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Didi anglu pergale
Suėmė 8.000 belaisvių

Anglai tik už 5 myliu nuo Jeruzolimos

True translation filed \vith the post- 
master at Chicago. III., on Noveniber 
22, 1917. as reqtrired by the act of 
October 6, 1917.

DIDELĖ ANGLŲ 
PERGALĖ.

Suėmė 8,00 belaisviu

Flandrijoj.

LONDONAS, lapkr. 21.— 
Andrew Bonar Law šį vaka
rą paskelbė atstovų bute, 
kad anglai dabartiniame sa
vo veikime suėmė 8,000 be
laisvių, jų tarpe 180 oficie- 
rių. •

Vienoj vietoj anglai pra
siveržė 5 mylias už vokiečių 
linijos ir paėmė dar keletą 
kaimu, (k

Hindenburgo linija gavo 
didžiausi smūgi.

Užpuldama 32 mylių fro
nte tarpe St. Quentin ir. 
Scrape, trečioji anglų armi-l 
Ja, vedama lieut. gen. Sir Ju-| 
lian Byng, paėmė visą vo-: 
kiečių liniją į vakarus nuo', 
kanalo du Nord iki Bapau-' 
me-Cambrai kelio ir vis dar 
tebesiveržia priekyn.

Amerikos spėkų Francijoj 
komanduotojas gen. Per-Į 
shing buvo anglų kvatieroj, 
kaipo fieldmaršalo Haig sve
čias, pamatyti ofensivą.

Si ataka, kuri prasidėjo 
vakar ryte, nepanašiai į ki
tas, neturėjo artilerijos pri
sirengimo. Tas nustebino 
vokiečius, kurių pasiprieši
nimas buvo silpnas, bet sub
stitutas paprastosios baisio
sios kanonados dar labiau 
Juos nustebino.

Tai buvo nelauktas užpuo
limas iš anglų linijos didelio 
skaičiaus “kubilų” (tank). 
Irdamies priekyn per dyg
liuotųjų vielų laukus ir tran
šėjas, kubilai atidarė dideles 
žiotis, per kurias užklupo 
anglų, škotų ir airių karei
viai, kurie atvirame lauke 
mušėsi ir pergalėjo vokie
čius.

Tarp paimtųjų miestų yra 
Hayrincourt, Flesųuieres, 
iVfarcoing ir Masnieres.

Atimta apie 20 kanuolių.

True translation filed with the post- 
master at Chicago. UI., on November 
22. 1917, as required bv the act of 
October G. 1917.

ANGLAI TEBEINA 
PRIEKYN.

ANGLŲ ARMIJOS KVA- 
TIERA, lapkr. 21. — Anglų 
ėjimas priekyn Flandrijoje 
tebesitęsia ir daugiau kaimii 
atsidūrė užpakalyj gen. 
Haig linijos. Kavalerija ge
lbsti besi veržime.

I rue translation filed \vnh the post- 
ruasler at Chicago. III., on Noveniber 

1917, as reiftdred b v the act of 
ictober G. 1917.

IR FRANCUZAI VEIKIA.

BERLINAS, lapkr. 21. — 
Oficialis karės generalės

kvatieros pranešimas sako, 
kad francuzai pradėjo stip
rias atakas ant vokiečių še
šių mylių fronte į šiaurę nuo 
Aisne. Anglai vis dar tebe- 
vartoja stipinas spėkas prieš 

Hindenburgo liniją Camb- 
ra i sektore.

True translation filed wtth the post- 
master at Chicago, III., on November 
21. 1917, as reguii'ed b y the act of 
October G, 1917.
ANGLŲ ARMIJA 5 MY

LIOS NUO ERUZOLIMO.

LONDONAS, lapkr. 21.— 
Karė§ ofisas paskelbė, kad 
veikiančioji Palestinoje an
glų armija pasiekė vietas pe
nkiose myliose nuo Jeruzoli- 
mo.

True translation tilcd witn the post- 
master at Chicago, III., on Noveniber 
22. 1917. as reguircd bv the act of 
October 6, 1917.

ATMUŠĖ 3 AUSTRŲ 
ATAKAS.

ITALŲ ARMIJOS KVA- 
TIERA ŠIARINĖJ FRAN
CIJOJ, lapkr. 21. — Austrai 
padarė tris smarkias atakas 
ant italų spėkų ant Monte 
Pertica, į šiaurvakarius nuo 

'Monte Grappa. Jos kiekvie- 
ną sykį buvo atmuštos.
i_____________________
I True translation filed \vith the post- 
, masler at Chicago. III., on November 
22, 1917, as reguircd b\ the act of 

! October G. 1917. * \

I REIKALAUJA PAS IT A- 
I RIMO SU REICHSTAGU.

COPENHAGEN, lapk. 21 
— Reikalaujant reichstago 
vadovams lenku klausimas ir 
planuojamasis prijungimas 
prie Hapsburgo monarchi
jos bus svarstomas reichsta
go komiteto posėdyje lapkr. 
28. Didžiumos partijos iš
reikš pageidavimą, kad val
džia nedarytų jokių nuos
prendžių be pirmesnių pasi
tarimo su reichstagu ir ne
gavus jo pritarimo.

fane translation filed with the post- 
master at Chicago. III., on Noveniber 
22, 1917, as required b5 the act of 
October 6. 1917.

PRAŠO DAUGIAU
KAREIVIŲ.

> LONDONAS? lapkr. 20.-— 
Premieras Lloyd George šia
ndie pasakė Su v. Valstijų 
karės misijai, kad Rusijos 
suirimas ir Italijos nepasise
kimas “verčia dabar labiau, 
negu pirma, kad Suv. Valsti
jos kaip galima greičiausia 
pasiųstų skersai Atlantiką 
kiek galima daugiau kariuo
menės.”

KARĖS STOVIS 
ZURICHE.

COPENHAGEN, lapk. 21 
— Sulig šiandie čia gautos 
žinios, delei “sumišimų” 
Zuriche, Šveicarijoj paskelb
tas apgulimo stovis.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
22, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

FRANCUZAI ŠAUDO 
RUSŲ KAREIVIUS.

Nušovė 10, o sužeidė 50.

LONDONAS, lapk. 21. — 
Rusų kareiviai Francijoj už
sikrėtė bolševikų idėjomis ir 
atsisakė klausyti savo oficie- 
rių. Raminančios kalbos, 
Kerenskio atsišaukimai ir 
kitokios priemonės vartota 
sugrąžinimui tvarkos, bet be 
pasekmių. Pagalios francu
zai šovė į rusus iš kanuolių. 
Apie 10 tapo užmušta, o 50 
sužeista.

Truė translation filed with the post- 
niaster at Chicago, UI., on Noveniber 

J 22. 1917, as reguircd bv the act of
October G, 1917. x

RUSIJA PASIRENGUSI 
DARYTI TAIKĄ.

LONDONAS, lapkr. 20.— 
Exchange Telegraph Co. ga- 
m sekamą žinią iš Copenha- 

geno:
“Tidende Berlino korespo

ndentas netiesioginiu keliu 
patyrė, kad naujoji Rusijos 
valdžia oficialiai užreiškė, 
jogei ji apleido kariaujančių 
šalių eiles ir yra pasirengu
si daryti atskirą taiką.

True Iranslaiion ided with the post- 
inasier at Chicago, U!., on November 
22, 1917. as reguirod bv the act of 
October G, 1917.

BOLŠEVIKAI VALDO 
RUSIJĄ.

PETROGRADAS, lapkrr. 
20. — Viskas nurodo, kad 
naujoji valdžia yra įvykusiu 
faktu. Nebuvo ganėtinai 
stpirios opozicijos, kad su- 
trukdžius jos įsisteigimą. 
Jeigu maisto užteks, išrodo, 
-ktuKLenino-Trockio valdžia 
galės atsilaikyti prieš visą 
Įopoziciją. /

True translation filed \vilh Ihc post- 
master at Chicago, III., on November 
22, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

LAUKIAMA SUSIRĖMI
MŲ FINLANDIJOJ.

COPENHAGEN, lapk. 21 
— Iš Haparanda, Švedijoje, 
pranešama, kad socialistai ir 
buržuazinės partijos Finlan- 
dijoj padarė savitarpinį ko
mpromisą prieš rusus karei
vius ir mušis gali prasidėti 
bile valandą.

True translation filed uitb the post- 
master at Chicago. UI., on November 
22, 1917, as reguired bv the act of 
October G, 1917.

20 METŲ KALĖJ IMAN.

Už nestojinią kariuomenėn.

AYER, Mass., lapkr. 21.— 
Karės viršininkai Devens 
stovyklos šiandie paskelbė, 
kad kariškasis teismas nu
teisė Tony Petroshki iš No- 
rwich, Conn., 20 metų fede- 
ralin kalėjimai! Atlantoje už 
nestojimą kartu su kitais iš 
savo ‘distrikto kariuomenėn. 
Distrikto kvota buvo priski
rta prie 304 infanterijos pul
ko ir kada jie atvyko stovyk- 
lon, Tony Petroshki nebuvo kino stenografijos. atgal ant sosto, kad jie ir to-
jis tarpe. Jis buvo areštuo- Bet caras su cariene vis- liau galėtų braidyti žmonių 
tas federalių agentų. tiek esą nepatenkinti, keikia kraujuje.

Truc translation filed with the post* 
master at Chicago, III., on November 
22, 1917, as reguircd hy the act of 
October 6, 1917.

Svarbi žinia
Galės būt paliuosuoti iš ka

riuomenės tie, kurie ne- 
tiesotu budu tapo paimti. 
Tik reikia veikt urnai.

Chicagos Tribūne kores
pondentas lapkr. 20 d. pra
neša šitokią žinią iš Camp 
Logan, Houston, Texas:

Kariuomenės valdyba čio
nai gavo telegramą iš pro- 
vosto maršalo generolo Cro- 
wder, kur jis kalba apie pa- 
litiosavimą iš kariuomenės 
tų vyrų, kurie fiziškai netin
ka kariuomenės tarnybai ar
ba kurie tapo netiesotu bu
du paimti kariuomenėn.

