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Rusija konfiskavo d iž= 
ponių turtus

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, 111., on November 
27, 1917, as reguired by the act of 
October 6. 1917. *
Rusijos bolševikų valdžia pa
naikino visus titulus ir kon
fiskavo didžponių turtus.
• ________________

PEROGRADAS, lapkr. 26 
*—Bolševikų valdžia šiandie 
paskelbė patvarkymą, panai
kinantį visus titulus^

Toji pati proklamacija pa
skelbia konfiskavimą visų 
korporatyvių turtų didžpo
nių, pirklių ir buržuazų.

Rusų bolševikų patvarky
mas, konfiskuojantis visus 
korporatyvius turtus didžpo 
nių, pirklių ir buržuazų su
judino Amerikos dideles 
korporacijas, kurios turi ne
maža turto Rusijoj.

Nekuriu manoma, kad dė
lei kokių nors badymų bol
ševikų užgriebti Amerikos 
korporacijų turtus gali kilti 
tarptautiniai nesutikimai 
tarp Su v. Valstijų ir Rusi
jos.

Pranešančioj apie šį pat
varkymą telegramoj trūksta 
smulkmenų ant kiek toli tas 
paliepimas siekia, bet tūlų 
manoma, kad galbūt korpo
racijos priskatytos prie pir
klių.

International Harvester 
Co., Crane Co., Standard Oil 
Co. ir kitos didelęs korpora
cijos, vedančios pirklybą už- 
rubežyj, turi turto už imlio
mis dolerių didesniuose Ru
sijos miestuose.

True translation filed vvith the post- 
inaster at Chicago, III., on November 
27, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

DAR NENUSPRĘSTA.

Suv. Valstijos dar neturi 
nuomonės apie bolševikus.

WASHINGTON, D. C., 1. 
26. — Su atėjimu į Washin- 
gtoną oficialės bolševikų val
džios Petrograde notos, pa
siūlančios visuotą laikinį 
pertraukimą mūšių, tapo pa
tirta šiandie nuo augšto val
dininko, kad valdžia da nėra 
nusprendusi apie jos atsine- 
šimą linkui bolševikų orga
nizacijos ir dar tūlą laiką to 
nedarys. Per tą gi laiką pri
pažinimas bolševikų valdžios 
bus atidėtas. (

Pranešimas iš Petrogrado 
parodo, kad talkininkų šalių 
atstovai laikosi kuodidžiau- 
sio atsargumo savo apsiėji
muose su Lenino-Trockio va
ldžia.

Banke trūksta $300,000.
DIX0N, III., lapkr. 26. — 

10 dienų atgal nušoko nuo 
Grand Detour tilto Bryant 
H. Barber, privatiškas Polo 
bankierius. Jo lavonas dar 
neištrauktas iš upės. Dabar 
gi pasirodė, peržiūrint jo ba
nko knygas, kad banke trū
ksta $300,000 ir todėl ban
kas turėjo užsidaryti ir yra 
atiduotas į receiverio ran
kas.

True translation filed vvith the post- 
niaster at Chicago, III., on Noveniber 
27, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.
PASIŪLĖ PERTRAUKI- 

MĄ MŪŠIŲ.

Gen. Krylenko formaliai pa
siūlė pertraukimą musių 
Austrijai ir Vokietijai.

ZURICH, lapk. 26. — Su
lig čia gautų žinių, naujasis 
Rusijos armijos komanduo- 
tojas gen. Krylenko forma
liai pasiūlė pertraukimą mu
šiu Vokietijos ir Austrijos 
vyriausems komanduoto- 
jams. Jokių smulkmenų ne
paduodama ir nežinoma, ar 
rusai formaliai buvo priim
ti vokiečių komanduotojo, 
ar pertraukimo ryšių pasiū
lymas buvo pasiųstas bevie
liu telegrafu.

True translation filed vvitb the post- 
master at Chicago, III., on November 
27, 1917, as reguired by Ihe act of 
October 6, 1917.

