį kariuo
menės ir artilerijos judėjimą 
ant visų kelių, einančių į Fla
ndriją. Toji žiniasXėn2spk 
ndriją. Toji kariuomenė, 
manoma, yra siunčiama iš 
Rusijos fronto.

CARAS TURI MILIONUS 
NEW YORKE.

NEW YORK, lapk. 20. — 
Vokietijos augščiausis teis- 

manpyo, buvusio Rusijos ca
ro, turtą New Yorke. Ma
rine Transportation Service 
Corp. reikalauja iš jo $2,8000 
už sulaužymą senosios caro 
valdžios kontrakto. Tikri
nama, kad buvusiš caras turi 
už kelis milionus dolerių tu
rto, daugiausia pinigais įvai
riuose bankuose.

80,000 ŽMONIŲ PAKARTA 
AUSTRIJOJ.

LONDONAS, lapkr. 1. — 
j (krasa). — Kaip čia apskait- 
piuojama, 80,000 žmonių ta
po pakarta Austro-Vengri- 
j joj nuo karės pradžios už po
litišką ar tautinę opoziciją 
valdžiai ir už taikos ir se
paratizmo agitaciją.

D’ANNUNZIO TEBĖRA 
GYVAS.

WASHINGTON, 1. 20. — 
Šiandieninis oficialis Rymo 
pranešimas sako, kad avia
torius ir poetas Gabriele 
D’Annunzio, apie kurį buvo 
pranešta, kad jis pražuvęs, 
ištikrųjų tebėra fronte ir ten 
parodo kuodidžiausį veiklu-
mą.

AREŠTAVO “DZIENNIK 
LUDOWY” REDAKTO

RIAUS PAGELBININKĄ.

CHICAGO. — Federalė 
policija areštavo “Dziennik 
. Ludowy“ redaktoriaus pa- 
įgelbininką Stanley Kempin- 
ski ir jo pačią Emiliją, 1040 

, N. Ashland avė. už pasaky
mą kitam žmogui grąsinan- 

t eiiį žodžių prieš prez. Wilso- 
j ną. Abu paleisti užsistačius

Italai traukiasi nuo 
Piave upės

Suėmė 1.200 belaisvių

21 žmogus žuvo ant S V naikintojo
i i

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
21, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

ITALAI TRAUKIASI 
NUO PIAVE.

Atiduos vokiečiams 
Veneciją.

WASHINGTON, lapkr. 
20. — Sulig šiandieninių pra
nešimų iš Rymo, priešlaiki
nis ir laipsniškas pasitrauki
mas italų spėkų nuo Piave u- 
pės prasidėjo.

Italai atsiekė savo tikslo 
sulaikyti austrus-vokiečius 
ant Piave tiek ilgai, kol ne
atvyks stipri anglų-francu- 
zų pagelba.

Toji pagelba su didelėmis 
kanuolėmis, kurias parūpino 
franeuzai, manoma, galės su- 

I laikyti vokiečių besiveržimą 
ant Adige upės.

Pasitraukimas prie Adige 
reiškia atidavimą visos Ve
necijos provincijos. Ir tai 
reiškia atidavimą vokie
čiams ne vien Venecijos, bet 
tokio pat ploto žemės, kokį 
dabar vokiečiai yra užgrie
bę.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Iii., on November 
21, 1917, as reųuired by the ari of 
October G, 1917.
SUĖMĖ 1,200 AUSTRŲ.

WASHINGTON, 1. 20. — 
Vyriausias italų komanduo- 
tojas gen. Diaz praneša savo 
kablegramoj apie suėmimą 
1,200 austrų, perėjusių Pia
ve upę. Jis pagiria jaunuo
sius kareivius, 1899 m. kla
sės, kurie pirmu kartu stojo 
ugnin.

True translation filed with tbe post- 
master at Chicago, III., on November 
21, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

ATMUŠĖ 4 VOKIEČIŲ 
ATAKAS.

RYMAS, lapkr. 20. — Ita
lų karės dept. šiandie pas
kelbė, kad mūšiai tarp aus- 
trų-vokiečių ir italų ant Mo- 
nte Tomba ir Monte Monfae- 
nera, kalnuotoj šiaurinės I- 
talijos apygardoj, tebesitę
sia. įsiveržėlių spėkos buvo 
keturis sykius atmuštos, ka
da jos bandė paimti italų po
zicijas ant Monfenera.

True transiation filed jVith the post- 
master at Chicago, II).,*on November 
21, 1917, as reųuired by the art of 
October G, 1917.
SUV. VALSTIJŲ NAIKIN

TOJAS PASKENDO.

21 jurininkas žuvo.

WASHTNGTON, L 20. — 
I jai vyno departamentas pa

skelbė, kad vakar ryte karės 
zone susidūrime su kitu lai
vu paskendo nedidelis Suv. 
Valstijų torpedinių laivų na-

ikintojas. Ant jo galbūt žu
vo 21 jurininkas.

True translation filed wi!h the post- 
master at Chicago, UI., on Novembei 
21, 1917, as required by the act oi 
October 6, 1917.

ANGLAI SUeMė 1,000 
VOKIEČIŲ.

Atėmė paskutinę kanuolę.
LONDONAS, lapk. 20. ~ 

Šios dienos oficialiame pra
nešime sakoma, kad rytinėj 
Afrikoj besivejant vokiečių 
spėkas, siumta 1,000 belais
vių, paimta svarbios pozici
jos ir atimta iš vokiečių pas
kutinė didelė kanuolė.

Fruc translation filed with the post- 
rnaster at Chicago, III., on November 
21, 1917, as reųuired by tlic act of 
October G, 1917.

ANGLAI Už 12 MYLIŲ 
NUO JERUZOLIMO.

LONDONAS, lapk. 20. — 
Anglų spėkos, veikiančios 
Palestinoje, dabar yra už 12 
mylių į šiaurvakarius ir už 
15 mylių į vakarus nuo Je- 
ruzolimo. Tai paskelbė ka
rės ofisas.

True translaiion 1 įloti with the post- 
master at Chicago. III., on November 
21, 1917, as reųuired by the act of 
October G, 1917.

AMERIKOS IR ANGLIJOS 
KARĖS TARYBOS.

LONDONAS,.lapk. 20. — 
Tame pačiame kambaryje ir 
prie to paties stalo, kur 134 
metai atgal Anglija forma
liai paskelbė Amerikos ne- 
prigulmybę, šiandie susirin
ko žymus Amerikos ir Ang
lijos viršininkai.

Amerikos misija, vadovau
jama E. M. House, reprezen
tavo Su v. Valstijas. Tai bu
vo pirma Amerikos formalė 
konferencija su Anglija apie 
karę.

Susirinkimas įvyko Dow- 
ning gatvėje, oficialiame bu
te Anglijos premiero. Posė
dis atsibuvo kabineto kam- 
baryjej.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
21, 1917, as reųuired by the act of 
October G, 1917.

REZIGNAVO PRŪSIJOS 
MINISTERIS.

LONDONAS, lapk. 20. — 
Jš Amsterdamo pranešama, 
jog gauta žinia iš Berlino, 
kad Schwander, ūkės minis 
teris rezignavo delei “slap
tos biurokratų opozicijos.“;

Anglija nutarė netik neiš
duoti pasportų norintiem> 
dalyvauti taip vadinamoj ta
ikos konferencijoj Šveicari
joj, bet šiandie tapo paskelb
ta, kad valdžia taipgi svars- 

tys apie atėmimą pasportų 
iš tų, Anglijos pavaldinių, gy
venančių Šveicarijoj, kurie 
atlankys konferenciją.
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True translation filed with the poet- 
master at Chicago, III., on November 
2t, t917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

priekaištai.
Klerikalų laikraščiai da

bar pilni visokių prasimany
mų apie Rusijos socialistus. 
Rusija dar nesuspėjo susi
tvarkyti, tai kalti jos sociali
stai ; Rusijos kariuomenė ne
atsilaiko prieš vokiečius — 
kalti socialistai; maistas ir 
gyvenimo reikmens pabran
go — kalti socialistai; pini
gų vertė nupuolė — vėl kalti 
socialistai.

Tais Rusijos socialistų kal
tinimais klerikalų spauda 
nori pažemint socialistų var
dą apskritai. “Socialistų ro
jus” Rusijoje, girdi, paro- 
dąs, ko žmonės gali laukti iš 
socialistų ir kitose šalyse.

Pigu yra šiandie užsipuldi- 
nėt ant Rusijos, bet ta spau
da užmiršta pasakyt, kad vi
są blogumą, kuris yra dabar 
Rusijoje, prirengė ne sociali
stai, o senoji josios valdžia, 
šeimyninkavusi toje šalyje, 
su kunigų palaiminimu, iki 
kovo mėnesio šių metu. C

Rusijos kariuomenės spė
ka buvo sutriuškinta dar ta- 
da, kada ja vadovavo caro 
generolai. Rusijos pinigų 
kursas nupuolė, gyvenimo 
reikmens nesvietiškai pa
brango, žmones apniko skur
das ir badas, dar tebeviešpa
taujant Nikalojui Antram- 
jam, už kurio sveikatą musų 
kunigija melsdavosi visose 
Lietuvos bažnyčiose. Ir i 
dabartinę karę Rusija tapo 
Įvelta ne socialistų, o cariz
mo. Juk tiktai dėlto žmonės 
ir nuvertė carizmą, kad ne
buvo kitokio išsigelbėjimo 
nuo tos pragaišties, i kurią 
jisai traukė šąli!

Revoliucinei valdžiai Rusi
ja teko su visomis carizmo 
paliktomis bėdomis. Ne jos- 
gi kaltė, kad tos bėdos yra 
taip baisios, jogei nesiduoda 
ūmai prašalinti. Juk ir tų 
bėdų prašalinimui revoliuci
onieriai neturi kitokių prie
monių, kaip tiktai tas, kurios 
randasi šalyje. Maisto sto
ka Rusijoje butų buvus greit 
prašalinta, jeigu jos ūkis ne
būtų nualintas ir suiręs; o v* 7 

"kas jį nualino ir suardė, ar 
ne carizmo politika? Pra
meni ja butų lengvai susitva
rkius, jeigu nebūtų išeikvo
tos žaliosios medžiagos ir 
nebūtų suklerę geležinkeliai; 
o kas tas medžiagas išeikvo
jo ir kas paliko netikusiam 
dovyje geležinkelius, ar ne 
carizmas? Pinigų kursas bu- 
■ ų buvęs sulaikytas nuo puoli 
no, jeigu šalies kreditas ne
būtų buvęs suardytas bepro
tišku caro valdžios šeimynin- 
k avimu.