Sulig generolo Crowder 
instrukcijomis, tie vyrai, kur 
mano, kad jie netiesotu budu 
tapę paimti ir todėl turi būt 
paliuosuoti, privalo kreip
ties į savo komanduotojus 
viršininkus, paduodant tam 
tikras aplikacijas.

Reikia veikti urnai.
Tokios aplikacijos turi būt 

paduotos tuojau, bėgiu sep
tynių (7) dienų nuo atvyki
mo kariuomenės stovyklon. 
Tiems vyrams, kurie jau y- 
ra išbuvę kariuomenės sto
vykloj daugiau kaip savaitę, 
'aikas aplikacijoms paduoti 
gali būt dar šiek tiek pailgin
tas.

Prie “affidavitų”, kur pa
imtasis kariuomenėn paduo
da priežastis, dėl kurių iis 
turėtų būt paliuosuotas, ga
lima dar pridėti ir kitokie 
dokumentai, kurie galėtų pa
duodamąsias priežastis pat
virtinti, prirodyti.

Kiekviena tokia aplikaci
ja bus peržiūrėta divizijos 
viršininko, šiuo atveju maj. 
Chiperfieldo. Betgi dalyką 
nuspręs ne jis, o tik divizija 
komanduojąs generolas. Ta
me sprendime nė vietos, nė 
distriktų boardai neturi jo
kio balso.

Rokuojama, kad tarp at
gabentųjų čia iš Camp Grant 
naujokų rasis daugiau kaip 
tūkstantis vyrų, kurie reika
laus paliuosavimo.

JUOKDARIS LIKIMAS.

Buvusi cariutė apsivesianti 
su socialistu.

LONDONAS. — Kaip tas 
juokdaris likimas mėgsta ty- 
Čioties iš žmonių. Nelabai 
senai Mikė dar sėdėjo ant 
Rusijos sosto ir visa savo e- 
sybe labiausiai neapkentė 
ir bijojo socialistų. Taip pat 
neapkentė ir bijojo socialis
tų ir carukės. Bet viskas vi
rto kitaip. Caras nusirito 
nuo sosto ir atsidūrė tolimo
je Siberijoje, kur jis .pirma 
grūdo geriausius Rusijos sū
nūs ir dukteris. Ten atsidū
rė ir carukės. Ir, kaip visur 
kalbama, vyriausioji caro 
duktė Olga įsimylėjo į... soci
alistą iš Tobolsko. Ir jiedu 
ketiną apsivesti.

Kita carukė, Marė, išsimo-

•PRIVATIŠKAS BANKIE- 
RIUS NUTEISTAS TRIMS 
METAMS KALĖJIMAN.

Ukraina atšaukė iš fronto 
savo kareivius

Neleidžia tavorų j Rusiją

Gali skilti Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Taryba

CHICAGO. — Vakar pri- 
saikintųjų teismas po valan
dos tarimosi nuteisė nusiba- 
nkrutijusį privatišką ban- 
kierių Harry A. Dubia, sa
vininką Industrial Savings 
Bank, 2007 Blue Island avė., 
trims metams kalėjiman ir 
užsimokėti $805 pabaudos 
už priėmimą depozitų, kada 
bankas jau negalėjo išsimo
kėti. Piniginė pabauda yra 
dusyk didesnė už paskutinį 
priimtą depozitą. Tai yra 
didžiausia, bausme, kokia pja- 
lima skirti privatiškam ba- 
nkieriui.

Byla tęsėsi beveik visą mė
nesį. Ją vedė prokuroro pa- 
gelbininkas Raber, kuris ve
dė bylą ir prieš lietuvį ban- 
kierių Joną M. Tananevičių. 
Benagrinėjant bylą pasiro
dė, kad banke truko net $800 
000.

True translation filed with the post- 
master «t Chicago, III., on November 
22, 1917, as reguircd by the act of 
October G, 1917.

AREŠTUOJA I. W. W. 
NARIUS.

50 areštuota Kansas aliejaus 
laukuose.

KANSAS CITY, lapk. 21. 
— Fred Robertson, Suvien. 
Valstijų distrikto prokuro
ras dėl Kansas paskelbė, kad 
dvi skrynios popierių, neku- 
rie kuriu užveria LW.W. 
planus, tapo užgriebti But- 
ler paviete, Kansas.

Skaičius areštuotųjų But- 
ier paviete šiandie pasiekė 
50, bet daugelis po perklausi- 
nėjimui tapo paliuosuoti.

Gauta žinia iš Eldorado, 
Kas., kad ten areštuota 18 
žmonių ir visi jie yra kalti
nami konspiracijoj sukelti 
riaušes aliejaus laukuose.

23 areštuota Augustoj ir 
17 jų išvežta į pavieto sėdy
nę Eldorado.

Federaliai agentai, polici
ja ir piliečiai veikia išvien 
medžioklėje. Kada kiekvie
nas žinomas I. VV. W. narys 
Augusta ir Eldorado bus a- 
reštuotas, tada bus užklup
tas Towanada, kur I. W. W. 
nariai irgi veikią.

fruc translation filed witb the post- 
master at Chicago. 111., on November 
22, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

8,000 UŽMUŠTA 
MASKVOJE.

WASHINGTON, lapk. 21. 
— Iš Švedijos Valstybės de
partamentui šiandie prane
šama, kad gen. Kaledinas su 
savo kazokų armija artina
si prie Maskvos. Skelbiama, 
kad Maskvoje laike riaušių 
užmušta duagiau kaip 8,000 
žmonių. 

• f

Vėliausios žinios sako, 
kad Maskvos miesto durna 
tapo paleista, o miesto galva 
pasislėpė nuo revoliucionie
rių. <r 

revoliucionierius ir meldžia 
Dievo, kad sugrąžintų juos 

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, Iii., on November 
22, 1917, as reguircd by the act of 
October 6, 1917.

UKRAINA ATŠAUKIA 
SAVO KARIUOMENĘ.

Atšaukia 360,000 kareivių iš 
Rusijos fronto, kadangi ji 
pasiskelbė neprigulmybę.

PETROGRADAS, lapkr. 
21. — Sulig vėliausių prane
šimų, Ukraina tikrai paskel
bė savo neprigulmybę ir at
šaukė 360,000 kareivių iš Ru
sijos fronto. Tas labai su
silpnina rusų armiją ir pa
lieka didelį plotą žemės at
darą priešui.

Kaip pranešama, civiliai 
ir kariški gubernatoriai tapo 
išvyti iš Jų buveinės Kieve ir 

i jų vietą užėmė Ukrainos 
komisionieriai.

Fruc Iranslaiion filed \vilh Ihc post- 
tnaslcr at ('hieago, III., on November 
22, 1917. as reiĮiiired by the act of 
October G, 191“.
NELEIDŽIA IŠVEŽTI TA

VORŲ I RUSIJĄ.

WASHINGTON, lapkr. 21 
Rusija yra šiandie atkirsta 
nuo Amerikos reikmenų, 
kol Petrograde neįsisteigs 
valdžia, kurią Washingtono 
valdžia gali pripažinti.

Amerikos valdininkams 
tapo paliepta sustabdyti vi
sus į Rusiją siunčiamus ta
voms, jau esančius dokuose, 
kol nebus aiškiai žinoma, į 
kieno rankas jie paklius. Bo
lševikų viršenybė ar ilga ci- 
vilė karė dar labiau susiau
rės embargo, kuris yra vy
kinamas ir kares pirklybos 
taryba atidžiai daboja atsiti
kimus Rusijoje, kad neišlei
dus jokios pagelbos iš Ame
rikos portų dabartinei Rusi
jos valdžiai.

Prieš paskutinę permainą 
Rusijos valdžioje šios šalies 
valdžia paskyrė Rusijos lai
kinąja! valdžiai $325,000,000 
kreditų, iš kurių beveik 
$200,000,000 jau buvo pasko
linta. Dabar gi rusų tais 
kreditais nupirktieji tavorai 
yra sulaikyti Amerikos per
tuose, atsakant suteikti jų 
laivams anglis.

True translation filed with the post- 
niastcr at Chicago, III., on November 
22, 1917, as reguircd by the act of 
October 6, 1917.
GALI SKILTI DARBININ
KŲ IR KAREIVIŲ ATSTO

VŲ TARYBA.

Susitvėrė du komitetai ir 
šauks naują Tarybų kon
gresą. Bolševikai grasina 
turčiams.

PETROGRADAS, lap. 21 
— Bolševikai išleido perser
gėjimą “turčių klesai ir jos 
tarnams”, kuriame apkalti

na juos kėlime streikų vals
tybės ir miesto tarnybose. 
Persergėjimas sako:

“Jus žaidžiate su ugnim. 
Jus pirmieji nukentėsite nuo 

bado, kuris gręsia šaliai ir 
armijai. Iš jus bus atimta 
teisė gavimo produktų. Vi
sos jūsų sankrovos bus re
kvizuotos ir Jūsų nuosavy
bės konfiskuotos.”

Bolševikų vadovai stengia
si sužadinti tarp savo šali
ninkų viltį, kad kitų šalių 
proletariatas pradės pana
šias Rusijai revoliucijas. Jie 
tikrina:

“Vokietijos ir Austrijos 
socialistai augština bolševi
kų revoliuciją. Francuzų 
socialistai sveikina bolševi
kus savo laikraščiuose.”

Daugybė anarchistų laik
raščių Petrograde dabar at
virai ragina panaikinti viso
kią valdžią.

Bolševiku komisionierius 
vakar atsilankė valstybės 
bankon, kad atidarius pini
gines skrynias, bet paskui, 
pasitraukė, darbininkų ir 
kareivių sargybai atsisakius 
leisti pajudinti valstybės 
nuosavybę.

Gręsia skilimas.
Skilimas darbininku*ir ka

reivių organizacijose visoje 
šalyje gręsia delei buvimo 
dviejų cenrtalinių komitetų, 
kurių kiekvienas tikrina esąs 
teisingai įgaliotu, užginčy
damas kito teises.