IŠVOGĖ UNIJOS VIR
ŠININKĄ.

Sumušė ir įsivertę j automo
bilių nežinia kur išvežė.

MOBERLY, Mo., lapkr.
26. — Vakar 6 vai. vakare 
būrys žmonių užpuolė ant 
gatvės ant United Shoe Wo- 
rkers organizatoriaus H. G. 
Turner iš St. Louis, sumušė 
jį ir įsivertę į vieną iš dvie
jų stovėjusių automobilių 
nežinia kur išvežė. Policija 
ir žmonės pradėjo užpuoli
kus vyties ir keliose myliose 
už miesto pasivijo’automo
bilių, kuriame areštavo 6 
žmones. Automobiliaus sė
dynės buvo kruvinos, taipgi 
rasta Turnerio popierų. Spė
jama, kad Turnerį persodino 
kitan automobiliun ir jį kur 
nors paslėpė.

Manoma, kad užpuolikai 
yra buvusieji streiklaužiai.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, UI., on November
27, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

UŽDARĖ ŠVEICARIJOS 
RUBEŽIŲ.

Italija ir Francija uždarė 
rubežių.

GENEVA, lapkr. 26. — 
Francijos ir Italijos rubę- 
žiai, prieinantis prie Šveica
rijos, tapo vėl uždaryti ne- 
aprubežiuotam laikui. Aus
trijos ir Vokietijos rubežiai 
irgi sunkiai pereinami , bet 
tie greitai bus visai uždary
ti. Tas padarys Šveicariją 
Alpų oazu.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, 111., on November 
27, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

TALKININKAI TURĮ IŠ
RINKĘ SAVO ŽMOGŲ.

Jis turės sutvarkyti Rusijos 
reikalus ir jį rems visi tal
kininkai.

CHICAGO. — Specialis S. 
Valstijų maisto administra-

Chicago, III., Utarninkas, Lapkr.-Nov. 27, 1917.

Naujos francuzų duonkepyklos ir virtuvės karės laukuose.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., on November 
27, 1917, as reguired by Ihe act of 
October 6, 1917.
VALDŽIA GALBŪT PA
IMS GELEŽINKELIUS.

cijos pasiuntinis J. Ralph 
Plekeli vakar kalbėdamas 
La Šalie viešbutyj pasakė, 
kad talkininkų valdžios turi 
išsirinkę žmogų sutvarky
mui Rusijos. Jis be to pasa
kė:

“Bolševikai suklups. Ka
da bus pribrendęs laikas jo 
pasirodymui, talkininkai 
duos savo patikimam žmo
gui neaprubežiuotą paramą. 
Tada ir tik tada Rusija vėl 
užims savo vietą mūšio lau
ke?

Talkininkų armija 
Italijoj

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., on November 
27, 1917, as reguired by Ihe act of 
October G, 1917.

Talkininkų armija atėjo pa- 
gelbon ntalams. Vokiečiai 
pražudė 50,000 kareivių. 
Visur krūvos lavonų.

LONDONAS, lapkr. 26.— 
Padėjimas Italijoj persimai
nė. Francuzų ir anglų ar
mijos pasiekė frontą ir uži
ma savo vietas armijoj.

Net prieš atvykimą talki
ninkų sustiprinimų, narsus 
gen. Diaz kareiviai pastatė 
gynimos stovin vokiečius 
tarp Garda ežero ir Piave u- 
pės. Pietų link* palei Paive 
iki jurų, Italijos armijos sto
vėjo kaip siena, spirdamos 
-;snn hfoĮAp feuoiAąoią soi.id 
rų ir vienos vokiečių armijų 
persilauti per liniją.

Atvykimas francuzų ir an
glų armijų, tikimasi, pa
kreips kiton pusėn italų ko
vą su įsiveržėliais. Nekurie 
mano, kad Piave vokiečiams 
bus antrąja Marne.