Už ką-gi tad kabinties prie 
dabartinių Rusijos valdyto- 
it i"

Kad jie daro klaidų? Kad 
jie tarp savęs nesusitaiko ir 
dažnai kelia bereikalingų ki
virčų tarp savęs?.. Bet juk 
klaidų butų juo mažiau, ne
sutikimai butų juo retesni,— 
juo plačioji Rusijos liaudis 
butų geriaus apsišvietus ir 
aiškiau suprastų savo reika
lus. Vienok ar ne Rusijos 
carizmas, slėgdamas liaudį 
per šimtus metų, davė visa 
ką, kad šviesos spinduliai ne
pasiektų jos? Ar ne kunigi
ja — stačiatikiškoji, katali
kiškoji ir kitokia — kiek dru 
ta, rėmė šitą žmonių temdi- 
ųimo politiką?

Kada žmonės dėjo pastan
gas pasiliuosuoti nuo bai
saus slogučio ir prasimušt 
kelią iš carizmo belangės j 
šviesą, tai kunigai ir jų viso
kie klapčiukai dėjosi išvien 
.su žandarais ir “malšino kra 
molą.“ O dabar, kada žmo
nės, nežiūrint visų kliūčių, 
ant galo sutrupino vergijos 
pančius, tai tie budelių tal
kininkai drįsta tyčioties iš jų 
nepajiegimo viena valanda 
užgydyt visas savo šalies žai
zdas.

Bet, ponuliai, peranksti 
dar imate dantis rodyti. Ro
jų ar ne rojų įsisteigs Rusi
jos liaudis, o mes tikimės, 
kad ateityje jos kūnas ir 
smegens bus vis dėlto ge
rinus. apsaugoti nuo jųsų pa
razitiškų apetitų, negu buvo 
pirma.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
21. 1917, as reąuired bv the act of 
October G, 1917.

Vokietijos taikos 
pasiūlymas.

New Yorko laikraštis “E- 
vening Post“ paduoda įdo
mių žinių apie netikėtą Pain- 
leve’s kabineto puolimą 
Franci joje. Laikraščio ko
respondentas “Observer” sa
ko, kad to puolimo priežas
tim buvo ne vokiškų intrygų 
atidengimas valdžios sfero
je, o imperialistinė jo užsie
nių reikalų ministerių politi
ka.

Jisai piešia dalykus taip. 
Ministerių pirmininkas, Pai- 
nteve, savo kalboje, laikyto
je parlamente, užreiškė, kad 
Francijos karės tikslas esąs 
“Elzaso-Lotaringijos disane- 
kcija“. Naujasis Vokietijos 
užsienių sekretorius, von 
Kuehlmann, laikydamas kal
bą neužilgio po to, davė Fra
ncijos premjerui gana prie
lankų atsakymą. UŽ keleto 
dienų po šitų kalbų Franci
jos valdžią pasiekė, tarpinin- 

belgų diplo
matui, pusiauoficialis vokie
čių taikos pasiūlymas. Spė
jama, kad jisai buvo parašy
tas kunigaikščio voil Buelo- 
w’o ir buvo adresuotas bu
vusiam ministerių pirminin
kui, Briand’ui. Jame buvo 
paduotos tokios taikos sąly
gos:

1. Šiaurinės Francijos pa- 
liuosavimas ir nustolių atly
ginimas.

2. Belgijos paliuosavimas 
ir atlyginimas, pasiremiant 
Belgijos įstatymų paragra
fais apie atlyginimus, ir tai- 
,kos konferencijos sušauki
mas Brusselyje, pirminin
kaujant karaliui Albertui.

3. Tarybos apie patenki-
inantį Elzaso - Lotaringijos 
klausimo išrišimą.

Briand įteikė laišką užsie
nių reikalų ministeriui, Ri-

kaujant vienam

bot, kuris tuojaus padarė pa
sikalbėjimą su Anglijos mi- 
nisteriu, BalfourTi, ir Itali
jos ministerių, Sonnino; bet 
senato užsienių rei
kalų komisijai nepranešė 
nieko apie tai. Neužilgio te- 
čiaus jisai laikė kalbą parla
mente ir pasakė, kad francu- 
zų valdžia žinanti, jogei Vo
kietija tiesianti jai kilpas.

Šita ministerio kalba iš
šaukė karštų ginčų parlame
nte. Buvo padarytas slaptas 
iposėdis, kuriame kilo klausi
mas apie Vokietijos pasiūly
mą. Socialistai, vidurys ir 
kaikurie radikalai po to pa
reikalavo, kad Ribot tuojaus 
•atsistatydintų. Jisai išpra- 
džių nesutiko, bet pagalios 
buvo priverstas pasitraukti, 
ir jo vietą užėmė Barthon.

Naujasis užsienių reikalų 
ministeris buvo jau senai pa
sižymėjęs savo atžagareiviš- 
įkumu, bet užsienių politiko
je jisai nebuvo pirmiau išrei
škęs savo nuomonės. Didžiu
ma parlamento tečiaus labai 
nustebo, kada neužilgio po 
užėmimo ministerio vietos ji- 
:sai pasakė parlamentui, jo
gei Francija reikalausianti 
iš vokiečių ne tiktai Elzaso- 
Lotaringijos sugrąžinimo, o 
ir kairiojo Rheino upės kra
nto atidavimo. Vėl kilo sma
rkių ginčų parlamente. Įvy
ko slaptas posėdis, ir sociali
stų didžiumos vadas, Albert 
Thomas, po aštrios kalbos 
pasiūlė, kad parlamentas iš
siskirstytų “iki atskiri val
džios nariai susitars tarp sa
vęs delei karės tikslų”. Bar
thon prašė, kad parlamentas 
atidėtų klausimą iki 30 d. la
pkričio mėnesio, nes 15 d. 
.lapkričio turėjo įvykti talki
ninkų atstovų pasikalbėji
mas. Bet jo prašymai negel
bėjo; didele balsų didžiuma 
tapo priimta neužsitikėjimo 

j rezoliucija.
• “Observer“ sako, jogei 
Painleve’s ministerija puolė 
dėlto, kad jos užsienių reika
lų vedėjas atsisakė parodyt 
senato komisijai Briand’ui 
rašytąjį laišką apie Vokieti
jos taikos pasiūlymą .

Naujasis Clemenceau ka
binetas tečiaus irgi nėra grei 
tos taikos šalininkas. Socia
listai ir kitos kaikurios par
tijos atsisakė jį remti.

Apžvalga.
SAKO, SOCIALIZ
MAS ATEINA. . •

Viename laikraštyje randame 
keletą labai įdomių ištraukų iš 
tūlo Bert Moses straipsnio, Įli
pusio paskutiniame “Newspa- 
perdbm” numeryje. Tas žmo
gus yra vienu didžiausiųjų gar
sinimo biznio expertų Ameriko
je. Pagal savo speciališkumą, 
jisai turi atidžiai sekti biznio 
stovį šalyje, o taip-pat ir kitus 
dalykus, turinčius ryšį su bizniu. 
Taigi jisai yra, be abejones, žmo
gus su dideliu praktišku patyri
mu. Ir štai ką jisai rašo:

Pastebėtinas balsų skaičius, 
paduotas už socialistą Hill- 
ųuitą (New Yorko socialistų 
kandidatą į mayorus “N.” 
Red.), gali būti aiškiu ženklu, 
kad pasaulis linksta prie so
cializmo. Asmeniškai, aš ma
nau, kad socializmas, o ne 
demokratija, užlies žemę po 
kares daug greičiau, negu di
džiuma žmonių įsivaizdina. 
Miliūnai vyrų, kurie dabar 
randasi apkasuose, išeis iš jų 
su tokia pažvalga į karę, kad 
mes, esantis namie, visai ne
galime prisistatyt sau ją. Jie 
pasirūpins, kad karių daugiau, 
nebebūtų...

... Jie pagrįš namo ir ras pa
saulį subankrutij usiu — ap
krautu tokia skolų našta, kad 
sunkiausi mokesčiai per šim
tus metų vargiai panaikins 
ją... Jie ant visados prašalins 
kiekvieną parazitą, diktatorių 
arba despotą, vis viena ar jo 
vardas bus caras, karalius, 
sultonas arba paprastas poli
tinis bosas.

O šitų žodžių autorius yra a- 
naiptol ne socialistas. Jisai už- 
reiškia:

Aš sakau šituos dalykus dėl
to, kad tai yra mano įsitiki
nimą, o betgi aš nešini socia
listas ir negalėčiau išaiškinti 
socializmo prasmes, nors man 
už tai užmokėtų tiek, kiek 
moka lludyard’ui Kipling’ui 
(garsiam Amerikos poetui. 
“N.“ Red.)
Šitas praktiškas biznierius, ne

turintis jokių simpatijų prie so
cializmo, pranašauja ve ką:

Jeigu jus manote, kad, pa
sibaigus karei, pasaulis vėl 
bus tuo, kuo jisai buvo pra
džioje 1914 m., tai jųsų sma- 
gens prastai dirba. Visuome
nėje, vaizboje ir protavime į- 
vyks tokių milžiniškų atmai
nų, jogei reikės išnaujo susi
pažint su savim, kad pažintu
mėte savo vardą, ir jus var
giai pažinsite savo namus ir 
savo miestą. Pridėkite ausį 
prie žemės ir jus išgirsite to
lumoje žinsgsnių aidą aplin
kui žemės kamuolį — Uilląui- 
to pasekėjų žingsnius New 
Yorke ir Ujllųuitų visame 
pasaulyje. Prisirengkite prie 
didelių nusistebėjimų. Prisi
rengkite prie didelių atmainų. 
Jos jau už paties horizonto— 
čia-pat, už kertės. Tai yra ne 
vieno žmogaus nuomonė. Mi- 
lionai žmonių abiejose žemės 
pusėse turi tą pačią nuomo
nę...

šitokias mintis iššaukė pro
taujančiuosiuose biznieriuose 
socialistų laimėjimai paskuti- 
niouse rinkimuose. O musų bie- 
dni tautiški ir klerikalinški 
plunk snabraižos švokščia, kad 
socialistai buvę sumušti.

“TAUTINĖS KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS“ ORGANAS.