Naujasis centralinis komi
tetas paskirtas dabartinio 
darbinikų ir kareivių atsto
vų kongreso, kuris pagimdė 
jr dabartinę valdžią, skaito 
save augštesniu už kitą pa
našią organizaciją, kuri gy
vuoja nuo kelių mėnesių 
tuoj po kovos mėn. revoliuci
jos. Tos dvi įstaigos papra
stai visų vadinamos kaipo 
pirmas ir antras centrahnis 
komitetas.

Antras centralinis komi
tetas, kaip skelbiama, mano 
sušaukti susirinkimą darbi
ninkų ir kareivių atstovų, 
kurie nedalyvavo paskuti
niame kongrese ir bandyti 
sutraukti juos į organizaci
ją, kuri kovotų prieš bolše
vikų viešpatavimą.

Komiteto vadovai sako, 
kad iš 900 organizuotų Dar
bininkų ir Kareivių Atstovų 
Tarybų tiktai apie 100 daly
vavo paskutiniame kongre
se. Tarp susilaikiusiųjų bu
vo didžiuma armijos tary
bų.

Užrubežinių reikalų mini
steriją apėmė Ikonas Troc
kį

SKAJTYKIT IR PLATINKI! 
“NAUJIENAS”.
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'-as Lithuanian Daily News
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SO. HALSTED STREET 
CHICAGO, ILLINOIS
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Užsisakomoji %aina:
Ifelcagoje, nešiotojams kasdien pri

statant į namus, moka:
Savaitei ...................... 12 centų
Menesiui .................... 50 centų

’JKlMto dalyse, kur nešiotojai nepa- 
T<s$da, dienraštis siunčiamas pačtu, 
Mafjams išanksto užsimokėjus: Me- 

18.00; pusei metų $3.50.
KVar, ne Chicago], metams $5.00; pu
tai metų $3.00; trims mėnesiams 
»1.n. Kanadoje metams $7.00. VI- 

kitur užsieniuose $8.00 metams.

Laikraštinis 
monopolis.

Lietuvių Socialistų Sąjun
goje pereitais ir šiais metais 
apsireiškia vis didesnis pa
linkimas sucentralizuot kon
trolę ant socialistinės spau
dos. Pirmas žingsnis toje 
pakraipoje buvo padarytas 
pernai vasarą, kuomet Sąju
ngos centras pavartojo nela
bai padorų triksą, kad pri
vertus P. Grigaitį pasitraukt 
nuo “Naujosios Gadynės” re
dagavimo ir atidavus žurna
lo vedimą į “Kovos” redakci
jos rankas. z .

Paskui per Sąjungos lei
džiamąjį savaitrašti prasidė
jo įkyri kampanija prieš va
dinamuosius “privatinius lai 
kraščius”. To savaitraščio 
vedėjai, centro nariai ir su
agituotieji sąjungiečiai, ne
paisydami nė teisybės, nė fa
ktų, ėmė sistemačiai ir be pa
liovos atakuot “Naujienas”, 
“Keleivį” ir “Laisvę” už tai, 
kad jie esą neištikimi socia
lizmui, kad jų tikslas esąs 
privatinių asmenų pelnas ir 
tt. Dabar-gi, matoma, jie 
jau skaito, kad tos atakos 
prirengė dirvos padaryt 
naują žingsnį priekyn prie 
jų tikslo, ir “Kovos” admi
nistratorius paleido per kuo
pas sumanymą leisti “Kovą” 
du kartu savaitėje. Kartu 
su šituo sumanymu svarsto
ma ir įnešimas, kad Sąjunga 
atpirktų “Laisvę” iš jos lei
dėjų ir padarytų ją Sąjungos 
laikraščiu.

Bent vienas šitų dviejų 
projektų veikiausia bus įvy- 
kdintas. Jeigu sąjungiečiai 
įsigis “Laisvę”, tai organiza
cija turės jau tris laikraščius 
savo rankose; tuomet “Ko
vos” leidimą tankinti nebe
reikės. O jeigu bus nutarta 
leisti “Kovą” du kartu savai
tėje, tai ji taip užkirs kelią 
“Laisvei”, jogei brooklynie- 
čių laikraščio gyvavimas pa
sidarys visiškai priklauso
mu nuo Sąjungos malonės.

Paliktu tuomet tiktai du 
nepriklausomu nuo Sąjun
gos socialistų laikraščiu, 
“Keleivis” ir “N a u j i e- 
n o s”. Juodu “užkariaut” 
organizacijos centras ir jo 
bendraminčiai tur-but nesi
tiki greitu laiku, nors geistų 
labai; “Kovoje”, pavyzdžiui, 
jau pradėta rašyti apie tai, 
kad josios leidimo patankini- 
mas busiąs žingsnis prie die
nraščio. Tuo tarpu betgi, 
neturint vilties paimt į savo 
rankas šitas dvi socialistinės 
spaudos įstaigas, jie deda vi
sas pastangas, kad bent jie
dvi neitų didyn, ir varo agi
taciją prieš jiedvi.

Mums mažiausia rupi, ar 
Sąjungos bosų ir jos pritarė
jų pienai įvyks, ar ne. Mes 
nededame daug svarbos ant

y by vybės forma,

to, kas yra laikraščio savi
ninkas; laikraščio vertę nu
stato jo turinys, o ne nuosa- 

kurią jisai’ re
prezentuoja. Bet tos pasta
ngos padėt visą socialistų 
spaudą po Sąjungos kontro
le turi vieną labai nepagei
daujamą pusę.

Tos pastangos daroma ai
škiu tikslu, kad Sąjunga įgy
tų galios per savo centrali- 
nes įstaigas diktuoti sociali
stinių laikraščių pakraipą ir 
jų redakcijų politiką. Sąju
ngos centras ir jo šalininkai 
norėtų, kad visi socialistiniai 
laikraščiai rašytų taip, kaip 
tas centras palieps, ir tokio
je dvasioje butų vedami, ko
kią jisai užgirs.

Jeigu šitas jų noras įvyk
tų, tai lietuvių socialistų ju
dėjimui butų padaryta dide
lė skriauda.

Labai klaidinga yra įsivai- 
zdint, kad socializmo judėji
me turi gyvavimo teisę tik
tai kokios-nors vienos rųšies 
idėjos. Jame apsireiškia di- 
džiausis idėjų įvairumas, ir 
tarpe tų įvairių idėjų eina 
niekuomet nepasiliaujančio
ji kova. Šita kova yra vienu 
svarbiausiųjų socializmo 

progreso priežasčių, ir su
stabdyt ją — reikštų atimt 
iš socializmo gyvybę.

Bet ir kaip sustabdyti ją? 
Net katalikų bažnyčia, kuri 
turi “neklaidingą” popiežių, 
nustatantį visas jos dogmas, 
neišvengia minčių susikir
timų, nors jai, kaipo atgyve
nusiai savo laiką organizaci
jai ir kovojančiai vien už 
mirties valandos atitolinimą, 
—tie susikirtimai yra be ga
lo pavojingas dalykas. Soci- 
alistai-gi neturi “neklaidin
gų popiežių’’ ir jokių dogmų 
nepripažįsta; prieš jokius 
minties kontrolierius jie ne- 
nusilenktų. Ir jie yra ne 
smunkanti, o nuolatos au- 
gasti jiega. Jie rengiasi už
kariaut pasaulį, ne tiktai 
kad padėjus jam naujus eko
nominius pamatus, o ir kad 
pastačius ant tų pamatų na- 

lują idėjų rūmą. Kaipgi jie 
galėtų atlikti šitą milžinišką 
darbą, jeigu jie protautų, ne 
kaip laisvi žmonės, o pagal 
kokių-nors viršininkų dikta
tūrą? !

Nepersenai “Naujienose” 
tilpo garsiojo vokiečių socia
listų mokslininko, K. Kauts- 
kio laiškas, kuriame jisai'ap
rašo, kaip Scheidemanno pa
rtija steigia “laikraštinį mo
nopolį”, išgindama iš visų jos 
kontroliuojamųjų laikračių 

ir žurnalų nepritariančius 
jai redaktorius. Bet juk ly
giai toks-pat dalykas dabar 
mėginama įvykint ir Lietu
vių Socialistų Sąjungoje. 
Skirtumas tiktai tas, kad te
nai galią turi vadinamieji 
“social-patriota”, o čia — 
bolševikai (arba bolševikų 
pamėgdžiotojai). Mes te- 
čiaus jau ne kartą turėjome 
progos pastebėt, kad tarp 
dešiniųjų ir kairiųjų sociali
stų yra daug giminiškumo.

Apžvalga.
“KJRAMOLOS 
MALŠINTOJAI.”

“Laisvė” rašo:

Mums praneša, jog Cleve- 
lando kunigas taip sunacha- 
lėjo, jog kenkęs net archibe- 
partyvio M. Petrausko konce
rtui.

Clevelando kunigas nėra tai 
išimtis švento Jurgio ricierių 
eilėse. Klerikalų pasauly de- 

dusi kas lai nepaprasto. Koks 
lai nesvietiškas dūkimas pra- 
deda ten viešpatauti. Chica- 
gos dienraštis, kuris tūla lai- 
ką buvo lygir prikandęs savo 
liežuvį, vėlei paleido ji, nely
ginant Raseinių Magdė, (ii 
Bostono ir Brooklyno lapai 
perdėm užimti kryžkare prieš 
socialistus ir laisvamanius.

žmonės šneka, — ir žmo
nių šneka turi pamato, kad 
pastaraisiais laikais įeinąs ma 
don stabdymas socialistų pra
kalbų yra lai pasekmė bendro 
darbo tarpe “police-station’o” 
ir klelyonijos.

Mes jau žinom, kas išardė 
apie 10 prakalbų LackaAva li
ną ir Luzerne pavietuose Pa., 
kur turėjo kalbėt d. S. Michel- 
sonas. Tai buvo darbas kle
rikalų pastumdėlio Ramanau- 
ckucio. Kiek vėliau Pittsto- 
ne neleido kalbėt Pruseikai, 
o dabar panaši žinia ateina ir 
iš Waterburio, kad sustabdy
ta Smelstoriaus prakalba.

Žmonės šneka, kad sociali
stai, norėdami rengti prakal
bas, turės eiti gauti leidimo 
j klebonijas. Žinoma, socia
listai jau seniai užmiršo tą ta
ką ir neis jo jieškoti.