'Apskaitoma yra, kad vo
kiečiai su austrais laike dvie
jų savaičių mušiu Venecijos 
distrikte neteko 50,000 ka
reivių. Italų nuostoliai irgi 
buvo dideli. Mirę ir miršta- 
ntįs dengia laukus, o tranšė
jos pilnos lavonų.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., on November 
27, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

LONDONAS, lapk. 26. — 
Sir Leander Starr Jameson, 
vadas Jameson užpuolimo 
ant Transvaliaus 1895 m., 
neužilgo prieš karę su beo- 
rais, šiandie pasimirė Lon
done.

Francija nori.. 
užgriebimą

True translationefiled vvith the post- 
master at Chicago, 111., on November 
27, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.
Dokumentai parodo^ kad 

Francija norėjo pasigrie
bti Vokietijos dalį iki Rei
no upės.

LONDONAS, lapkr. 25.— 
Bolševikų užrubežinių rei
kalų ministerio Trockio, Pe
trograde, paskelbtasis doku
mentas, sulig pusiau oficia
lės Petrograde žinių agentū
ros, parodo, kad Francija 
reikalavo Alzace-Lotaringi- 
jos, rudos ir anglių Franci
jos distrikto ir miškais ap
augusių plotų ant vakarinio 
kranto Reino upės.

Taipgi nekurios teritori
jos turėjo būti atskirtos nuo 
Vokietijos ir paliuosuotos 
nuo politiškos ir ekonomiš
kos priklausomybės nuo Vo
kietijos, sudarant iš jų lais
vas neutrales valstybes. Jos 
turėjo būti užimtos rusų ka
riuomenės, kol nekurios gva- 
rancijos nebūtų buvusios iš
pildytos ir neįvykinta taika.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., on November 
27, 1917. as reguired by Ihe act of 
October 6, 1917.
VALSTIEČIAI ŠAUKIA 
NEPAPRASTĄ KONFE

RENCIJĄ.

PETROGRADAS, lapkr.
25. — Tapo išleista prokla
macija į visus delegatus nuo 
esančių fronte armijų ir di
vizijų ir distriktų atstovus, 
po kuria pasirašo “Spirido- 
nov, susirinkimo pirminin
kas.” Proklamacijoj sako
ma:

“Nepaprastas susirinki
mas tapo atidarytas. Drau
gai yra kviečiami tuoj aus 
ateiti į visos Rusijos valstie
čių atstovų konferenciją. 
Vienas turi būti pasiųstas 
nuo kiekvieno distrikto ir 
kiekvienos divizijos.”

Trįs žmonės užmušta.

ROCKFORD, III., lapk. 26 
— Trįs Grant stovyklos dar
bininkai tapo užmušti, III.. 
Central traukiniui užbėgus 
ant jų automobilio.

WASHINGTON, D. C., 1.
26. — Valdžios nuosavybė 
geležinkelių yra dar toli, 
nors tas yra diskusuojama 
kiekvienoj konferencijoj, ku
ri tik paliečia transportaci- 
ją karės laiku. Tečiaus išro
do, kad gali netolimoj atei
tyj valdžia paimti geležinke
lius ir juos operuoti.

Iš Karės Lauko
True translation filed vvnh the post- 
master at Chicago, 111., on November 
27, 1917, as reguired by Ihe act of 
October 6, 1917.

FRANCUZAI LAIMĖJO 
PRIE VERDUNO.

>,• ■’ *

Persiveržė per dviejų mylių 
liniją ir suėmė 800 belaisvių.

PARYŽIUS, lapkr. 25. — 
Francuzai šiandie įsibriovė 
į vokiečių liniją prie Verdu- 
no.

Staiga užpuldami dviejų 
ir pusės mylių fronte nuo 
Samogneux iki į pietus nuo 
Aglemont farmos, jei persi
veržė per pirmą ir antrą vo
kiečių apsigynimo liniją.

Jie paėmė daugybę gilių 
duobių Caurieres miške, su
imdami ar užmušdami ten 
rastus kareivius.

800 belaisvių jau pasiųsta 
užpakalin linijos į belaisvių 
stovyklas.