Gavome pirmą numerį “Atgi
mimo”, “Lietuvių Tautinės Ka
talikų Bažnyčios” organo. Jisai 
išleistas žurnalo pavidale ir ke
tina eiti kartą į dvi savaites. Pir
ma negu buvome tą laikraštį 
apturėję, apie jo pasirodymą iš
girdome iš kitų laikraščių. Y- 
pač daug donios buvo į jį atkrei
pęs šy. Juozapo sąjungos orga
nas /Darbininkas”, kuris net il
goką editorialą parašė apie tą, 
anot jo, “musų tautos engėją”, 
Jisai rašė apie jį:

Bet kiek veidmainystes, ap
gavystės, blogų norų naujoje 
liberalų ir “nezaležninkų” 
strategijoje dengiasi.

Paimkime jų naują orga
ną “Atgimimą’’. Papuoštas 
jisai Kristaus, katalikiškų ba
žnyčių paveikslais. Mickaus 
paveikslais. Prastas žmoge
lis paėmęs tą laikrašfpalaikį 
į savo rankas, gali išties pa
manyti, kad tai yra tikras ka
talikų laikraštis. Bet užten

ka jį atidžiai perskaityti, kad 
suprasti, kaip gudriai libera
lai sumanė lietuvius katalikus 
sunuilkinti. Iltys iš to laik
raščio lapų kįšo laisvamaniš
kos, ir vargiai kas iš lietuvių 
katalikų panorės jomis savo 
dvasią ir sielą žeisti.

Veidmainiai, žmonių suve
džiojimui nepasidrovėjo savo 
šlamštelį Kristaus paveikslu 
padabinti.

Mes tam laikraštukui kito 
pavadinimo nerandame, kaip 
“musų tautos engėjas” ir pa
tariame visiems, nežiūrint tel
pančių “Atgimime” Kristaus 
ir katalikiškų, bažnyčių pa
veikslų, neapūgau»».

Toks didelis klerikalų laikra
ščio susirūpinimas užinteresavo 
mus ir mes norėjome pažiūrėti, 
kaipgi išrodo tas baisusis nevi
donas.

Gavome jį, ir nieko nepapra
sto jame neradome; nė pasibai
sėtino, nė džiaugsmingo. Ot, 
sau laikraštėlis, ir tiek. Ant vir
šelių — gražus Kristaus paveik
slas; ant pirmo puslapio — ne
blogas “vyskupo S. B. Mickevi
čiaus“ paveikslas; paskui seka 
straipsneliai, straipsniukai, pa
veikslėliai, “trupiniai”... Laik
raščio špaltos pripildyta beveik 
vieno tiktai redaktoriaus^ Kas
tanto Norkaus (buvusiojo “Nau
jienų” korektoriaus) “plunksnos 
mėginimais.” Truputis apie sa
vo laikraštį, truputis apie lietu
vių politikų, truputis apie kleri
kalus, truputis apie tautininkų 
Sandarą, apie pasaulio politiką, 
apie “tautinę katalikų bažnyčią” 
Lmvrence’e, apie poetus ir apie 
fanatikus, beje, — ir apie Tadą 
Kosciušką, lietuvių didvyrį”. Iš 
tiek temų butų buvę galima su
daryt neblogą laikraščio turinį.

Bet įdomiausia už visus strai- 
pnis tai — “Rt. Rev. S. B. Mic- 
kevicz’iaus”, išspausdintas ant 
“Atgimimo” uypakalio, po A. 
Ramanausko grafofonų apgar
sinimu (nesuprantame, kodėl ji
sai padėta tokioje prastoje vie
toje). Jame skaitome:

Malonus L i e t u v i a i!

Ištisus šimtmečius Jus ver-j 
gavote svetimtaučiams; jųsų 
dvasią buvo pavergę svetimi 
lietuviams žmonės; Jųsų sie
lose yra meilė artymo; Jus no
rite garbinti Dievą, — Jus jį 
garbinate ir dėkavojale Jėzui 
Krislui, kuris Jus atpirko; Jus 
savo dvasios ganytojams pa-, 
vedate ir aukaujate savo kru
vinu prakaitu uždirbtus pini
gus, o jie tik krauna juos į sa
vo kišenius, į Rymo ir į kitas 
svetimas lietuviams vietas, iš 
kur lietuviai darbininkai nei 
moraliu nei materialio parė
mimo niekuomet negauna.

Rymo-katalikų bažnyčia 
jau ant tiek sufalsifikavo Jė
zaus Kristaus mokslą, kad 
žmogus, tyrinėdamas šio pa
saulio nedorybes ir j ieškoda
mas savo būvio pagerinimo, 
trokšdamas nuraminti vidu
jinį sielos skausmą, - nuėjęs 
į bažnyčią neranda savo sie
lai nuraminimo ir dėl to su 
didžiausia ironija jisai žiūro 
į bažnyčios bokštus.

Kiekvienas žmogus privalo 
tikėti į Dievą. Lietuviai ti
ki ir per savo ščyrą tikėjimą 
jie laukia malonių nuo Die
vo. Bet tarnaujantieji ne sa
vo tautos žmonėms,.o tik do- 
lariui ir Rymui lietuviai ku
nigai visai sudenioralizavo 
lietuvių visuomenę, ištautino 
ją. Net ir dabar lietuviai ne
gali atsikratyti nuo lenkų, ku
riuos surišo tik Rymo kata
likų religija ir daugiau nei
ki) bendro mes su jais neturė
dami1 dažnai paskaitome len
ką isA

Lietuvių rauline Katalikų 
Bažnyčia Amerikoje tat ir ei
na pagelbon musų žmonėms, 
teikdama jiems dvasinį peną 
ir nevaržydama jokių žmo
gaus persitikrinimų.

Lietuvių raulinė Bažnyčia 
išpažindama visą Jėzaus Kri
staus mokslą suteikia pui
kinusį dvasios aprūpinimą ir 
suraminimą musų tautos 
žmonėms.

Kadangi Rymo katalikų lie
tuviai kunigai bažnyčią var
toja kaipo įrankį keikimui sa
vo politiškų priešų, sėjimui 
neapykantos žmonijoje, gaz- 
dinimui tamsių žmonių pek
la, velniais ir kitokiomis bai

dyklėmis, tat Lietuvių Tau
tinė Katalikų Bažnyčia Ame
rikoje nešdama moralę pagel- 
bą lietuviams šiuomi atsišau
kia prie tikinčiųjų į Dievą lie
tuvių ir apsiima patarpinin
kauti sutvėrime naujų Ame
rikos Lietuvių 'raulinės Kata
likų Bažnyčios parapijų. Į

Norintieji platesnių žinių 
kreipkitės etc.
Taip sako, apie save naujame 

savo organe ta “Lietuvių Tauti
nė Katalikų Bažnyčia” savo “vy
skupo” lupomis. O “Atgimi
mo” redakcija sekamai išreiškia 
jo “tikslą”.

Svarbiausiu musų tikslu y- 
ra nešimas apšvietus, mokslo 
ir žinijos musų skaitytojams, 
palaikymas tyros katalikų re
ligijos, supažindinimas musų 
skaitytojų su įvairiomis mok
slo šakomis, suteikimas jiems 
beletristiškų pasiskaitymų, 
poezijos ir kit.

lai skamba labai panašiai į 
pranešimą tūlo korespondento, 
kuris šitokiais žodžiais apraše 
vienos naujos kuopos gimimą: 
“Mes pasiryžome kovoti už ge
resnę žmonijos ateitį, platinti 
susipratimą darbininkų klcsoje, 
rengti teatrus, balius ir kitokius 
pasilinksminimus.” šitos ko
respondencijos stilius dar beveik 
yra geresnis už “Atgimimo” 
“credo” išdėstymą.

... Belletristikos pasiskaitymai 
ir įvairios mokslo šakos yra ge
ras dalykas. Savo vietoje, ne
blogas gali būti dalykas ir “ty
ra katalikų religija”. Bet jos 
palaikymui reikia truputį dau
ginus, negu niežėjimo rašytojo 
saujoje. Religija (ypač, lyra re
ligija) yra arba nuoširdus žmo
gaus jausmas ir įsitikinimas, ar
ba ji yra niekas. Mes su pasi
bjaurėjimu žiūrime, kaip viso
kie vėjo pamušalai arija cynikai, 
už dvylekį parsidavusiu j i kleri
kalams, skleidžia “katalikystę” 
per laikraščius ir prakalbas; bet 
mes negalime, džiaugties, kada 
kovai su šituo piktu stoja į re
ligijos palaikytojų rolę žmonės, 
kuriems ji taip rupi, kaip per
nykštis sniegas.

Lietuvių liaudis turėjo viso
kių “monkey business’ pakan
kamai. Kas nori jai patarnau
ti, turi eiti prie jos tiesiu keliu.

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje nuo

mones Redakcija neatsako.]

PLAKIMAS VAIKŲ BAŽNY
TINĖSE MOKYKLOS!]

Vieną kartą, ridamas pro ša
lį vienos bažnytinės mokyklos, 
girdžiu didelį kliksmą. Parėjęs 
namo papasakojau savo šeimi
ninkams, paskui pradėjome kla
usinėti vaikų, kas ten mokykloj 
dedasi, kad vaikai ne savu bal
su verkia klykia. Vaikai užsi
spyrę tyli, nesako. Vienas bet
gi augesnis ir drąsesnis papasa
kojo šitokią istoriją:

Mokina “sesers”. Kad kartais 
kuris vaikas neišmoksta lekcijos 
ir nepalaiko kaip reikiant atsa
kyti, tai “sesuo” paėmus už ran
kos nusitempia skiepai), pasi
guldė ant kėdės ir muša. Daro 
tai su mažiukais vaikais; bando 
laippat nusitempti ir didesnius, 
bet tie jau nelabai pasiduodą, at
sispiria. Nuplakusios, “sesers” 
prisaikina vaikus, prigrumoja, 
kad tėvams nepasiskųstų, nes, 
girdi, ant rytojaus dar skau
džiau plaksiančios. Dėlto vai
kai ir biją tėvams pasisakyt, kad 
piloto daugiau nuo mokytojos 
negautų.

Tai šitokie dalykai dedasi ba
žnytinėse mokyklose. 'Ievai, lei- 
džiantįs savo vaikus bažnytinei! 
mokyklon, moka už vaiką po 
pusdolerį mėnesyje. “Sesers” 
mokina jų vaikus, bet pačios 
būdamos tamsios, ne liek tuos 
mažulėlius pamokina gero, kiek 
jų jaunus protus užpildu prie
tarais ir, galų gale, dar pavar
toja inkvizitoriškų kankinimų.