Geriausia padarys socialis-* 
tai, perkeldami klausimą į tei
smus. Tuo keliu eina musų 
Waterburio draugai. Ir mes 
norime, kad VVaterburio dra
ugų byla butų ponam “džio- 
džėm” toks jau drūtas riešu
tas, kaip ir kun. X. Mockaus 
byla.

LIETUVOS DARBO 
ŽMONIŲ TARYBA.

Lietuvių demokratinės parti
jos Rusijoje, kaip jau žinome, y- 
ta bendrai sutverusios Darbo 
Žmonių Tarybą. Apie ją plates
niu žinių randame sekamame c c
“Nauj. Lietuvos” straipsnyje:

Pasaulio karas ir Rusijos 
revoliucija pastate ištremtie
siems Lietuvos gyventojams 
eilę klausimų, kaip antai: tre
mtinių šelpimas, Lietuvos po
litikos ateitis, grįžimas tėviš
kėn ir k t.

Tais klausimais rūpintis 
buvo sudaryta Lietuviu Tau- c 

los Taryba, kuri susidėjo iš 
visų lietuvių politikos gyveni
me apsireiškusių partijų.

Tautos 'Tarybos keliu mene- w 4.
siu veikimas ir Rusijos Lietu
vių Seimo ginčai, pagalios,, 
Seimo skilimas vaizdžiai pa
rodė, kad dalyvavusios Tau
tos Taryboje partijos, savo 

'tikslais ir taktika, tiek tarp sa
vęs skiriasi, kad bendras visų 
tų partijų darbas nėra gali
mas. Pačiame Seime demo
kratinė lietuvių visuomenes 
dalis priversta buvo pertrauk
ti ryšius su dešiniaisiais ir kle
rikalais musu tautos elemen- C
tais. Susispietusi apie “San
tarą” liberalė inteligentija, ku 
ri buvo Seime laikinai prisi
dėjusi prie demokratinio spa
rno, greit ir vėl pasitraukė 
prie artimesnių jai dešiniųjų. 
Likusios Tautos Taryboje so- 
cijalistinės partijos, pripažin
damos, kad 'Tautos 'Taryba, 
kaipo tokia, nustojo gyvavus, 
randa reikalą sudaryti orga
ną, kur koncentruotųsi bend- 
rieji Lietuvos revoliucinės de
mokratijos politiniai ir kultū
riniai reikalai.

Vienas svarbesnių nesutiki
mo su dešiniomis partijomis 
punktų buvo pažiūra į Rusi
jos revoliuciją ir jos įtaką į 
Lietuvos gyvenimą. Lietuvos 
demokratijos atstovai, kaip 
seniau, taip ir dabar, yra tvi
rtai įsitikinę, kad Lietuvos li
kimas yra surištas su Rusijos 
ir kitų kraštų demokratijų 
laimėjimais. Dėlto, einant iš
vien su jomis, lietuvių revo
liucinės demokratijos uždavi
nys — kovoti dėlėj tą laimėji
mų, telkti darbo žmones ir 
organizuoti jėgas bendram 
politiniam ir kultūriniam de-< 
mokratijos darbui.

Minėdami lai, L. S.-D. P. 
Petrapilio Organizacija ir L. 
S. - L. Partija nutarė įsteigti 
Lietuvos Darbo Žmonių I ary- 
ba, kuri, nustatydama bend
ruosius revoliucinės demo
kratijos veiksnius, vienytų jė
gas revoliucijos kovai. 'Tai
gi, D. Ž. Tarybos uždavinys 
būti organu, kuris sprendžia, 
reiškia ir vykina demokrati
nės Lietuvos visuomenės rei
kalavimus.

Lietuvos Darbo Žmonių I a- 
ryba susideda:

1) iš lygaus atstovų skai
čiaus nuo Lietuvos revoliuci
nių partijų, po 3 nuo kiekvie
nos,

2) nuo jų kuopų po I nuo 
50 nariu.

3) ir kitų Lietuvos demo
kratinių organizacijų, einan
čiu revoliucinės demokratijosc
keliais.

P a s t a b a. L. D. Ž. T. tu
ri teisę kooptuoti į savo tar
pą naudingus jai žmones.

L. Darbo Žm. Taryba pra
deda veikli, kai tik bus atsių
sti atstovai nuo L. S.-L. P. ir 
L. S.-D. P

True translation filccl with the post- 
master at Chicago, III., on Novcmber 
22, 1917, as reouircd by the art of 
October 6, 1917.
ITALIJOS SOCIALISTAI
IR VALDŽIA.

Dabar, kada viso pasaulio a- 
kįs yra atkreiptos į Italiją, ne 
pro šalį bus susipažinti su kai- 
kuriais santykiais tos valstybės 
viduje. Charakteringas šituo 
žvilgsniu yra vadinamasai “La
zzari incidentas”, apie kurį ži
nios plačiai pasklido net ir Ame
rikos spaudoje. Štai, kaip apie 
jį rašo vienas konservatyvis lai
kraštis:

Dalykas, kuris yra žinomas 
Italijoje, kaipo Lazzari inci- 
diehtas, yra ypatingu budu 
ženklyvas dabartinėms sąly
goms toje šalyje. Italija dau
ginus gal, negu kuri kita ša
lis, paskutiniais trejais metais 
kentėjo nuo vokiečių intrygų, 
su kuriomis juo sunkinus ir 
kėblinus buvo apsidirbi, kad 
tūlos vietos toje šalyje teikė 
nepaprastai derlingos dirvos 
intrygų propagandai. Neskai
tant skaitlingo pro-germaniš- 
ko elemento, kuriuo vadovau
ja Signor Giolittr, lenai randa
si Italijos socialistų; o Italijos 
socialistai yra visai ne lokio 
plėtojimosi produktas, kaip 
kili socialistai, kas pareina 
nuo tam tikrų istorinių aplin
kybių. Italijos istorija iki pe
reitojo šimtmečio pasiliuosa- 
vimo karių buvo per keletą 
šimtmečių josios didmiesčių 
istorija. Italijos ūkininkai vi
sai mažai dalyvavo tautinia
me šalies gyvenime, ir jie vi
suomet. žiūrėdavo į miesto gy
ventoją, kaipo į žmogų, ku
riam skiria kitoks, negu jų, 
likimas, ir kurį jie mažai le- 
suprasdavo. Tarp šitų sodie
čių socializmas sparčiausiai ir 
prasiplatino, ir jų elgimąsi y- 
ra priešingas visokiems kom
promisams.

Kaip profesorius Bonomi, 
žinovas lo dalyko, kiek laiko 
atgal užreiškė, Paduos lomo
je- kad paėmus tik vieną pa
vyzdį socialistų viešpatavi
mas yra “neapribuotas”. “Ji-, 
sai”, sako profesorius, “nepa-1 
kenčia kitoldų nuomonių,
kaip tik savo. Jisai stoja prieš 
karę ir prieš kiekvieną, kuris 
ją remią, prie tuos, kurie ve
da karę, ir tuos, kurie deda 
ant jos kiek svarbos.”

Žinant šitas sąlygas ir ži
nant, kaip sunku, arba net ne
galima, yra aštriai apsieit su 
ištisomis šalies dalimis, reikia 
pripažinti, kad Italijos val
džiai prisėjo nepaprastai ilgai 
kentėti, čia mes nesvarsty
sime, ar ji kentėjo ne perilgai, 
bet yra faktas, kad Lazzari 
indidentas tai buvo tiesiogine 
tosios jos politikos pasekme. 
Kaip jisai įvyko? Constanti- 

no Lozzari, oficialės socialis
tų partijos sekretorius, išsiun
tinėja aplinkraštį kokiems 
300 socialistų mayorų, ragin
damas juos daryt visa, ką jie 
gali, kad išsipildytų partijos 
obalsis “laika įki žiemos”, ii’ 
toliaus ragindamas, kad atsie
kiami šito tikslo butų pavar
totos griežtos priemonės, tarp 
kurių nurodoma viena šito
kia: kad mayorai, “pagal duo
tą signalą įteiktų rezignaci
jas”, idant tuo budu iššaukus 
suirutę šalyje ir suparaliža- 
vus valdžios veikimą. Gar
sus riksmas kilo šalyje, prieš 
tą aplikrašlį, ir valdžia ėmė 
teiraulies, kokių įstatyminių 
priemonių balų galima stver- 
lies prieš Signor Lazzari. Re
zultatas tečiaus buvo pusėti
nai nuostabus, nes karaliaus 
prokuroras užreiškė, kad ne
są jokio legalio pamato per
sekioti Lazzari.
l ai, mat, kokių dalykų dėdasi 

“švento tėvo žemėje.”

Lietuviai Rusijoje.
VORONEŽAS. Rugpjūčio 4 d. 

2 mok. bendrabučio sode buvo 
lietuvių moksleivių susirinkimas 
-mitingas. 'Tikslas aptarti ei
namuosius moksleivių reikalus.

Pirmoj vietoj tarp kita ko bu
vo svarstoma uždarymas Komi
teto skalbyklos. M. trumpai pa
pasakojo, kokiu budu buvo už
dengta skalbykla; svarbiausia 
priežastis darbininkų algos 
padidinimo ir valgio pagerinimo 
reikalavimas. Bet kuomet Ko
mitetas jų reikalavimų neišklau
sė (reikalavo šiuo brangenybės 
metu tik 70 rub. algos — pir
miau gaudavo valgį, kuriam bu
vo skirta 15 rub., ir 15 rub. pini
gais). Buvo kreiptasi į Darbi
ninkų ir Kareivių Atstovų Tary
bą, ir dabar tas klausimas svar
stomas (skalbyklos prižiūrėtojo 
jau įsakyta per 21 vai. apleisti 
skalbyklą).