True translation filed vvith Ihe post- 
master at Chicago, 111., on November 
27, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

ANGLAI DAR BISKĮ 
PAĖJO PIRMYN.

Šiaip vakariniame fronte 
ramu.

•ANGLŲ STOVYKLA 
FRANCIJOJ, lapk. 26. — 
Šiandie anglai užėmė dar da
ugiau vokiečių apsigynimo 
tranšėjų Bullecourt apielin- 
kėje, priversdami vokiečius 
keliose vietose pertvarkyti 
savo pozicijas.

Kaipo pasekmė anglų įsi
veržimo į priešo priekines li
nijas pereitoj savaitėj, dau
gelis vokiečių susinėsimų

LONDONAS, lapkr. 26.— 
Anglų oficialiai šiandie pas
kelbta, kad anglų kavalerija 
paėmė Bittir stotį, 6 mylios 
j pietvakarius ir Ain Karini,

•tranšėjų pasidara nebeatlai- 3^ mylios nuo Jeruzolimo.

Price 2c.

Taikos propoganda tarp 
vokiečių

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, UI., on November 
27, 1917, as reguired by the Act of 
October 6, 1917.
TELEGRAFIŠKI SUSINE

ŠIM AI SU BERLINU.• *

Rusijos armijai gręsia ba
das. Gandas, kad susitvė
rė nauja socialistiška val
džia.

WASHINGTQN, lapkr. 26 
—Valstybės departamemtas 
šiandie gavo žinių, kad Pet
rogrado valdžia darė, susiži
nojimus su Berlinu bevieliu 
telegrafu.

Turinio tų susižinojimų 
tarp dviejų sostinių nežino
ma, bet manoma, kad tas pa
liečia bolševikų paliulymą 
pertraukti mušius.

Ambasadoriaus Francis 
raporte Valstybės departa
mentui pranešama, jog jį pa
siekė žinioš, kad Rusijos šia
urinei armijai gręsia didelis 
trukumas maisto ir todėl pri- 
sibijoma, kad betvarkė tos 
šalies dalyj gali būti padidin
ta išsiplėtojusiais plėšimais.

Jis taipgi pakartojo Pet
rograde paėjusį gandą, kad 
susitvėrusi nauja socialistiš- 
ko pobūdžio valdžia.

True translation filed vvith the post 
master at Chicago, III,, on Noveniber 
27, 1917, as reguired by the art of 
October 6, 1917.
. JAPONIJA ATMETUSI 
NAUJĄ KAIZERIO TAI

KOS PASIŪLYMĄ.

AMSTERDAM, lapk. 26. 
— Sulig gautų šiandie žinių, 
Vokietija vėl bandė atskirti 
Japoniją nuo talkinnikų, bet 
ir vėl nepasisekė. Praneša
ma, kad Vokietija pasiūlė 
Japonijai Kiao-chau ir išrei
škė pasiryžimą diskusuoti 
ateitį užimtų Pacifike salų, 
kaipo kainą Japonijos pasi
traukimo iš karės.

50,000 INŽINIERIŲ 
STREIKUOJA ANGLIJOJ.

•LONDONAS, lapkr. 26.— 
Kadangi samdytojai atsisa
kė pripažinti uniją, apie 50,- 
000 Coventry inžinierių šia
ndie sustreikavo.

komomis ir vokiečiai jas ap
leido, kad užėmus patoges- 
nes-vietas.

Smarkus mušis vis dar te
besitęsia už Bourlon kaimą, 
bet anglai ima viršų.

Per visą naktį siautė gana 
smarkus artilerijos šaudy- 
masis, bet abelnai, visur ra
mu. v

i

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, UI., on November 
27, 1917, as reguired by Ihe act of 
October 6, 1917.

ANGLAI PAĖMĖ AIN 
KARfM.

Trįs ir pusė mylios nuo 
Jeruzolimo.

No. 282.

Tnie translation filed vvith the posl- 
masler at Chicago, UI., on November 
27, 1917,'as reguired by the act of 
October 6, 1917.