Jonas žukauskis.

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONI KAITI*
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St,, Chicago

J. Reda.

Klanas.
(Tąsa)

Iškeliaudamas manė neilgiau 
būt kaip trejis metus. Užsidir
bęs kelis skatikus, grįšiąs atgal 
ir varysiąs savo pradėtąjį dar
bą. Nebėgtų ir dabar. Nesibi
jo keršto nei persekiojimų. Bet 
motinos meilė verčia. Ji senute: 
nebeįtikinsi jos, nebeįkalbesi. 
Dažnai verkdama kalbėdavo: 
“Sūneli, sūneli! Augindama ta
ve mažą džiaugiaus, senatvėj tu
rėsiu kur savo žilą galvelę pri
glaust. Vo dabar? Pnikeikta 
ta mokykla, išvedė iš kelio. Yra 
mregaičių, kur ir kraičio turi 
vesk ir ūkininkauk. Ir Dievas 
padės”.

Adomkas, atsisveikinęs su 
kaimynais, palikęs apalpusią gu
linčią motiną, sėdo vežiman. At
sigrįžęs apsidairė akimis, pilno
mis ašarų.

Sudiev! Pargrįšiu, ar ne? 
Gal jau paskutinį kartą matau? 
Lyg bučiau nei negyvenęs kai
me.

Iš kaimo išvažiavęs, krūmuo
se pasitiko raitą, su muškieta 
ant pečių, 17 metų Galų Jonuką. 
Jonukas buvo baigęs vos vals
čiaus mokyklą ir ėmęs lekcijas 
privatiškai. Skaitė social-denio- 
kratų literatūrą ir šiaip buvo 
prasilavinęs vaikinas. Buvo lai
svų pažvalgų jau nuo dviejų me
tų. Išsiduot ir platini viešai ne
galėjo, dėl tėvų. Su Adomuku 
dažnai susieidavo, nors nebuvo 
vieno kaimo. Darydavo pienus, 
kaip veikt, kas pradėti, retkar
čiais susiginčydavo, kadangi Jo
nukas buvo karšto ir žiauraus 
budo. Išmažens mylėjo kan
kinti gyvūnėlius; su pasigėrėji
mu žiurėjo į skerdžiamas kiau
les ar pjaunamas avis. Nors iš
augęs persimainė, bet vis dėlto 
geriau velijo kovot ginklu nei 
mokslu. Jei Adomukas butu v 
nepergalėjęs, neperkalbėjęs ,bu
tų nudėjęs pristovą už sumu
šimą Adomėlio. Atsisveikinda
mi pasispaudę rankas. Nors 
verkt abu nemokėjo, bet širdįs 
suspaustos nemato skausmo, pa
čios verkė. Sunku buvo atsi
skirt.

Sudiev, drauge! Nemiršk, 
rašyk dažnai ..

Sudiev! iki pasimalysianl. 
Darbuokis... Garbės nejieškok... 
Kovok už liesą ir nepulk dvasia.

Dirbsime!
Po tokio trumpo, jausmin

go atsisveikinimo, skyrėsi.
Kelionėj susidarė didelė kum- 

panija,-daugiausia vaikinų, mer
ginų; maišėsi keli vyrai pabu
vę, ir moters su mažais vaikais. 
Iškart vežė, netoli rubežiaus pū
kščius vedė pelkėmis, rais
tais. Nemaloni kelionė, bet A- 
doimikas mažai jautė: mintis 
skrido atgal į kaimą.

Prie pat rubežiaus sustojo pas 
ūkininką, iki sutemai. Vyrus 
atskyrę suleido grinčion, mer
ginas užvedė ant tvarto, į šiau
dus. Du vadai mozūrai ir 
kareivis taip pat nuėję ant tvar
to šiauduose grūdosi su mergi
noms. Bubežių perėję, atvyko 
į taip vadinamą “pirtį” “hiksta- 
burgį”. Pirtis maža kuo skylė
si nuo kalėjimo. Aptverta au- 
gšta tvora; viršuj apvesta ak 
stinuotais dratais, kad niekas 
neperkoptų, neitų miestan ko- 
nors nusipirkt kad viską pir
ktus! ant vielos, c.

Keleivių visuomet pilna prisi
grūdę. Nakčia guli ant matra
cų”, patiestų ant grindų. Ku
riems netenka, gula ant plikų 
grindų, nušalins pasidėję.

Adomuku! teko išbūt dvi sa
vaitės.

(Bus daugiau).
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JŪSŲ KOMERCIJINIAI 
SIGNALO KORPUSAI

Toje milžiniškoje induHtrineje armijoj, kuri ūmai mobi
lizuojama karte patarnavimui, Bell System patarnauja 

Signaliniuose Korpusuose.

JOS DARBAS yra užlaikyti atdara linijas telefono susi- 
nešimul taip gyvai Nacijos apgynimui ir aprūpinti 
užtikhnu patarnavimu dėl panaudojimo mobilizavimui 
komercinių šios šalies įrankių.
Ji yra prisirengusi dėl šių pareigu. Ji turi trisdešimts 
milijoną telefono pranešimą kasdieną.

JOS ĮRENGIMAS apima bilioEU) dolerių vertės dirbtu
vę; penkis tūkstančius keturis šimtus telefono apsi- 
mainymą; dvidešimts milijonų mpUų dratų; dešimts 
milijonų telefonų.

JOS ORGANIZACIJA susideda iš vieno Šimto ir aštuo
niasdešimta tūkstančių išlavintų ir gabių darbininkų, 
persiėmusių supratimu ir noru tarnauti ištikimai ir 
pasekmingai.

Ši kiVMpanųa priima kiekviena persergėjimą palaiky
mui savo užduoties nuo pirklybos Signalinių Korpusų 
darbo Nacijos iki gailino aukščiausios nurodymo veik
mės.

J ų » galit pagelbėt gerai prižiūrė
dami savo telefono sujungimą ir jrankius ir 
sandarbiaudami su operatorių greitai atsi
liepiant suskambėjus jus telefono varpeliui.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CH1CAGOJB.

aaeatole ir tikroje Bankoje. .28 metas teisingai vedamojo Bankofo. 
Pt priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearlng House) degoMtv 

ir taupymo padėjimą.

KASPAR STATE BANK
1909 BLUE ISLAND A VE., kampas 1» gatVte.

WAIJENTY SZYMANSKI 
pirklys 
H. E. OTTE 

vlce-prez. Na t. City Bank. 
GEO. C. WILCE

_____3. vlce-pres. T. Wilcs Co. 
JOZEF SIKYTA

• kasteriu*.
PERVDMUA $6,000,009.

KALBJlMA LUSTUTHJU1

•V. KASPAR 
previdentaa

OTTO KASPAR
vice-prezidentni

WILLIAM OETTING
jref. Oetting Bros. les Co,

AKLES KRIIPKA
rice-prezidenUui

PADfiJIMAB
PERVIRŠIS
KAPITALAS

V, F. MASHEK 
p cm. Pilsen Lumber C<

J. PESHEL
•ekr. Turk Mnfg. Ca.

OTTO KUBIN
prea. AthM 

[Brewtofl C«

Extra Pranešimas
Kurie norite turėti paveikslus trečio, antro ir 

piTĮno ‘'Naujienų” metiniu sukaktuvių apvaikš- 
čiojimą. o taipgi Bulotų ir žemaitės pasitikimo 
vakaro (Chicagoj). ir žinomojo musu raščjo — 
dramaturgo Br. Vargšo, kreipkitės žemiau nurody
tu adresu. Taipgi dar turiu “Naujieną” pikniko li
kusią paveikslą. Kas norite galite gauti.

W. J. STANKŪNAS, 
3315 So. Halsted St, Chicago, I1L 

Telefonas Yards 1546.

pirma negu pirksi gauk musu kainas
Ant Durių, 1 entų. Reinu ir Stoginės Popieros

CARR BROS. WRECK)NG CO.
3003-3039 S. Halsted St.. Chicago. III.

DR. BOYD
PAGARSĖJĘS
EUROPISKAS

Specialistas
Chroniškų ir Nervų Ligų

VYRŲ IR MOTERŲ 
Kalbame Lietuviškai r. Patarimas Dykai 

219 So. Dearborn Street

Įvairios pastabos

vaikų ir mergaičių, tikslu moky
tiem lietuviškai rašyti ir skaityt 
Savo susirinkimuose vaikai ro
do didelės energijos, iš ko tėvai 
gali pasidžiaugti, nes tas gali 

suteikti ateityj nemaža naudos. 
Viena, vaikai visuomet mokės 
gražiai susikalbėti su senais tė
veliais, antra, rptisų geri lietu
viški laikraščiai, kaip: Naujie
nos, Laisvė, Kova ir tt. galės su-

Moterų progresisčių 24 kuo
pa įsismarkavo o’rait o’rait. Jau 
ir vėl ruošia vakarą su progra
mų. Ant savo pagrindų užkvie
tė “Mirtiečius” dainuoti gruod
žio 2 dieną, o “Mi r liečia i patįs I kelią į “pool room’ius” ir

rinko. Daugybe katalikų mat duoda gerų pasekmių: L. S. S. 
dalyvavo LMPS. kuopos vaka- kuopos įsigyja naujų narių, kai 
re. Net ir kelios pažangesnės ' kur įsikuria ve! naujos kuopos.1 
vyčiukes mačiau buvo atėjusios.

• J. Aceris.