Tuomet tūlas R. (su studento 
kepure) išėjus užprotestuoja: 
“Mes tapom vėl kainais, donos- 
čikais; mes negalim jokiu budu 
gyventi be kilo nagaikos. Aš, 
kaipo lietuvis, griežtai protestuo
ju prieš tokį elgimąsi. Kaip ne 
gedia kreiptis “k ba trackini depu
tatam”. Jei jau kreiptis skun- 
džiantiems, tai į autoritetingą 
teismą... “Kuomet pirmininkas
pastebėjo, kad žodžiai “batra- 
ckije deputaty” buvo pasakyta 
su ironija ir užgaunančiai, tuo
met tas pats R. (“krikščionis” ar 
“katalikas”) atsakė: “Rusų lai
krašty “Russkija Viedomosti” 
profesoriai taip juos vadina”... 
Del šio pasakymo susigėdo net 
daugelis ateitininkų ar “krikš
čioniu”. Kamšti Juozas.

L V

SARATOVAS. Lietuvių čia 
priskaitoma apie pusantro tūk
stančio, didžiuma karo tremti
nių iš Kauno gub., yra nemaža ir 
lietuvių belaisvių iš Prūsų Lie
tuvos. Tremtinių pašalpos rei
kalais rupinimuisi yra įsteigti 
Lietuvių Draugijos d. k. n. š. ir 
“Globos” skyriai. Seniau Drau- 
gijoje buvo susitelkę keliolika 
žmonių iš vietinės lietuviu švie- c c

sumenės bei vieno - kito turtin
gesniųjų tremtinių, kurie Komi
teto reikalus taip vedė, kaip 
jiems leido ir dirigavo Petrapi
lio Centralinis “ponas Komite
tas”, nors, reikia pripažinti, kad 
Čel kai kurių Komiteto narių 
darbštumo, čia vis dėlto tremti
nių reikalais, sulyginimai, buvo 
gertau rūpinamasi, negu kitose 
lietuvių “kolonijose”. Patys glo
biamieji visas savo skurdaus gy
venimo priežastis mate Komite
to vedėjų kaltėje, šituo žmonių 
nepasitenkinau mokėjo pasinąu- 
doti kai kurie besivaržantieji dėl 
“ponavimo” Komitete ir, neva 
pritardami žmonių reikalams, 
dabojo, kaip čia patiems paėmus 
į savo randas Komiteto vadžias. 
Užėjus laisvei, jų norai ir išsipil
dė, nes senieji komitetininkai tu
rėjo pasišalinti, gi po ilgų erge
lių perrinkimų Komitetai) galu- 

imai liko išrinkti dauguma vė
tau pasivadinusiųjų save “krik- 
ščomnis-demok ratais” su “dva
sios tėveliu * ir naujosios tvar
kos prašalintuoju lietuvių pul
kininku priešakyje. Ir ištikrų- 
jų, pastaruoju metu aiškiausiai 
pasirodė, kas tiems ponams ru
pi, neš išsiskirsčius kai kuriems 
Komiteto nariams, likusieji, ne
matydami tinkamos kontrolės, 
pradėjo sauvaliauti, nesiklausę 
pačių tremtinių, skirti sau algas, 
samdyti vasarnamius ir U. Čia 
papeikimo verti tremtinių išrin
kti seniūnai i)’ kai kurie Komite
to nariai, deki kurių apsileidi
mo ir neprižiurėjimo Komitete 
bujojo tokia senosios tvarkos 
sauvalė.

Nuo pirmųjų laisvės dienų čia 
susitvėrė “šviesa”, švietimosi 
draugija, kuri pirmose savo gy
venimo dienose vaisingai sutai
sė mieste rinkliavą “Saratovas 

sunaikinlajai Lietuvai” su
rinko <S tūkstančius rub. su vir
šum. Bet nuo to laiko apie tos 
Draugijos gyvenimą nic nieko 
negirdėti.

Yra čia buvusio vargonininko 
Veličkos suorganizuotas ir veda
mas lietuvių liaudies choras, ku
ris pastaruoju metu taiso viešą 
vakarą-spektaklį. (“N. L.”)

—Paežerės Vincas.

Nariai Cook County Real Katate Tarybos 
A. PETRĄT1S & CO. 

Kea) Estate Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

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

Peržiūri apstraktu^, padaro popieras 
NOTARY PUBLIC

751 W. 35ta gatvė 
kampas Halsted Drover 2463

JOSEPH C. WOLON I
LIETUVIS ADVOKATAS *

Rnimsi 902-904 Natfoni.1 Life H14«, V
29 So. La Baile 8t., Chica<o, III. *

Te) Centrą) C890-«891. Atdara: A
Utarninko, ketverge ir subatoe vaks- • 
raie nuo 6 iki 8 vakare, po nemaria: 
:ru m:j.WAUKEE AVĖ.. < .m, g

Tel Humboldt »7. W

* TELEPHONE YARDS 2721

| D R. J. JONIKAIT1S Į 
f Medikas ir Chirurgas :
■ 3315 S. Halsted St., Chicago• vI SI i M----- -----

Balius su Programų Į
Bengia f

LIETUVIŲ NEPR1GULMINGAS KLIUBAS 
PADĖKOS DIENOJE (THANKSGIVING DAY) 

KETVERGE, LAPKRIČIO-NOVEMBER 2!), 1917 
MILDOS SVETAINĖJE, 3142 So. Halsted Gatve. 
Pradžia 5 v. vak. Programas prasidės H v. vak. Inžanga 25c ypatai.

' Nuoširdžiai prašome atsilankyti į musų iškilmingu Baliu, kinis 
bus pamargintas įvairiu programų. Po programų bus dalinamos do
vanos nariams, išbuvusiems šiame Kliube 10 metu ir per l:i laiką

> n ėmusienis iš Kliubo pašalpos. Pagalios įvairus šokiai.
Muzika Brolių Sarpalių...................... Kviečia visus KOMITETAS. |

Del Patarnavimo Depozitoriams 
Bankas Atdaras Panedėlio Vak

■ šio Banko viršininkai realizuoja, kad daug yra depozitori 
kuriems sunku atlikti savo Lankos reikalus laike paprastųjų ba 
kos valandų.

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

Musų depozitoriai apsaugoti musų Kapitahi ir Perviršiu. \ 
šijančiu $5,100,000.00.

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

La Šalie ir Washington gat. (Prieš City Hali).

PIRKITE

THE PEOPLES STORIi
Geresnės prekės . • - -
- = • • už mažiau pinigų

11201-3-5-7 Michigan Av.
ROSELAND—CHICAGO

PEARL QUEEI\

KONCERTINI

Reikalaukite katalogo, kurį Rsiu 
čiame dykai.

Dabar yra patvirtintos ir var
jamos daugiu nos lietuviu, kurie g
jija koncertulą ir augštai rekonn
duojania kai] »o geriausia koncerti
padaryta Su\■ienytose Valstijose,
menkoje. M es galime jas parup
t i augšto arb j žemo tono.

Georgi & Vitak Music Co
1540 W. 47lh St.. Chicago, Ii

Apsvarstykit 
Gerai.

Ar galima 
kitur deiman
to žiedus pi
giau pirkti?

Ar galima 
Elgino laikro
dėlius pigiau 
gauti?

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

Paklauskite 
lietuviu, kurie 
žino. Šimtai 

laikrodėlių 
parduota. Visi užganėdinti. Teisin
gas patarnavimas.

K. Nurkaitis
16171. Robey St., Chicago.

Prie Mihvaukee ir Nortb Avės

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj

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

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



tLnitec^
National

Tai garantija musu ver
tės, kokybės, patarnav. 

□verkautai ir Siutai 
dėl kritiškai pasipuošiančių visokio amžiaus 

$2o °» $22-50 $25”
Nusipirkite geriausius už savo pinigas drabužius; štai ką jus gausi
te šioje sankrovoje, nežiūrint kaip mažai arba kiek daug jus mo
kėsite. Sankrova pasiūlo ypatingas vertes siutų ir overkautų nuo 
tiek mažai kaip $12.00 iki $36.0W — su vadovaujančiais $20, $22.50 
ir $25.00. Pasiutų iš pasitikimu vilnonių audeklų.

Kariniy effekfu KonservatyviŲ lypu 
—Siutai ir Ovcrkautai vyrams ir vaikinams įvairaus skonio. 
Naujos mados mišinio ir naujausios petrenos, rusvų, rudų, pilkų, 
žalsvų, mėlynų ir tt. Kiekvienas drabužis užtikrintas suteikimu 
užgan Minimo. I

ANDERSON & DREW CO.
11200-4 Michigan avė. 3023-27 E. 92 St.

ROSELAND S. CHICAGO

jus žinote už ką šis 
Alio «fnvi ?

Korespondencijos
VVAUKEGAN, ILL.

Nelaimingi atsitikimai.

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos sk«846jfmą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta Ii aklų,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga į krvvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimų akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart ai! 

reikalingas akinių.
Daokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa
tyrimo šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių Ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
AKIU SPECIALISTAS

TP.MYKIT MANO U2RASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras aukštas. 
Valandos: nuo U ryto iki B vak. Nedėliotu nuo • ryto iki 12 diena.

Tel. Ganai 5335

H Daktaras
Specialistas iš

WISSIG,
Seno Krajaus

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

Tel. Canal 3263.
ai

Tek Yards 3654

AKUSERKA MRS. A. VIDIKAS
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prakti
kavusi Pennsylvanijos Hospitalėse ir Phi- 
ladelphijoj. Pasekmingai patarnauju prie 
gimdymo. Uždyką duodu rodą visokiose 
ligose moterims ir merginoms. Kalbu lie
tuviškai. angliškai, rusiškai, lenkiškai Ir 
alavokiškai.

3113 S. HALSTED STREET, CHICAGO, 
Ant antrų lubų,

^DAKTARAS LIEBRECHT
Specialistas, įsteigta 27 Metai

Aštrių ir Chroniškų Vyrų Ligų
Ofiso Valandos:—9 ryto iki 8 vai. vakaro. Utarninkais ir Ketvergais 
nuo V ryto iki 5 vai. po pietų. Nedėliomis sno 9 ryto iki 1 dieną.