Rusai dabar agituodami už 
taiką daugiau blogo pada
ro vokiečiams, negu ka
riaudami.

PETROGRADAS, lap. 24 
(suvėlinta). — Sovieto ats
tovų taikos propaganda tarp 
vokiečių kareivių'įvairiuose 
frontuose daro tokį progre
są, kad tas negali neatsiliep
ti ant vokiečių kariuomenes 
dvasios. Rusai dabar dau
giau blogo pridaro vokie
čių armijai,'negu kada-nors 
pirmiau—kariaudami.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, 111., on November 
27, 1917, as reguired hy the act of 
October 6, 1917.

NORVEGŲ LAIVAS 
PASKANDINTAS.

15 žmonių žuvo.

LONDONAS, lapkr. 26. — 
Iš Christianijos pranešama, 
jog Norvegijos užrubežinių 
reikalų ministerija paskelbė, 
kad vokiečių submarina pa
skandino norvegų laivą Kro- 
rfond, 1707 tonų įtalpos, ant • 
kurio pražuvo 15 žmonių. 
Norvegų laivas Victoria tai
pgi pražuvo.

True translation filed -with the post- 
master at Chicago, 111., on November 
27. 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

AMSTERDAM, lap. 26. — 
Sulig Tageblatt, Vokietijos 
valdžia leido Maximilian Ha- 
rden vėl leisti savo laikraštį 
Die Zukunft. . Taipgi Har- 
denui leista skaityti ir toliau 
lekcijas, kurios buvo uždra
ustos skaityti mėnuo atgal.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, 111., on November 
27. 1917. as reguired by the act of 
October 6, 1917.

BUDA VOS NAUJĄ 
KALĖJIMĄ.

LEAVENWORTH, Kas., 
lapkr. 24. — Neužilgio bus 
pradėtas darbas ant naujo 
kalėjimo, kuriame bus sutal
pinti slakeriai, šnipai, sveti
mšaliai priešai ir visi prasi
kaltėliai prieš karę. Kalėji
mas, kuriame bus galima 
sutalpinti 3000 kalinių, susi
dės iš 12 budinkų ir bus prie
du prie dabartinių discipli- 
narių barakų. Jis bus apsu
ptas 16 pėdų augštumo dyg
liuota viela. Kaliniai bus 
statomi prie sunk iii darbų.

Norint

Pirkties

eikite į tas sąkro- 

vas, kurios skelbia

si jūsų dienraštyje 

NAUJIENOSE



NAUJIENOS, Chicago, EL Utarninkas, Lapkr. 27, 19VE,

Mttni.uuHH Daily Nemi;

tofeelf D*il/ ewccpt Sumlny isv 
Utiniu litui News tuo.

» AG(),1U 4NOIS

feicpho*** Ctuiri 154H»

■. tarne suvažiavime sa- 
ari: viimą. JU- nenorį 
lyties su repubiikonais. 

Ji: turį gauti daugumą de- 
hiukratų į kongresą ateinan
čiuose rinkimuose. Valdžios 
vadelės turinčios pasilikti 
demokratų rankose. Bet del- 

rV o ? Ar dėlto, kad demokra-

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas štame skyriuje nuo

mones Redakcija neatsako.]

Partyvumas.

ncMotojiMM -kasdien turi
nt ♦» h amus* moka:
vaMei .......................... 12 centuj
Inerini .......................... 50 centą
to daikte, kur neRiotfrJri.sietMH 
a, dienrafitis Miinčiainat pačtu* 
y m m atankstu. itirimokftMiS: Me- 
. ddriO; pusei oaetn

k į pamatinį skirtumą nuo re- 
publikonų tie ponai iš Wa- 
khingtono nei žodeliu nepra
sitaria. Nes jo nėra. Tu po
nų iš Washingtono reikala
vimai, kad prasitęstų demo-

Kanadoje melams $7.00, VI- 
kftur u*«feni«oae $&00 luetams.