SO. OMAHA, NJ

Prakalbos

Lapkričio 11 d. vietos.... InJįJtUlUU II U. V*X-,vro

teikti jaunimui daug naudos ir J3J kuopa buvo parengus pra
kalbas <L A. Slesariunut Žmo-

turės savo pramogą gruodžio 11 jjįįys panašias tvirkinamas įstai- 
kas. O kad jie skaitys minėtus 
laikraščius, galima spręst iš to, 
kad daugelis jų tėvų juos skai
to. <

Man patinka, kad čia augusi' Bet vargšai nieko nepešė, 
jaunuomenė interesuojasi lietu- pg. Slesariunas kalbėjo apie 
vių kalba, dėlto, kad daugumas Rusijos revoliuciją, paskui apie 
nemokančių skaityt lietuviškai kapitalfatų šeimininkavimą A- 
ir gyvendami mažame skaitHu-1 ” * 4-1—----
je tarp svetimtaučių, įgyja to
kios nuomonės, jog su savo žmo 
nčmis draugauti gėda. Jie įgy
ja tą nuomonę dėlto, kad gerų
darbų savo tautos žmonių jie tė straipsnelį iš The Omaha Dai- 
nemato. Ypatingai mažuose, jy Mews, kur kunigas skelbiama 
miesčiukuose gyvendami, kur1 ~
lietuviai veikti daug negali, tai 
neskaitantįs lietuviško laikraš
čio nežino, kad sviete ir tarp lie
tuvių yra garbės vertų žmonių, 
dėlto kad anglų laikraščiai nie
ko apie mus nepraneša. Užtai 
sakau, jog šitas vaikų darbas 
gali išeiti ant gero. — Femina.

dieną, kurios pelnas skiriamas 
literatūros platinimo ir agitaci
jos reikalams.

daug daugiau, nei kad pirmiau

Vakarų valstijų draugai todėl te- į 
gul nepraleidžia progos pareng- I 
ti įvairiose kolonijose jam pra- I 
kalbų, kad sustiprinus savo 
kuopas, naujas organizavus ten, 
kur dar nėra, ir apskritai, kad 
supažindinus lietuvius darbinin
kus su socializmo minčių.

Per šias prakalbas prie 131 
kuopos prisirašė šeši nauji na
riai ir parduota literatūros už 
daugiau kaip penkis dolerius, 

-—Sodiečio Vaikas.

l 1,4

Vaikų Draugijėlė turės vakarę 
lapkričio 25 dieną.

Progresyviųjų draugijų su
manytųjų statyti namų reikalai 
atidėta iki po Naujų Metų.

Dabar kalbama, visos lietuvių 
progresyviosios draugijos susi
tarusios nunuomoti didelį namą, 
kur butų vietos susirinkimams 
laikyti, visokias dainų ir vaidi
nimų repeticijas daryti, knygy
nas ir skaitykla įtaisyti ir tt. žo
džiu, kad tai butų Cleveland lie
tuvių židinys, kur visas draugi
jinis gyvenimas koncentruotus 
ir iškui' vėl visa į žmones plau-

Tai labai gražus sumanymas 
ir draugijos turėtų būtinai jį į- 
vykinti iki pasistatysiant savo 
nuosavus namus. Reikalingu
mas tokios įstaigos labai atjau-j 
čiamas visų. Jeigu kituos mie
stuos lietuvių draugijos, kai kur i 
atskiri kliubai turi savus namus, 
tai clevclandiečiams, gero noro 
turint, visai nesunku butų tai į-

RACINE, WIS.

*

burda per pamokslą “apreiškė” 
parapijonams apie M. Petrausko 
koncertą ir papasakojo visą Pe
trausko “živatą” — visa augštyn 
kojoms apvertęs.

Ačiū šitokiam kunigo Alabur- 
dos stropumui, žmones koncer
tai! grūste grūdosi.

Vyčių hatalijonas skilo pu
siau. Vieni vyčiai pasiliko pa
prasti vyčiai, kiti save “bolševi
kais" apsišaukė.

vieną

bažnyčią pradėjo mieruoti ir 
skaitliuoti vyčio nuopelnus. Da
bar Dirvą pradėjo redaguoti

zą Gedminą? (Nereikės. Tai iš
tikimas klerikalu žmogus ir ku
nigų bičiulis. - N.).

* A A

Lietuvių Lavinimos Ratelis a- 
tidarė vakarinę mokyklą. Mo
kytojauja anglas—Robinson. Pa
mokos anglu kalbos esti scrcdo- 
mis ir subatoinis, nuo 7 vai. va
karo, Goodrich House, 1420 E. 

31 s t gal.
Lietuviu kalbos (gramatika; 

mokytojauja J. Tamkunas) lek
cijos esti pas Bačionj, 2209 E. 
St. Clair avė., nedaliomis nuo 9 
lig 11 vai. prieš pietus. Lietu
viu jaunimas, vyrai ir moters, 
tegul pasinaudoja. W. Strygas.

D1VERN0N, ILL.

Jaunimas myli savo kalbą.

Nors mažas čia būrelis lietu
vių, ir gyvena jie išsiskirstę tarp 
svetimtaučių, vienok jaunimas 
myli savo kalbą. Pastaruoju 
laiku įsisteigė čia kuopelė jaunų

Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, ■uslabnčjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagclbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kadj pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstą ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutino. Vidurių rėžimas 
išnyko užmušimui visą ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau tok; skirtumą kaip tnrp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge-

! Iii :.!■! sr.il•(!) ir -,n
ab -i j iiiįs patariu iiuo^irdJ-.t kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
C1H 'IICAL INSTITUTIONJ. Baltreims, Prof.

1709 So. H ilsted St., 7'elephone Canal 6417. Chicago, III.

mas prakalbas. Be publikos, ne
truko nei šnipų, dagi lietuviškų.

menkoj. Kliuvo ir kunigėliams, 
dagi vietiniam dvasiškam pie
meniui Jonaičiui, kurs vietos 
anglų laikraščiuos mėgsta save 
reklamuot. Kalbėtojas perskai-

“Lckder of all Lithuanians” —, 
visų lietuvių vadovas — iš ko 
publika gardžiai prisijuokė.

Dg. Slesariunos, kaip mes, da-

ras kalbėtojas ir jo prakalbos

Naujas Išradimas
PUS-BALSO SISTEMA
Privatiškos lekcijom ant Smal
kos, Mandolinos, Gitaros ir Mu- 
zlkės-Hannontjos. Orkestros 
praktika jau prasidėjo.

Prisirašykite. 4
Naujagadyniška Konservatorija

FRANK BAGDŽIUNAS, 
Direktoriau

3343 So. Union Avė., Chicago.

£į ERB. Naujienų skai- 
tytojoa ir skaityto

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti {tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Lapkričio 11 d. buvo sureng
tos paskaitos. Rengė L. B. Dra
ugystė. Dr. Karalius, iš Chica- 
gos skaitė paskaitą “Kaip žmo
gus gali gyventi šimtą metų’*. 
Paskaita buvo kiekvienam nau
dinga, bet matyt, racinieČiai 
nelabai interesuojasi naudingais 
dalykais: paskaitos pasiklausy
ti atėjo visai nedaug žmonių.

T. M. I). 121 kuopa rengia 
spektaklį 25 d. tapk c. Turner 
Hali, North side. Statys sceno
je “Išgama”, dviejų aktų dramą, 
ir “Gudri Našle” komediją. 
Tarpakčiais bus deklemacijų ir 
dainų. Dainuos Birutes Choras, 
vadovaujant geri). P. Sinkui.

Susirinkime 5 d. lapkričio T. 
M. 1). 121 kuopa nutarė įvesti 
jaunimo skyrių, kurio uždavi
nys bus rengti pramogų vakarė
lius su lietuvikais žaidimais, ruo
šti vaidinimus ir t.t.

—M. Kasparaitis.

kšto svetainėje atsibuvo L. M. P. 
Susivienijimo 43-čios kuopos 
vakaras. Vaidinta “Amerikoni
škos Vestuves”. Lošėjai kuone 
visi savo užduotis atliko gerai. 
Veikalas taipgi publikai patiko. 
Turėjo nemažai juokų.

Reikėtų tik tiek pastebėti, kad 
visas negerumas buvo tai neti
kusios scenerijos. Bet, ką gi pa
dalysi, jog Ciccroj geresnių

Po lošimui sekė įvairus pama- 
rginimai. P-lė M. Pukiutė atli
ko dvi deklamacijas labai tinka
mai. Monologą “Motina” atli
ko dr-gė Kaminskienė. Dr-gė 
Adiminiene, LMPS. 43 kuopos 
nare, taipjau padeklamavo porą 
deklamacijų. Pasikalbėjimą Ro
žytes su Motina” atliko Ketvir- 
tienė. su Kaminskiene, abidvi L. 
M. P. S. 43 kuopos narės. Paga
lios šauniai padainavo d. J. Oc
hra šk i ene, irgi kuopos narė, žo
džiu programas buvo išpildyta 
gana gerai. Užtai reikia pagir
ti rengėjas. Publikos buvo pil
na svetainė. Reikia tikėties, kad 
moters ir daugiau pramogų pa
rengs Ciccroj.

* * w

Apart LMPS. 43 šios kuopos 
vakaro Ciccroj buvo dar du ki
ti lietuvių vakarai. Vieną suren
gė Vakarines žvaigždės Kliubas, 
A. Lauterbach svetainėj, o ant
rą bažnytininkai, Ežerskio skie
pe. Į pastarąjį vakarą kiek teko 
sužinoti, žmonių maža tę susi-

Maskinis Balius
Su įvairiomis dovanomis vertės $200

DRAUGYSTĖS ŠV. VINCENTO A PAULO
Ned., Lapkričio-Nov. 28 d., 1917

STRUMILŲ BROLIŲ SVETAINĖJE,
158 E. 107 gatvė, kampas Indiana Avė., Roseland, III,

Pradžia 7 vai. vak. Inžanga 25c. Su mastais—50c.
1 grupa-415 pinigais; 2 gnipa—$9 dovanomis
3 grupa $6.50 dovanomis. Pavienių dovanų — 47.

Maloniai visi kviečiami.

vŠOKIAI su DOVANOMS
KALAKUTŲ, ŽĄSŲ, KIAULIŲ 

įvyks
SUBATOJ, LAPKRIČIO 24-tą D., 1917 M.

Nuo 7 vai. vakare ir tę«i« visą nakt. Taipgi
NEDĖLIOJĘ, LAPKRIČIO 25-tą D., 1917.

Nuo 2 vaL po pietų iki 12 valandai nakties.
Blinstrupo S vetainej

LEAFY G ROVĖ, WILLOWS SPRINGS, ILL.

į

■■

Feliksas Klenauskas
(Užmušė traukinys)

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Lapkričio 22 d. 19:30 vai. ryto 
iš namų 12238 S. Union aveų 
W. PuHman, III. i Lieti Tautiš
kas Kapines, Chicago, be bai» 
nytiuią apeigą.

Kviečiama vi&i ąiminčs. 
draugai ir pažįstami atsilankyti 
i šermenis ir dalyvauti laido
tuvėse.

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

Dabar yra patvirtintos Ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie fra- 
jija koncertina Ir augštal rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina* 
padaryta Suvienytose Valstijose, A- 
merikoje. Mes galime jas parūpin
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kuri išsiun
čiame dykai.