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

803 VVest Madison st., Kampas Halsted St. Chicago. 
Inėjimas iš Madison gatvės.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 
Ant Burių. Lentų, Rėmų ir Stoginės Popieros 

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

Subatoj, lapkričio 10, aipe ko
kių dešimtų valanda vakare ta
po užmuštas jonas, 27 metu am
žiaus lietuvis, Jonas Druba. Ka- 
žin-kokiu bildu jis pakliuvo po 
elektrikiniu traukiniu, bėgančiu 
iš Chicagos į Milwankee.

A.a. Jonas Druba buvo čia gi
męs ir su lietuviais didelių pa
žinčių neturėjo, bet vis dėlto 
priklausė prie vietines Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų Draugijos. Vie
tos neprigulmingo kunigo pa
tarnaujamas, palaidotas miesto 
kapinėse. Paliko varge moterį 
ir mažų sūnų.

Lapkričio 11 nelaimė ištiko 
vienų austrų. Jis ėjo zuikių me
džiot. Statant šautuvų šalia sa
vęs, šautuvas paspruko ir išsišo
vė. šovinis pataikė jam tiesiai 
į krutinę ir ant vietos užmušė. 
Paliko pačių su ketvertu vaiku
čių.

Darbai.
Darbai čia sumažėjo. Vielinė 

bedirbs tik penkias dienas ir ke
turias naktis savaitėje.

(Kompanija kamantinėja kiek
vienų savo darbininkų, ar visi y- 
ra užsiregistravę. Reikalauja 
parodyti regištravimos kortas. 
Taipjau kurie piliečiai ir turi po- 
pieras, reikalauja, kad atneštų 
pilietines popieras parodyti. 
Kad dabar darbai mažėja, tai ei
na kalbos, kad tik piliečius pa
liks dirbti, o ne-piliečius pavaris 
iš darbo. Žmones nusiminę. 
Praeitų savaitę iš Kep (? N.) 
Mill dirbtuves pavarė keturius 
darbininkus, sako užtat, kad at
sisakę eiti išsiimti pilietinių po- 
pierų. Dėlto ir vėlinės ateiviai 
darbininkai susirūpinę.

—Girios Paukštis.

\\ ESTVILLE, ILL.

šis ir tas.

čia augusius lietuvaitės turi į- 
sikurusios savo kliubų vardu U 
and L Visuomeniniame lietu
vių darbe kliubas nedalyvauja, 
tat ir maža kam jis žinomas. La
pkričio 12 betgi buvo surengęs 
Moos Hali svetainėje balių, ku
riu. žinoma daugiausia vietos 
jaunimas atsilankė. Jokių svai
ginamųjų gėrynių nebuvo par
davinėjama, tat ir vakaras pra
leista labai gražiai.

Vyrišky Drapanų Bargenal 
'Nauji neatimti, daryti ant užsa* 

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu parauš
iu overkoty.

Visai mažai vartoti siutai ii over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, daba: 
$5 ir augŠČiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.0f 
iki $7.50.

Atdara kasdier.ą, nedėliomis ir vr 
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halsted SU Chkago, M;

0R. W. YUSZKIEWICi

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJA* 
Kas turi skaudamas arba silpnas aku 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pa-

1155 Mihvaukee Avė
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vaka»* 
V«WI<*<ua w>io 0 r v to iki J po pwu

TelephJno Humboldt 1271.

M.SAHUD M. D.
Senas Rusas Gydytojas ir Chirurgai, 

Specialistas MoteriGkų, VyrlIkTj ir 
Vaikiškų, tnipKi ChroniAkij Ligų.
OFISAS: 1679 Milwaukea Ava.

Kampas North Ava , Kambarya III. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryta 

1:80 iki 8 ir 7:30 iki » vakar*.

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

3149 S. Morgan St. kertė 32 st 
Chicago, 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. Nedčlio- 
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

Vienas Musų Aeroplanų, padirbtas visai iš žalios medegos musų Dirbtuvėje

Telephone Yards 5032

levor

A. M. KAITIENĖ

VARDAS-PAVARDĖ

ADRESAS

AdresasTelefonas

KELIONE ORU” YRA MATOMA 
KAIPO TRAUKIMO GYDUOLĖ

Sugabiai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip įvairio
se moterų ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.

1436 N. Ashland Avc., Chicago

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.

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan SU Chicago 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 iš

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

UžSIRAšYMO PRIŽADAS
I. T. LORRIS & GOMPANY,

137 S. La Šalie St., Chicago.

Kiekviena Aeroplanų Dirbtuvė Suvienytųjų Valstijų dirbs dienų ir naktų Pa 
statymui Aeroplanų, ne vien tik laike Karės, bet ir vėliaus per daug metų.

Visas 2 aukštas.
Valandos kasdien nuo 9-7, Ned. 10-1

Butų gera, kad šis lietuvaičių 
kliubas pradėtų kų-nors ir nau
dingesnio veikli.

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, 111. 
Rezidencija:

731 W. 18th S., arti Halsted st. 
Telephone Canal 2118

Vai 9—11 ryte: 1—2 popiet; 7—9 rak..
Ofisas:

1900 S. Halsted St 
Viliuj Bi.schoff’o Aptiefcos. 

Telephone Canal 114.
Valandos 3—6 po pieta 

Išskiriant Nedėldienius ir Šeredaa

Dr.F.O.Carter
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Specialistas akių, ausų, nosies ir 
gerklės ligų

20 metų patyrimo prie State gatvės.

trisdešimts dienų. (Abehias 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.

Tuo tarpu Vokietijoj yra 280 aeroplanų dirbtuvių, mes Amerikoje turime tik- 
<tai 12, iš kurio skaičiaus musų dirbtuvė yra didžiausia Chicagoje.

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.

Šis Valdžios užsakymas dideliai pakels musų išdirbimą ir tą pačią dieną, ku
rioje sutartis bus pasirašyta, musų turtas turi pakilti 500 nuošimčių.

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

1 vieną įdėtą $100.00.
Westinghouse užmokėjo $240.00 už kiekvieną įdėtą dolerį.

Kaip kitose kolionijosc taip 
ir čia yra suorganizuotas vyčių 
pulkas. Savo veikimu jis vie
nok nepasirodo. Tvirtovę turi 
įsitaisę šv. Petro skiepe, ir jei
gu daro kokius manevrus, tai ty
lomis: jų balsas iš ten neišeina. 
Tik dabar jau kalbama, kad jie 
rengiąsi atakuot merginas, kam 
lankosi į socialistų parengia
mus vakarus. Pamatysime. Vis 
tik bus šioks toks “veikimas'*...

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 f neišpar- 
duotos dalies, paskirstytos į 5,000 dalių ant lygiai $10.00, kadangi likusis turtas 
jau išleistas.

Autorizuotas Turtas $500,000. Šeru vertes $10.00
PILNAI IŠMOKĖTA IR BE JOKIŲ UžDeTŲ MOKESČIŲ

Del priverstino reikalavimo didelio skaičiaus orlaivių gudrybės Suvienytųjų 
Valstijų Valdžia paskyrė $(540,000,000.00 už kuriuos pirks 22,000 aeroplanų, ir mes 
laukiame gauti sutartį, kadangi mes dabar statome aeroplanus ir turim gabumą, į- 
rengimą ir kapitalą ir galime pristatyti jiems dideliame skaičiuje.

Kaipo atsakymas dėl kilusio komu
nikacijos klausimo, matoma viltis 
greitume išsivystymo aeroplanų iš- 
dirbystėje.

šis paraginimas iškilo nuo pra
džios šios karės, ir laikui bėgant ae
roplanai bus vartojami lyg automo
biliai, kaip dėl darbo taip ir dėl pa
silinksminimo.

Milžiniškos mašinos, 60 pėdų ilgio 
ir 32 pėdų augšttuno, ir pajiegian- 
čios lėkti 150 mylių valandoje, da
bar veža dvidešimts penkis pasažie- 
rius, ir tolinus, prie geresnio išsivy
stymo mechanizmo įtalpa gali padi
dėti.

Kadangi lakūnai yra daug greites
ni ir iš daug atžvilgiu saugesni ne
gu paviršiaus vežimai, arba iškelti 
gelžkeliai ii' įvairios rūšies važinė
jimai, sakoma, kad privatiškos ma
šinos vežios savo savininkus į darbą 
ir atgal, ir bus pastatytos tam tikro
se vietose lakūnų stotįs.

The Airtrades Company of Ame
rica vietinė išdtrbystė Chicagoje, da
bar stato mašinas iŠ žalios medegos 
ir atstovai dabar AVashingtone lau
kia užbaigti sutartis su Suv. Valsti
jų valdžia, dėl kurios reikės daug di
desnio išdirbinio.

P. T. Lorris and Co., 137 S. La 
Salio Street, užrašo 5,000 Šerų šioje 
kompanijoje, kadangi likusieji jau y- 
ra išparduoti ir jie pranašauja ,kad 
išdiibystė aeroplanų, dabar kūdiky
stėje, greit pasieks didžiausių pelnų 
negu kokia kita ligštol buvusi iŠdir-

Tcl, Amiitage 6580

AKUŠERĖ

Geriausia Krautuve
dėl pirkimo ir taisymo visokių dali 
tų, kaip tai: laikrodžių, žiedų, levor 
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- 
Akinius.

Kas turit silpnas akis ar trumpy re 
gėjimą, arba galvos skaudėjimą, n» 
laukite ilgai, bet ateikite pas man* 
Aš duosiu 
akinius. I 
ju arba sugrąžinu pinigus

G. MILLER, ‘
PETER A. MI

Tol. Canal 5838
2128 West 22-ra gatvė. Chlcau

- Jei Jus nupirksi!
dalybą, didelę arba mažą, Chicagos Kompanijos išdirbančios įvairaus typo Orlai
vių Gudrybės, kompanijoje praleidusioje bandymo laiphnį, kuri pasekmingai bu- 
davojo ir lėkdinff 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 Kupon sugrąžinkit pir
mąja krasa ir mes paduosime j jųsų rankas visus aiškius davadus bė jokio priva 
himo iš jųsų pusės.

Mes perkame Laisvės Bondsus po $102.00.
Mes patariame jums pirkti dabar.