kratlĮ viešpatavimas, gali

tfaisves 
ft&ar.
įaugai skaitytojai! Tur- 
suprantate, kad nebega- 

e jums visuomet visko 
;:kyti, ką turėtume pasa- 

Tur-but suprantate, 
i nebeturime tos laisvės, 
m kitą-syk Amerikoj tu- 

>me. Ant musų teisės lai- 
i kalbėti yra uždėti pan- 
i su užrašu “True trans- 
on...” Jus matote tuos1 
įčius kas dieną. Kasdie- 
jųs skaitote musų laikra- 
jose tuos svetimus jums 
sius “True translation...” 

nesuprantate jų reiški-
’ Jų reiškimas yra ^pan- 

Jie nieko kito nereiš- 
kaip tik pančius ant lais- 
ant žodžio laisvės, ant 

:dos laisvės. Supraskite 
Tegul jums stojasi aky- 

nelaisvės retežių vaizdas

remties tik jų noru palaikyti 
sau šiltas vieteles. Iš kitos 
pusės, jie gal Kremties išro- 
kavimu suklaidinti žmones ■ * j’ • * * * * •
palaikytu paviršutiniu skir
tumu nuo republikonų.

Bet ir republikonams ir 
demokratams gręsia pavojus 
iš socialistų pusės. Jie nu
jaučia, kad jeigu jie varžy
sis dėl vietų tarp savęs, tai 
tų vietų gali nebelikti nei 
vieniems nei kitiems. Ir štai 
šiame demokratų bosų suva
žiavime atvirai paduodama 
projektas vienyties su repu- 
blikonais, nieko nežiūrėjus. 
Pavojus senomsioms parti
joms einąs iš vakarų. Jei
gu vakarinėse valstijose de
mokratai nesusivienysią su 
repubiikonais, tai busią su
mušti. Minesotos demokra
tų bosas Lynch pabrėžia, 
kad žmonės nebepaiso “poli- 
tikieriškų" skirtumų, ir sto
ja tik arba “už karę” arba 
“prieš karę”. Vakaruose 
“karininkams”, sako, klojasi 
labai blogai. Wisconsino val-

J

Aš visados, su malonumu per
skaitau gerb. Jančausko straip
snius Naujienose, bet pastarąja- 
nie, antgalviu “Partyviškumas”, 
jisai padaro dvi žymi klaidi. 
Nuoširdžiai tikiu, kad jo# pa
eina ne iš blogos valios, kaip 
p.p. šcesnUlevičių, Maliauskų, 
(kurie tyčiomis klaidina visuo
menę), bet iš nežinojimo. Mat 
mes taip atskirti sriovinėmis 
sienomis, kad vos tik į matom, 
kas už jųjų dedas. Kitaip sa
kant, vienos sriovės lietuviai 
taip prisistato kitos srovės lietu
vius kaip tikrenybėj visai nėra.

Nors aš neužjaučiu klerikalų

bet pažiūrėkim, kad mes, kad 
musų vaikai nebūtų kieno ver
giami ar išnaudojami. Nes kur 
dings partijos, kur dings lietu
viai, kaipo savita tauta, su savo
tiška kalba, kultūra, jei jos tė
vų žemė stęnės svetimoj ekono
minėj, ar politinėj verguvėj? 
Laisva, Demokratinė Lietuva su 
apsisprendimo teise fui ide
alas kiekvieno lietuvio. Ir už jį 
kovoju lygiai klerikalai, lygiai 
tautininkai, lygiai socialistai.

Gerb. Jančauskas smerkia vai
šinimą žmonių politiniais pyra
gaičiais. Tikiuos, toliau jis nebe- 
seks patarlės: “Vienaip sako, ki
taip daro.” Šarūnas.

Skaitytojų.. Pastabėlės

pamatote tuos žodžius, tą 
aisvės emblemą “True 
nslation...” — Ir nesaky- 
?, kad Amerikos konstitu- 
i. gvarantuoja laisvę spau- 
. šiandien ta gvarantija 
zeikia. Kol-kas vietoj jos 
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į baime.