Georgi & Vitak Minic Co.
1540 W. 47th St. Chicago. QL

/f
MUZIKAMS MOKINIMAS 

dc! jūsų vaiką ant smuikoa 
Prof. D. GOLDSTEIN 

Smuikos Mokytojas
Senas adr.: 11341 Michioan av. 
Naujas adr.: 11314 Michigan av 

Chicago, III

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj

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

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

CICERO, ILL.

Motery vakaras.

WISSIGDaktaras
Seno Krajaus

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Aptlekoriue ir savininkas
SOUTH BOSTON, MASS.

APTIEKA
IšpiMan rterptus su didftaaeta atyda, 
nežiūrint, ar tie receptai Lietam* ar 
Amerikos daktaro. Tai vienatini Ua* 
taviika aptiek* Bostone Ir MaMariM 
netls valstijoj. GydnoHų galit raut Ra
kio* tik pasaulyj yra vartęjatnoa. Ga
lit reikalaut per laišku,, • ai priahphi 
per espreoft.

DR. WHITNEY
SPECIALISTAS 
Chroniškų Ligų

VYRŲ ir MOTERŲ
25 melai praktikos

PASITARIMAS DYKAI
D r Whitnc y

505 S. State st., kertė Congress 
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare; 
Nedėldieniais 10 iki 2 popiety.

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skandOjimų,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta ii akių,
Jeigu Tau skauda akys, 
Jeigu skaitant raidės susibėga I krūvą, 
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart st!

reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui aklų, kuris turi 15 metų pa
tyrimo Sv. Vaitckaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jąsą akių ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

TEMYKIT MANO UŽKASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 diena. 

Tel. Cana] 5335

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 8 vak. Ncdėliomis iki 12 dieną 
1900 BIuc Island Avė., Kamp. 19-os gt., viršuj banko 

Tel. Canal 8263.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

12th St Tet Kedzie 8902 
Paulina. Tek Wesiern 15 
3514 16 W. 12th SL, arti 
SL Louta Avė. ir 1115-17 
S©. Paulina SL, arti 121 h 
SL* Chicago, UI.

Tel. Drover 7942

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistaa

Valandos: nuo 9 ryto iki I i 
Nedaliomis pagal sutarimą.

4712 So. AabUnd Ava. 
arti 47-toa gatvlta.

Egzaminuoju Akis ir priskiriu 
Akinius už nebrangias kainas.

Dr. Optikas
K. MICHALOWSKI
3303 S. Morgan St.

$



IllCtlgU, tik
—/■

CHlCAfiOS ŽINIOS
irasina antra

Nežinomas blogadaris ar pa
prastas maniakas vakar pasiun
tė grasinantį laišką p-ios C. Hi- 
x4mi .adresu, 099 Lake Sore gt.» 
kintame grasinama padėti ant
rų bombą Auditorium teatre. 
Mat ponia Hixon, kurios se- 
dįpie buvo padėta pirmoji bom
ba, buvo kanumtinėjama polici
ja ii laikraščių korespondentais. 
TSarp kita ji buvo išreiškus abe- 
/•jiiteų: ar tai kartais nebuvęs 
pasikėsinimas ant jos gyvasties. 
Laiško autorius tatai užginčija 
ir sako, kad nors pirmasis ban
dymas ir nepavykęs, bet seka
mas tai turės pavykti. Policijos 
setas Schuettleris rengiasi pa
statyti prie visų įžymesnių pa
silinksminimo vietų atsakoma C-

Keli tokie gudruoliai tapo nu- 
tėmyti. Labai galima daiktas, 
kad jie bus patraukti tieson.

Areštavo du Austrijos 
valdiniu.

Atsakomosios įstaigos arešta
vo du Austrijos valdiniu — Ar- 
padą Dillmontą ir Nich.• Hoch- 
nianą. Jiedu nužiūrimi šnipinė
jime svetimos valstybės naudai. 
Be to, pirmasis dar kaltinamas 
netiesotu įvažiavimu į šią šalį: 
jis įvažiavęs po svetimu vardu. 
Eina tyrinėjimai.

mums.

Prisipažino
Policija areštavo tūlą John 

Dunlay, kaltinamą aštuonių va
gysčių papildyme. Vėliau dar 
paaiškėjo, kad esama ir devinto 
prasižengimo. Danley pasirodė 
beesąs ‘slackeriu”. Tatai “nety
čia“ pripažino Danley motina. 
Jonas taigi bus baudžiamas už

pono Schnutto. Jo stenografė 
buvo šauni mergšė. Sugalvojo 
už mėgsti romansą. Ir pavyko. 
Tik čia nelabasai ėmė. ir pakuž
dėjo į ausį poniai Schmitt’ienei: 
“Sergėk vyrą!” Ir ji pradėjo 
sergėti. Ką jus sakysite, kartą 
ji ima ir įlenda kur ten automo- 
bilaus dugnan, kuriuo jos pri- 
sieka rengiasi važiuot “biznio 
reikalais. Nereikėjo ilgai laukt, 
kaip prisieka susirado sau “kom- 
panijoną” šauniąją stenogra- 
fę. Nuvažiavus į laukus prasi
dėjo romansas: bučkių audra I

Ponia Sčhmitt nebeiškentėjo: 
povaliai išsitraukus skrybėlės 
špilką ji pamėgino ją sėdynėm.. 
Ir pataikė.

Dalykai susidėjo taip, kad ge
roji panelė nei žaibo trenkta iš
šoko iš automobiliaus ir nukū
rė savais keliais^ o p. Schmitt 
atsikvošėjęs išmetė savo pačiulę 
iš automobiliaus ir nuvažiavo 
kur jam reikia.

Ponia Schmitt dabar kelia 
skandalą. Teisėjas turės klau- 
syties naujos, bet jam priprastos 
istorijos apie neištikimybę ir su
teikti “pavyzdingąjai porelei” 
divorsą.

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

Kumpis, geras, svarui 
Pastesnis .....

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

Ta tikai
Dėžutėj ..................
Palaidi, geriausi ....
Paprastieji .............
Prastieji ................
šitokiomis kainomis

turėtų pardavinėti viršminėtus daik
tus. Jei kuris jų neparduoda ta kai
na, nepirkite, bet jieškokite tokių, 
kurio parduos jums šiomis kaino
mis. ‘ ’ • "

.......  J3 Į71 KEIKIA DARBININKŲ 

....... 13---- 16 .n,- -
MMlOl 

. 40’^—44^2 1 
svarui 

. . . . 32—36c 
..... 31—38 

....... 30—37 

... 24Mj—31 
groserninkai

Pranešimai
PASARGA.—Draugijų pranešimo* akelMame 

m ulmokeatie*. PranešUnai turi būt priduoti 
* vakaro, laiškeliu nrba telefonu, Canal 1506. 
Priduoti t* pnfllų dienų, kada apauadinamaa 
(tanraštli, nebegali būt tdBtt.—“Nanj.” Red.

..LSS. kuopos, jeigu kuri turite vei
kalą “Tiktai niekam nesakyk”, malo
nėkite ar parduoti arba paskolinti 
LSS. 138 kp., ęicęro, III.. Siųskite 
kaip galite greitai (keturis egremp- 

diorius) šiuo adresu: V. Shileika,
1840 So. Halsted St., Chieago.

Paskaita.— S. L. A. 122-roji kuo
pa rengia apšvietds vakarą—prclek- 
ciją apie sveikatos dalykus ketverge, 
lapkr. 22 d., p. Elijošiails svetainėje, 
kampas Wood ir 46 gt. Pradžia 8 
vai. vakaro. Nepamirškite. Rengėjai

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
silankyki! visi. Org. A. K. Lingė.

MOKYKLOS
VyrnitM ir Moterims VI
SOKIOS rūšies metalo 
arba medžio dirbamose 
Sapose, fabrikuose, ko
teliuose, rentoranuos,

liunuose, HgonbuSiuose, rastinėje, sankrovose, . _ ______,___
namuose ir tt. Pamanykit musų DIDELI su- SlUti naminius daiktus arba anrPflii- ruš;j- Otriausios . mokcatjs. I Isvo T’YJ'TaIm* T-l —V-_ ♦_____  » .

2-ras augštas.

MOKYKIS SIUT MOTERItKUB 
RUBUS

Ęmokinam piešimo, kirpimo formų

I Dr. A. R. Blumenthal |

-Areštavo penkis automo
bilių vagilius .įieško moters

Pagalios, policijai pavyko pa
gauti penkis automobilių vagis. 
Manoma net, kad jie yra tos sai
kus vadai.

Pasirodo, kad automobilių 
vagįs vare gana plačią pirklybą 
pavogtaisiais automobiliais. Pa-

Atsakomosios įstaigos įieško 
tūlos Gertrudes Koster. Mano
ma, kad ji turi būt svetimos val
džios apmokama agente.

Xlvanee Employment Exehan«e I £8i,PiI’1!S“?s kur. ŪXauvance Empioymcnr r.xcnange ‘niekins. Valandos diena arba raka- 
ras augštas.-179 W. Washington st rais del jŲ5ų parankumo. Už $10 ii 
———    » mokinam jus sint visokius drabužiu*

DRESS MAK1NG COLLEGE8.
2330 W» Msdison gat., W«cter* a?a

SARA PATEK. MOKYTOJA.
1850 Welia tat.

Reikataujama vyrų dirbti j senų 
gelžgalių kiemą. Feinberg & Kahn 
38 ir Laflin st., Tel. MčKinley 1867 

-------- ----- ;--- ;--- ---- $

REIKALINGA mergina prie leng
vo namu darbo. Maža šeimyna. 
3019 Jačkson Blvd. Tel. Kcdzie 1197

Rei k alingas chąufferis, prie duo
nos išvežiojamo tručko.
M. AJgmanavičia, 1200t Indiana avė.

PARDAVIMUI

DYKAI! DYKAI!
Dabar yra jūsų proga mo

kytis barzdaskutystes 
* amato dykai

25 mokiniams dykai
Nepraleiskite šio pakvietimo.. Atsi
lankykite pas mus tuojau. Išslklrpkit 
šitą, kad atfeiniintnmčt musų adresą.

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St, . Chieago, BĮ.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akiu Egzaminuoja Dykai

Gyvenimą* yra tai- 
čion, knita pranyks** 
retėjimą*.