Siųskite užsakymus

Lapkričio 16 dieną tapo už
muštas čia Martinas Pftža, 55 
metu amžiaus. Jis buvo anglių 
vežiotojas. Vežant anglis nuo 
šafto į miestą, pasibaidė arkliai, 
ir jis, išpuolęs iš vežimo, pate
ko iio tekiniais. Velionis pri
klausė prie Nekalto Prasidėjimo 
ir šv. Kazimiero draugijų.

-—Kairysis Latras,

AIRTRADES COMPANY
, OF AMERICA == 

/ IŠDIRBĖJAI

Aeroplanu, Motoru ir kitų Oreivystės reikmenų

[imą, arba galvos skaudėjimą, n»

Įums rodą ir pririnksi' 
i savo darbą gvarantaf 

i.
specialistu, 
opticla*

O®
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n icago Ketvergas, La|)kr. 22, 1917.

CHICAliOS ŽINIOS i

Brighton Park.
Musu klebonas kunigas Briš- 

ka yra geras pamokslininkas. 
Per pamokslus jis moka pakui* 
kti progresyviuosius laikraščius 
ir pabaust žmones, kurie juos 
skaito. Be to. jis baudžia grau
dena žmones, kur turto jieško. 
Jis sako, kad ir avanelijoj pa
rašyta, jog greičiau kupranuga
ris išlįs pro adatos skylute ne 
kaip bagoėius Įeis dangaus kara
lystėn. čia, žinoma, jis sako 
tiesą: avanelijoj ištikruju yra 
taip parašyta. Ir nežiūrint to. 
kad ir avanelijoj taip parašyta ir 
kati jis žmones graudena turtu 
nekrauti, patsai kunigas Briška 
turtų neniekina. Nors jis dar 
jaunas žmogus, betgi jau gero
kai paturtėjęs. Kaip girdėt, jis, 
sako, turįs ketverius mūrinius 
namus ir apie dvidešimt ketu
ris lotus žemės. Visas jo tur
tas, sako, siekiąs apie keturias- 
dešimts penkis tūkstančius do
lerių. —Geras parapijomis.

įtaria majorą
Vhmupsoną

-besitęsiant buvsio policijos še
fo Ifealey’o bylai, jau trečiu ka
riu bandoma Įvelti jon ir ma
jorą Thompsoną. • Nesenai bu
vo kalbama, kad valstija j>a- 
aauks jj kamantinėjimui - kai- po liudininką prieš buvusį poli- 

cyos šefą. Dabar vėl jisai įta- 
riamas kaipo “tikrasis bosas” 
Uealey laikų policijos departa- 
fnvnto. Kartu su juo Įveliama 
dar du “žymus republikonu po
litikieriai’’. Kas jie, tuo tarpu 
dar nepaaiškėjo.

Aiaip ar taip, bet visa rodo, 
kį*<l Healey byla dar negreit už- 
sifcaigs, ir kad jai besitęsiant tu- 
rę$ paaiškėti daug naujų “trįk- 
3iĮ4rikseljų”.

Mušę, kad išgavus 
‘{prisipažinimą”

' John Langman, kuris pereito 
pitnedelio naktį prisipažino kal- 
ty iiunuodijimo savo tėvo, vakar 
apreiškė, kad tas prisipažinimas 
buvęs išgautas pagelba kankini
mų. Per tris dienas jis nega
vęs reikalingo maisto, gi kuomet 
lis buvo nuvestas Į valstijos pro
kuroro raštinę, du nepažįstamu 
vyru pradėję tortu moti jį. Ne- 
btfišbnkydamas kankinimų jis 
taigi nutaręs “prisipažinti” prie 
\įsa, ko tik jo klausė prokuroro

h

pa geibiu i n kas Lo\vcry.
Langmano pamotė, kuri taip-, 

jau kaltinama tame pačiame' 
prasižengime, vis dar laikoma 1 
Ma.vsvell policijos stoty). Poli-1 
cija nepriima kaucijos.

Nepavykęs 
žygis.

Į

( .baries Simons vakar užsi-■ 
manė aplankyti Arinouro vice
prezidento B. Dunhamo, rezi-! 
denciją, 1521 Nortli State Park- ■ 
\vay. Berakinant duris»jį betgi 
užklupo Pinkcrtono detektivas 
ir nusivedė šaltojo!). Pasirodė, 
kad Simons jau kelis kartus bu-' 
vo nubaustas už panašius “vizi
tus”.

I /.troško 
po licistas

Policija vakar rado užlrošku- 
sį nuo gazo policistą F rauk T. 
Murphy, 5126 So. C'arpenter gt. 
Policija spėja, kad toji mirtis, 
tur-but, yra saužudybes pasek
mė: per kelintą pastarųjų mė
nesių Murphy skundęsis vidu
riu suirimu. C fc . . . .

True translation filed vvith the post- 
roaster at Chicago, III., on Novetnber 
22, 1917, as r.equirod bv liję net of 
October, 6, 19t7. " '
Karės konferencija 
Chicagoj.

Sekamą sausio mėnesį vals- 

tijos gynimo taryba, padedama 
šalies- gynimo taryba ir viešųjų 
Informacijų komitetu, laikys 
'Chicagoj e, t. v. karės konferen
ciją. Konferencion tarp-ki’tų bu
siąs pakviestas ir Illinois valsti
jos gubernatorius, LoNvden.

Metė 
bomba fe * \

Nežinomas blogadaris vakar 
naktį parėjo bombą ant, Lyon 
and Healy kompanijos garage’- 
aus, 1121 W. Lake gt. Eksplioži- 
ja betgi nepridarė didelių nuo
stoliu, fe

Spėjama, kad bombą turėjo 
numesti nuo eleva torio vienas iš 
minėtosios kompanijos darbi
ninkų, kurie jau kelinta savaitė 
kaip streikuoja.

Vestuvės.
Lapkričio 18 d. apsivedė drg. 

Antanas Puidokas su p-le Sta
nislava Gudliauskaite. šliuba fe 
ėmė civilį, taigi be jokių atgy
venusių savo laika ceremonijų.

Susirinko būrelis draugų ir dra
ugių ir smagiai pasišnekučiavę, 
pažaidę ir palinkėję jaunaved
žiams ilgo ir laimigo šeimyniš
ko gyvenimo, išsiskirstė.

Abudu jaunavedžiai yra Lie
tuviu Socialistu Jaunuomenės < v
Lygos 2-rosios kuopos nariai. 
Linkiu jiems ilgo ir pasekmingo 
šeimyniško sugyvenimo! P. I).

Areštavo
Klerką

C

Vakar lapo areštuotas Ameri
can Express Kompanijos nakti
nis klerkas, Max Shuman. Kal
tinamas klastavime adresu. Pa- v 
sigendama apie už 15 tūkstančių 
dol. siuntiniu, už kuriuos kom- v
panija turės atsakyti.

Laimingi
kalakutai

Policijos šėlas Schuettleris Į- 
sakė policijai neatidėliojant pa
informuoti visus smukliu sa-

vininkus, būtent, kad jie neleis
tų lioterijoms kalakutų ir kilų 
paukščių, kaip tatai buvo daro
ma iki šiol prieš padėkos dieną. 
Esą, dabartiniu laiku reikalinga 
prisilaikyti tausumo.

Nenori litįs pildyt šį patvarky
mu busią areštuoti.t v

Biedni kalakutai, pagalios 
nors kartą ir jų pasigailėta.

Areštuoja kabaretu
savininkus

Teisėjas. Steik vakar paliepė 
areštuoti vienuolika saliuninin- 
kų bei kabaretų savininkų. Įta
riami laikyme paleistuvių savo 
namuose.
žmogžudystė

Nežinomas žudeika vakar na
ktį nušovė laikraščių išvažioto- 
ją, J. Godsel. Policija jieško tū
lo McGratho. Manoma, kad jis 
yra visa to kaltininkas.
- .'■.<■!».!!■.?!■■___  1

. Pranešimai ■
HASARGA.-r-Draugijų praneiimu* skalbiama 

&• uf.niokeBtien. Pranešimai turi būt priduoti 
it vakaro, laiikeliu arba telefonu. Ganai 15M; 
Priduoti Ją pačią dieną,, kada, apauginamas 
{(anraktis, nebegali būt įdėti.—‘‘Nauj.” Kad.

. .Dr-stės Palaimintos Lietuvos na
riai, kurie dar negavote laiškų sti ti
kintais ant baliaus, kuris įvyks ket
verge (Thanksgiving day), lapk. 29 
d., Coliseum Annex svetainėje, atsi
šaukite pas dr-stės raštininką. Yra 
daug sugriusių laiškų, kurie neat- 
siimsite tikietų ir nepermainysite 

antrašų, busite nubausti.
—F. Micklin, Kašt.

1906 So. Union Avė., Chicago.
. .LSS. kuopos, jeigu kuri turite vei
kalą “Tiktai niekam nesakyk”, malo
nėkite ar parduoti arba paskolinti 
LSS. 138 kp., Cicero, 111.. Siųskite 
kaip galite greitai (keturis egrenip- 
liorius) šiuo adresu: V. Shileika, 
1810 So. Ilalsted St., Chicago.

LSS. 170 kp. narių domai.—Kadan
gi sekamą subatą, lapkr. 24 d., atsi
bus kudpos vakaras (J. Butkevičiaus 
svet.), todėl išrinktieji vakaro darbi
ninkai šiuo prašomi atvykti svetai
nėn—būtinai 7 vai. vakare. Org. J.P.

Vakarines žvaigždės choro repeti
cijos atsibuna kas ketverge vakare .1. 
Balkevičiaus svetainėje — 8132 Vin- 
ceiines Avė. Kurie myli dainas, te
gul ateina ir prisideda prie minėto 
i horo. -—Pirui. J. l’uišis.

Paskaita. — S. L. A. 122-roji kuo
pa rengia apšvietus vakarų—prelek- 
eija apie sveikatos dalykus ketverge, 
lapkr. 22'd., p. Alijošiaus svetainėje, 
kampas \Vood ir 16 gt. Pradžia 8 
\al. vakaro. Nepamirškite. Rengėjai

Melro.se Park. — L. S. 1). Ratelio 
mėnesinis susirinkimas įvyks nede- 
lioj, lapkr. 25, 10 vai. r\to, krank ir 
James svet., 23 avė ir Lake si. Drau
gai malonėkite visi laiku atvykti. 
Svarstymui yra daug svarbią klausi
mu. —S. A. Januška, Org.