Mes vartojam pa*a- 
rhitų OiibthalnsfimM- 
«r. Ypatinga (tema 
Rtkraippini* į valka* 
Valandos: nno t ryta 
iki 9 vakaro: n*404.

. nuo 10 na 11 dtauų.
. . jshland Aveaaaę 
Kampas 47 St.

Telephone Yards 4117

ATSILANKYKITE ypatiškai kas 
norite geros vietos del karčinmoa. 
951 W. 19th St. Chieago

PASINAUD0K1T PROGA

Pardavimui drugstoris” (aptieka) 
lenkų ir lietuvių apgyventa vieta.— 
Biznis išdirbtas per 25 metus. Atsi
šaukite į K. Jamontą.
1810 S. Halsted St., Chieago.

nA5TER W5TE1

Minneapolise automobiliai buvo 
nuvežami į Dės Moines’ą ir ten 
pardavinėjami, daugiausia far- 
ničriams.

Devyni čia pavogti automobi
liai .jau grąžinama iš Dės Moi- 
nes.

Bryanas
Chicagoj

Buvęs valstybės sekretorius, 
“uolus pacifistas ir prohibieijo- 
nistas”, Williains Jenning Brya
nas, pagalios atvyko Chicagon. 
Vakar vakare jis laike pirmą pra 
kalbą Medonah svetainėj. Agi
tavo už “sausą Chicagą”, t. y. 
smukliu ir bravoru nždarvma.c. C * l

Brangi 
demonstracija

Hudolph Heigli, porteris, užsi
manė surengti savotišką demo
nstraciją: iškėlęs šluotą jis išdi
džiai pradėjo maršuoti... saliunc 
šaukdamas “ura už Vokietiją!“

Vakar uolusis demonstrantas 
buvo pašauktas pas teisėją La 
Buy; Užsimokėjo 50 <lol. baus-

LSS. 4 kp. Apšvietus komisijos su
sirinkimas atsibus seredoj, lapkr. 21 
d., 8 v. v. dg. S. Meskauskio name, 
3762 So. yVallaee st. — Draugai, ku
rie įeinate apšvietus komisijon, bū
tinai turite atsilankyti susirinkiman, 
nes mes turime daug svarbių reika
lų apsvarstyti. —P. Rindokas.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui cigarų, saldainių, pan- 

čiakų ir pirštinių sankrova. Biznis 
išdirbtas per 10 metų. Lietuvių ap
gyventa kolionija. Atsišaukite į

K. Jnmontas, 
1840 S. Halsted SI., Chieago, 111.

agilių saiką.
Nevyksta

Ant svaro po 
prasižengimą

Policija pagavo

du šimtu svaru

Miesto ižde stoka 
pinigų

Miesto valdžia nejuokais su
sirūpinusi. Ir ne be. pamato. Jai 
stoka pinigų. Kalbama net, kad 
jeigu nebus surasta šaltinių, iš 
kur padidinti miesto įplaukas 
septyniais milionais penkiais ši
mtais tūkstančių (7,500,000) do
lerių, miestas bus priverstas su
stabdyt daug viešųjų darbų.

Didžiausia nedatekliii miestas €■ V
turi dvi užsidarymo daugelio sa- 
Ininų ir jiems panašių įstaigų. 
Belei to miestas netenkąs arti v 
dviejų milionų dolerių už lais
čius.

Džiugu laikraščiams suslau- o c j
gus apie “išdavystę” mokyklų
svetainėse, kur prieš teisėjų rin-

susirinkimų, mokyklų komisija 
nutarė ateityje neleist naudoties 
mokvklu svetainėmis netik soii- 
alistams, bet ir šiaip organizaci
joms. Prieš tai betgi tapo sma
rkiai užprotestuota. Valstybės 
gynimo taryba vakar priėmė re
zoliuciją. reikalaujančią, kad 
mokvklu svetainėse butu leidžia * c c

ma laikyt viešus susirinkimus.

gįi du šimtu.
Pas “Hcllerį” rasta daug 10 

ir 15 dolerinių čekių, tūlos “Nel- 
son Bros” firmos, kuri, kaip po
licija s|)ėja, turi rasties kur nors 
ant menulio. Bet kadangi Chi- 
eagos bankai dar neturi susinė
simų su mėnuliu, (ai atsisakė 
mainyti “Nelson Bros” čekius. 
“Helleris” taigi turėsiąs atsa
kyti už pabustuosius į svietą če
kius.

“Valo

Užsigina

hutip “pavagiama 
automobiliai
. Sakoma, kad biznyje negali
na apsieiti be “triksų“. Be jų 
■eopsieina ir tūli automobilių 
savininkai. Patirta, kad kai ku
rie automobilių savininkai var
toja ytin gudrių priemonių, kad 
piuriliuosavus nuo senų autoino- 

*4>jlių. Jie darą taip. Įvažiuoja 
fcf>kion nors čion” ir palieka 
ten savo skrepą-automobilią pa
vogimui. Vėliau, ponas savinin
kas sukelia triukšmą: šaukia 
policiją, raportuoja jai, kad ve 
nuo pačtos namo ar kito kokio 
i«aiinko tapo pavogtas jo auto
mobilius. Kuomet pastaroji ne
beranda jo “nuosavybės”, savi
ninkas eina “inšiureno” kompa- 
nijon ir atsiėmęs pinigus per
kasi naują automobilių.

John Langman, kaltinamas 
nunuodijime savo seno tėvo, ku
ris užvakar buk prisipažinęs e- 
sant kaltu ir kartu išdavęs savo 
pamotę vakar ir vėl užsigy
nė.

Sulig polic. pranešimų, Lan
gman ir jo pamotė Liza buk nu
nuodiję senelį Langmaną tuo ti
kslu, kad paskui pasinaudojus 
jo turtais.

Desplaines nuovade policija 
vakar dviejose nužiūrimose vie
lose areštavo trylika asmenų 
astuonias mergeles ir penkis vy
rus. Bus baudžiami už palai
dumu, c

Neatsargus 
žygis

Ponas Schmittas, pasiturįs 
Kontraktorius, vedė pavyzdingą 
šeimyninį gyvenimą. Jis iki

Drąsus vagilai
Keturi jauni vagiliai, pasiga

vę J. Muddio automobilių, vakar 
rytą surengė keletą drąsių už\ 
puolimų ant praeivių. Apiplėš
ta keturi asmens. Policijai dar 
nepavyko suarsti nei automobi
liaus neigi blogadarių.

VALDŽIOS NUSTATYTOS
KAINOS CHICAGOJ

Ručine, Wis., —LSS. 124 kp. choro 
mitingas ir sykiu generalė praktika 
atsibus lapkr. 2" 
alislų svetainėje 
Gerbiami

21, 7:30 v. vak. Soci- 
500 Monument S. 

choro nariai, malonėkite 
, o taipgi atsiveskite po 

naują giedorių. Turėsime daugybę 
svarbių dalykų choro reikaluose. 
Beje, yra nupirkta vargonai, kiek
vienas galės pasidžiaugi i. Nepralei
skite minėto vakaro. —Sus. Rast.

PARSIDUODA už kėš arba išsimai
no ant loto bučerne ir grosernė pi- 
gei, lietuvių ir lenku apgiventoj vie
loj, ari i Kreino natfjų dirbtuvių. Tu
riu du bizniu, todėl ir parduodu. 
Mano adresas: 2806 S. Union avė., 
3 lubos iš užpakalio Chieago.

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresnį darbą ir dau- 

giaup iuigų.
Visur reikalinga daug kirpė

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

Specialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jų- 

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

Master Designing School
J. F. Kasnicka, Perdetinia

118 N. La Salio gatvė, Kamba
rys 116-417, prieš City Hali

Kadan-LSS. 170 k p. narių domai 
gi sekamą sabalą, lapkr. 24 d., atsi
bus kuopos vakaras (.J. Butkevičiaus 
svet.), todėl išrinktieji vakaro darbi
ninkai šiuo prašomi atvykti svetai
nėn-

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

RAKANDAI
Imtinai 7 vai, vakare. Org. J.V.

Vakarinės žvaigždės choro repeti
cijos atsibuna kas kol Morgo vakare ,1. 
Butkevičiaus svetainėje — 8132 Vin- 
cennes Avė. Kurie myli dainas, te
gul ateina ir prisideda prie minėto 
< horo. —Pirm. J. Puišis.

Lietuvių bučernių ir groserninkų 
susirinkimas atsibus lapkr. 21 d. p. 
Malinauskio svet., 1843 So. Halsted 
st. Meldžiame visus ateiti laiku, tu
rime daug svarbių reikalu aptarti.

—J. K.

ASMENŲ JTEŠKOJIMAI

EXTRA
Jauna pora priversta pasukant sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $160.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $20. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divonų, daven- 
port, taipgi $52.5 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Victrola su 
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. Atšilau- 
kitę tuojaus. Gyvenimo vieta: 1122 
So. Kcdzie avė., arti 22-ros gat. 
Chieago. I1L -

Vyrišky DrapanųBargena» 
'Nauji neatimti, daryti ant užsa 

kynio siutai ir overkotai, vertes nuc 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po ,$!'■ 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryli 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 over 
Kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabai 
$5. ir augŠčiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.(X 
;ki $7.50.

Atdara kasdieną, ncdėliomis ir va 
karais.

S. (i O R D O N
1415 S. Halsted St.. Chieago. Iii

- - .......................... -j ------------------------------

Pajieškau Jono Miliais.' Paeina iš 
Kauno gub., gyveno Chicagoj 6 mė
nesiai atgal, vėliaus išvažiavo į Ans- 
gar, Iowa, o dabar nežinia kur jis 
yra. Jis pats ar kas jį žįno malonės 
pranešti laišku. Kas pirmas praneš 
jo tikrą adresą gaus dovanų $5.

St Adomaitienė, 
714 W. 21 St. Place., Chieago, UI.

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

Marciiona Pocaitė, 
1451 So. AVood St., Chieago, III.

Pajieškau savo brolių Antano ir 
Kazimiero Kovcrų, Kauno gub., Šiau
lių pavieto, Papilės .valsčiaus, Zubi- 
kų kaimo. Malonėkite atsišaukti, ar
ba kas juos žinot praneškite man 
jųjų antrašus. Jos Kbvcra, 
II. R. 12, Cennen st., Rockford, III.

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

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

arti 24-tos gatvės.

PARŠIDUODAMA* pigiai naminiai 
rakandai iš priežasties išvažiavimo 
j kitą miestą. Antrašas:

3131 Emerald avė, ant 3 lubų.

NAMAI-žEMe

usiojo įsakymus: dažnai eidavo 
išpažinties, atiduodavo gausią 
dešimtinę ir šiaip prisidėdavo 
prie visų “labdaringų darbų”.

Bet kartą atėjo į jo galvą pik
toji pakusa. Ir paėmė viršų ant

Specialiai 
Pabaigęs 

Northern Illinois Cole- 
giją Pritaikymo Akinių 

Gerumą Stiklų Gvarantuoja 
Valandos nuo 5 iki 9 vakare.

Dr. K. NURkAITIS Oph. D.
1617 N. Robcy St., Chieago. 
Kamp. Mihvaukce ir North av. 

Tel. Ilumboldt 4613.

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Rulman 902-904 National Lite
29 So. La Šalie St., Chieago, JU.

Tel Central 6390-6391. Atdara: 
Utarninko, ketvergo ir aubatoa vaka
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu: 
IMI MILWAUKfiB AVĖ., Chicage. HZ.

Tel Huiuboldt 97.

DR. W. YUSZKIEW!Cl

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams ifooniM per IŠ 
.tų kaipo patyręs ryrfyt/ijt.-, clxirur«a». 
ir akušsria.

Gydo aštrias ii chrontikas ligas, 
rų, moterų ir valkų, pngel naujauulac 
metodas*X-Ray ir kitokius elektros pri»> 

" teisus.
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. )8tt 

St. netoli Fl«k St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų., te- 

4 8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 3412 S. HaWd Str**.

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

r

i 
M i

RUSIŠKAI-LENKIŠKAS 
LIGONBUTIS.

Vyrai, moters ir vaikai, serganti 
reumatizmu, nervuotuinu, vidurių 
ligomis, skausmu šlaunyse, rankosa 
ir nugaroje. Paraližas šlapinimosi, 
keblumas arba blogas kraujas. Mes 
gydome visas šias ligas vėliausiais 
clektrikiniais prietaisais, garo pirti
mis ir vėliausiais išradimais medici
noje. Jeigu jus sergate lovoje, atsi
šaukite į mus ir mes nusiųsime sa
vo gydytoją į jūsų namus.

Mes taipgi priimame ligonius ant 
savaites. Lavrndale 839,
1234 ludependence Blvd. Chieago

DR. A. I. EPŠTEIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatves 

OFISO TEL. Boulevard 4974 
Gyvenimo Tel. Ganai 5188

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki Į
3109 So. Morgan St., Chieago 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ii- į 

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

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

3119 S. Morgan St. kertė 32 
Chieago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedėlio- 
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

Telephone Huinboldt 127*.

Senaa Husai Gydytojai Ir ChirvgM. 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų tr 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų LiffU- 
OFISAS: 1579 Milwauk«« Av*.

Kampas North Ava , Kambary* 
VALANDOS: 8:80 iki 10 ilryt® 

1:30 iki « ir 7 :80 iki 9 vakar*.

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

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
<ii<lelį.
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite apgaut sukiastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę dienią.
.Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakclijc, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS“ ir žodis 
,.LOXOL,” o taipgi musų pavarde.
Tikrasis PA1N-EXPELLER1Š parduodamas visose 

aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
P’rkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių

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

74-ftO Washington Street, New York

<

| Šiandie
Cukrus, burokų arba nen(L 

rių, 1 svaras ....... .
Miltai

U bačkos maišas ....
!<» bačkos maišas.......
5 svarų bačkos maišas

Rugių Miltai
Bohemian style lš bąč. 1.3J>—L45 
5 svarai .. . . ..........
Balti, Ys bačkos ..
Juodi, l;š bačkos ..
5 svarai .................
Grabam miltai 5 sv. maiš. 30 —35c

Corn Meni
Balti ar geltoni .........

Maisas (Ilominy), svaras
Ryžiai,

Fancy hcad .................
Blue rose....... ............

Bulvės
N 1 VVis. Minu, ir Dak.

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

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

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

Kiaušiniai

7%—8%c 
(Maišas) 

2.85- <1.19 
1.44—1.60 
. 33—37c

Maišas
32—35c

1.37—1.50
1.20—1.35

Irkutsko Lietuvių Prieglaudoje, Si- 
berijoj, yra šie žmonės, kurie norėtų 
susižiųoti su savo giminėmis:

JIEVA NORKEVIčIENe, Jurgcnų 
sod., Trakų pav., Vilniaus gub., jie- 
ško Zofijos NorkėviČiutes ir Step. 
Franckcvičicnčs.

ADOMAS DAUDA, Antaveršių so
džiaus, Trakų pav., Vilniaus gub.; 
jieško Juozo Daudos ir Adomo Alek- 
siuno.

ONA PALIIJONIENe, Puskelnių 
kaimo, Mariampolės pav., Suvalkų 
gub., jieško Kastulės Rodišiutės ir 
Jono Rodišiausi

SIMAS LIAUKEVIČIA, žemių kai
mo, Kudrenų vai., Suv. gub., jieško 
Marės Bąlmadoniutės.

Visų jų adresas toks. Siberia, gor, 
Irkutsk, Charliemskaja ui. 42, Litov- 
sky Prijut.

PA ŪDA vi MIuTf yčTž^ŠoTl’Tancisco 
avė., Inodcrniškas 2 flatų mūrinis 
namas, veik naujas, kieto medžio, 
elektriką, paspara, metalinė garada, 
tinkavotas bcizmentas. cementine a- 
sla, skalbykla. Gatves ištaisytos ir 
apmokėtos. Reudos $43.00 mėnesyj. 
Parduodant greitai $5.200. Mažas į- 
rnokėjimas, likusius 40.00 nienesytje. 
Galima paimti pigiai namelį mainais. 
PJIELAN, 38th ir Archer Avė. Chca- 
go. Phone Yards 6539.

IŠMAINAU lotą ant buČernės. gro- 
sernės arba automobiliaus. Lotas 
geroje vietoje, du bloku iki McKiri
ky Parkų. Atsišaukite greitai. M. M. 
2048 W. 25th Str., Chieago.

SIŪLYMAI KAMBARIU

Refrigeratorių, estra 
Į Refrigeratorių No 1. 
1 Pupos (beans)

svaras 
. 5%—6%c 
... .6 —7c 

svaras 
.. 10% 
.. 10%

(Pekas) 
38 -13c 
(Kcnas) 

.. 18—21c 
16 %—18 %c 
... 13—15c 

svaras 
45 ',2—51% 

52% 
svaras 

... 32—35c 

... 31 34c 
... 30—33c 

tuzinas 
... 1854c 
... 46—52c 
... 39 14c 
36 %—4 UC- 

svarui

14
13

Ruiman dėl 2 vaikinų, su elektriką, 
maudykla ir (steam) garu šildomas 
su valgiu ar be. Mrs. Karpienė, 
751 W. 32st. Chieago.

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

Lima 16 —20

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJA* 
Ku turi skaudamas arba ailpnaa akta, 
Kalvos »kaudejhno, atsilankykite pM

1155 Mihvaukee*Ave.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakar* 

rvu> 9 n to iki J po P»<-

D R. S. BTEZ.IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. Canal 3877.

TELEPHONE YARDS 5834. i

D r. P.G. Wiegner I 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 . 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 Šo. Halsted St.. Chieago.

KAMBARYS dėl moters arba mer
ginos, beveik už dyką, tik biskj rei
kėtų pasidarbuot.

1 Kambarys dėl vieno ar dviejų 
vyrų, pirmos klesoš, be valgio. Atsi
šaukite vakarais nuo 6 iki 7 vai, po 
No. 4119 S. Maplewood avė., Chieago

SUTAUPYKITE $200
Pirk du lotu prie Francisco avė., 

tarp 44 ir 45tos, tiesiai nuo savinin
ko. Lotai 50x125 TURI BŪT PAR
DUOTI Už «525. Atsišaukite į 
2005 N. Halsted si. Pirmas augštas, 
užpakalyje. Chieago.

MOKYKLOS

RANDAI
ATIDUODAM/^ randon gražiai iš

taisytas ofisas ant antrų lubų. Apšil 
donias, šviesus, geroj apylinkėj. Ra
nda pigi. KASMO\VSKt, 
1711 \V. !7th St., Chieago.

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLĄ 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
les, stenografijos, tyį)ewriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, ą- 
belnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia- 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30, 
3106 So. Halsted St., c1*1-— m

Geriausia Krautuve 
del pirkimo ir taisymo visokių dali 
tų, kaip tai: laikrodžių, žiedų, Įevor 
volių ir kitokių.. Kas ką pirksit pa, 
mane, tai aš viską gvarantuoju — 
kad auksą pirksite, auksą ir gausit 
Jei nebus auksas, tai $50 nagrodo, 
gausite nuo šio laiko.

Taipgi priren- 
kam Akinius.

Kas turit silpnas akis ar trumpą ra 
gėjimą, nrba galvos skaudėjimą, nt 
laukite ilgai, bet ateikite pas mani 
Aš duosiu jums rodą ir pririnksiu 
akinius. Už savo darbą gvarantu^ 
ju arba sugrąžinu pinigus.

G. MILLER, akių speciali*!**, 
PETER A. MILLER. opticia» 

Tol. Canal 583M
Chicagoj III. 2128 Wp.r! 22-ra gatvė. Chleat*

Dr. Povilas Žilvitis 
Lietuvis Gydytojas, Chirurgai 
3203 S. Halsted St., Chfcaga.

’ Tel. Drover 7179.

Dr. Ramser
AKIU SPECIALISTAS

Prirsnka visiems tinkamus akinius. »to* 
nuoji ii patarimui duit'la dykai.

t 7SI-S8 Milwauk.ce avė., arti Chieaga av. 
lulxw. VALANDOS: Nuo 9 išryto fld vaka
rui. Ntdėliomis nuo 9 išryto iki * pa ptakfr

|\ Tai. Haymarkat 2414.

Telephone Drover D M

Dr. A. A. Roth
HUSAS GYDYTOJAS ir CH I K U MG* « 

Specialistas Moterlikp. Vyriikų, Vaikų 
ir Vitų chroniškų Ilgų.

VALANDOS: 10 -11 ryto, 4 S po pistų, f—4 
rak ars- Nedėldleniais 10— X po ptetų, 

3354 S. HAJ>STED ST., arti U St 
CHICAGO, 1LL.

IMPERFECT IN ORIGINAL