Lietuvių Jaurifkaiėią Dainos My
lėtojų Draugystės prješmetinis susi- 
| rinkimas įvyks pėlnyčioj, lapkričio 
'23, 7:3(1 v. vakare, M. Meldažio svet. 
2212 \V. 23 pi. Visi nariai malonė
kite atvykti; be daugelio kitų svar
bių reikalų svarstymo bus taipgi ren
kama nauja valdyba sekamiems me
tams. Pir. V. A. Duoba.

Rast. J. Neverauckas.

Vaiky Dieninės Globos susirinki
mas bus penktadienio vakare, 8 tą 
vai., lapkričio 23, 17, 831 W. 33 rd.pl. 
Kviečiame visus aktyvius narius, rė
mėjus ir šiaip Dieninės Globos rei
kalais besiinteresuojančius žmones. 
Yra labai svarbių reikalų apsvarsty
mui. V. D. G. Sekr. M. Damijonaitis

LSS. 37 kuopos extra susirinkimas 
įvyks nedėlioj, lapkr. 25 d. 10:30 vai. 
ryto, Hašinskio svetainėj 731 W. 18 
tos gat. Draugai ir dr-gės, visi malo
nėkite atsilankyti , nes turim daug 
svarbių reikalų aptarti. Bus renka
ma c<‘ntro viršinikai sekantiems me
tams. —•Ra.št. K. Kazlauskas........

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Pajicškau Jono Miliaus. Paeina iš 

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

St Adomaitienė.
71) W. 21 St. PJace., Chicago, 111.

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

Marcijona Pocaite,
4451 So. VVopd Si., Chictigo, 111.

PAJIEŠKAU kambario prie laisvų 
žmonių, geistina su valgiu ar be. A- 
pielinkėj Bridgeporto, nuo Ilalsted 
iki Wlestern av. Malonėkite atsišauki 
šiuo adresu, J. J. 839 W. 31 st.

PAJIEŠKAU brolio V. Laurinaičio. 
Atsišaukite graitai. J. Laurinaitis 

COOKS BAKERS SCHOOL 
Fort Riley, Kansas.

Pajieškau dukters Petronės 15-kos 
metų amžiaus, kuri mokindamos pu- 
bliškoj mokykloj urnai prapuolė. 
Apie 5 pėdų augščio, tamsiai geltoni 
plaukai, burna truputi raupuota. 
Melsvoms akyms. Kurie patėmy.s 
panašią mergaitę, meldžiu pranešti. 
Nesibijok, drąsiai važiuok namo

M agde i e n a Ma re i n k e v y če n ė, 
1603 S. Hermitage Avė., Chicago.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

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

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA dviejų (2) lietuvių 

pardavėjų. Turi kalbėti angliškai, 
ir turėti bent kiek prityrimo prie 
mastavų prekių. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. Klein Bros, 
Halsted X 20 th st. Chicago

KEIKIA DARBININKŲ RAKANDAI

Reikalaujama vyru dirbti i senų 
gelžgaliu kiemą. Feinberg X. Kahn 
38 ir Laflin st., Tek McKinley 1867

REIKALINGA mergina prie leng
vo namu darbo. Maža šeimyna. 
3(119 Jackson Blvd. Te). Kedžie 1197

Reikalingas ehaul'feiis, prie duo
nos išvežiojamo trueko.
M. Algmanavičia, 12001 Indiana avė.

BARBER1S reikalingas vakarais. Ge
ra mokestis. Jeigu visus vakarus ne
galės Imti, susitaikysim ir ant ma
žiaus. Vieta pastovi

Town ot Lake Barbei’ Shop 
1100 S. Hermitage avė., Chicago.

REIKIA —hučerio į bučernę kor- 
paracijoje. Malonėkit graitu laiku at
sišaukite kas mylite lokį darbą; di- 
diausia mokestis. A. Adomonis, 
2908 W. 101h SI. Chicago.

REIKALINGAS bučeris. Gera ino- 
‘kestis, pastovi vieta.

ILLINOIS MARKEI CO.. 
3132 So. Ilalsted St., Chicago.

PARDAVIMUI 
t

PARDUODAMA kostumierska siu
vykla. Prie to valymo, dažymo ir 
prosymo. Parduodama pigiai. 
2507 W. 17 t h. sK arti \Yestern avė.

ATSILANKYKITE ypatiškai kaa 
norite geros vietos dėl karčiamos. 
951 W. 19lh St. Chicago

PASINAUDOKIT PROGA
Pardavimui drugstoris” (aptieka) 

lenkų ir lietuvių apgyventa vieta.—- 
Biznis išdirbtas per 25 metus. Atsi
šaukite į K. Jamontą.
1810 S. Ilalsted St., ('hieago.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui cigarų, saldainiu, pan- 

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

K. Jamontas, 
1810 S. Ilalsted St., Chicago, 111.

PARSIDUODA už kėš arba išsimai
no ant loto bučerne ir groserne 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 Chicago.

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

RAKANDAI

EXTRA
Jauna pora priversta paankaat ta

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $160.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $20. Va
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikiu divonu, daven- 
port, taipgi $d25 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Victrola sa 
brangiais rekordais už $00.00. Sis 
yra retas pigumas ir juras apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsilen
kite tuo jaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gst., 
Chicago, III.

JAUNA PORA turi parduoti tuo
jau* penkių kambariu veik naujus 
rakandus, divonus, eabinet, phono- 
graph, upright pianą ir tt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai, ui 
grynus pinigus.
2910 North Avė., 1-raas fialas. PrieJ 
Humboldt Park. Chicago

PVRSIDUODA labai pigiai (i-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- 
2335 So. Jlovnc avė., Linos lubos

PARS1DUODAMA pigini naminiai 
rakandai iš priežasties išvažiavimo 
i kitą miestą. Antrašas:

3131 Emcrald avė, ant 3 lubų.

PARDUODAMA labai geri pirmos 
klesos rakandai už pigę kainą. No
rintieji pirkti kreipkitės laišku į 
Naujienų ofisą pažymėdami N 152 
F. B. Chicago.

NAMAI-ŽEMĖ

IŠMAINAU lotą ant bučernūs. gro- 
sernės arba autoniobiliaus. Lotas 
geroje vietoje, du bloku iki MeKin- 
ley Parkų. Atsišaukite greitai. M. M. 
2048 \V. 25lh Str., (ihieago.

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

MOKYKLOS

MOKYKIS SIUT MOTEBIlKUg 
RUBUS

Išmokinant piešimo, kirpimo formą, 
sinti naminius daiktus arba aprfida 
lūs. Diplomas kiekvienam, kurt ilsi 
mokins. Valandos dieną arba vaka 
rais dcl Jųsų ęarankurao. Ui $10 U 
moki na m jus siut visokius drabužiu

DRES9 MAKING COLLEGRS, 
2336 W. Madiaon gat., Wcatar* art

SARA PATEK. MOKYTOJA. 
1850 W«tl« sf«t.

DYKAI! DYKAI!
Dabar yra jūsų proga mo

kytis barzdaskutysleo 
amato dykai

25 mokiniams dykai
Nepraleiskite šio pakvietimo. Atsi
lankykite pas mos tuojau. Išsiklrpklt 
šitą, kad atsimintumėt musą adresą.

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St, Chicago, IU.

nR5TERČ^1i5Y5TEn
/v

Čia Vra Jūsų Proga į
Gauti geresnį darbą ir dau- 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

jų, trimeriij, 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- 1 

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

Master Dcsigning School
J. F. Kasnicka, Pcrdėtinis 

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

Akis Egzaminuoja Dykai
.įSįJtfK Gyvenimą* yra t®l- 

jjjįĮfĮfg , ė’.a«, kada pranyksta
regėjimas.

_Mes vartojam pat*- y rir.ią Ophthahnomst- 
rągHr JT tr- Ypatinga

f.atkreipiama į Tatkns. 
Tjįr A Valandos: nuo • rytą 

iki 9 vakaro; nsd()4.
* t nuo 10 iki 11 ditsą.
4649 So. Ashland Aveaae, 

Kampas 47 St.
Telephonc Yards 4317

Dr. A. R. Blunienthal į

■ DR. M.RERZMA*
ll Š RUSIJOS

iietuviams fcruomas per 16 >»<•
i *4 kaipo patyręs sylytojar-, chiru-i-M 

f ir feku&eįie.

1
0)-;,^ aitrias ir clironiikae ligas, ■? 
rų. nautenj ir vaikų, pagal naujausia* 
mefedaa X-Ray ir kitokius elektros p--*

t taitjB.
i OABae ir Labaratorija: 1025 tf.

Ft netoli Kirk 8t.
VALANDOS: Nuo 10—12 pi-I-ų, 

#8 vakarais. Telephone Car.uJ iPH-. 
GTV3NIMAS: 3412 S. Hahted Stre*-.

VALANDOS: 3--9 ryto, tJktat

TELEPHONE YAHDS 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 13 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. v ak. 
3325 So. Halsted St., Chieage.

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvis Gydytojas, Chirurgu
8203 S. Halsted St., Chieage.

Tel. Drover 7179.

Dr.Ramser
AKIU SPECIALISTAS

Prirenka vis lema tlnkamua akinloa, 
riaoji b patarimui duoda dykai.

781-88 Milwaokee avė., arti Chleaąa av. >-«r 
luboa. VALANDOS: Nuo 9 ii ryto iki vaka
rai. Nedčliomfo nuo 9 iiryto iki 1 pa pMą- 

Tal. Baymarkat 24S4.

Telephone Drover 9091

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

Spedaliataa Moteriiką, Vyriiką, Valką 
Ir litą chroniiką ligą.

* VALANDOS: 10—11 ryto, 4- * po riH% f—4 
takara. Nedtldieuiai* 10—1 po pietą.

3354 S. HALSTED ST, arti >4 M. 
CHICAGO, 1LL.

IMPERFECT IN ORIGINAL

Melro.se