Ir VVashingtono ponų am
bicijos prieš tokį pavojų tu
ri nutilti.

Tatai galima neabejoti, 
kad kas buvo padaryta per
eitais rinkimais Chicagoje, 
tas ateinančiais rinkimais 
bus daroma visoj Amerikoje. 
Fifty—fifty. Republikonų 
ir demokratų ženatvė. Ko
va iš paskutiniųjų. Kova pa
laikymui senos tvarkos. Ko
va palaikymui kapitalo, ka
pitalizmo ir imperializmo. 
Kova palaikymui senos bet

Republikonų ir demokra- 
bosai nusiduoda dar turį 
ro senų partijinių rokun-

Tarytum skirtinus rei- turinčios sugriūti vergijos, 
us jie atstovautų. Tary- Taip, tai senųjų partijų už- 

davinys.
Bet republikonų ir demo

kratų ženatvė, ta jų baimė, 
tas rinkimas paskutinių spė
kų mums turi tik drąsos pri
duoti. Jeigu jų spėkos ma
žėja, .tai auga musų spėkos. 
Jos išaugo milžiniškai pas
kutiniais metais. Jos išaugs 
keleriopai didesnės ateinan
čiais metais. Dirvą ištaisė 
neteisybė. Reikia tik sėti 
grudus, o vaisiai netruks pa
sirodyti.

Iki ateinančių kongreso 
rinkimų keikvienas susipra
tęs socialistas turi tapti iš
ganymo grudų sėjiku. Jei
gu visi dirbsime, kalbėsime, 
agituosime, organizuosime, 
visoj šalyj naujos socialistų 
spėkos stos kaip mūras. Ir 
tad ateinantį rudenį, kaip 
sako Socialistų Partijos se
kretorius A. Germer, socia
listai “įsiverš į kongresą 
kaip ciklonas”.

ni nevienodai žiūrėtų į ka- 
ir į kapitalo pergalę. Ka- 
bent tarp republikonų ir 
nokratų bosų panaikino 
ncipialį skirtumą. Jeigu 
jar yra skirtumo republi- 
iu ir demokratų eilėse, 

I :p paprastų žmonių, tai 
; skirtumas visai išeina iš 
■senųjų partijų rubežių. 
s šiandien skiriasi nuo re- 
olikonų ir demokratų bo
tas nebegali sutilpti jų 

rtijose. Nes šiandien ski
es nuo republikonų ir de- 
’kratų daugiau negu ka- 
nors pirma reiškia skir- 

s tiktai pačiame pamati- 
irne dalyke: reiškia nesto- 
ipgynime didžiojo kapita- 
jo palaikomos tvarkos ir 
politikos. Šiandien skir- 
s nuo republikonų ir do
mkratų reiškia būti socia
lu.
Republikonų ir demokratų 
sai norėtų parodyti, kad 
nėra visai jau taip vieno- 
ir kad skirianties nuo jų 

r nebūtinai reikia virsti 
^ialistu.

REIKALAUJA ALGŲ 
PADIDINIMO.

Šiandien Chicagoje demo- 
atų bosai, suvažiavę iš 12 
Istijų, svarsto ateinančių 
stų kongreso rinkimus. 
,ashingtono demokratų liz- 
atstovai gana griežt u: pa-

Nedėlios vakare Princess te
atre Chicagos pačto darbininkai 
laikė didelį viešą susirinkimą. 
Nutarta pareikalaut algų padidi
nimo 25 nuoš. ir pravedimo 
naujų taisyklių, būtent, kad pa
uto viršininkai hutų pačių dar
bininkų renkami.

jų idealas tai l a i s- 
v a L i e t u v a *“su giedoji
mais dominus vobiscum ir ne
buvimais anarkistų, bedievių, 
ir 1.1.” Niekur ir niekados nesu 
užtikęs jų partijų programose 
šitokio siekinio. Tikiuosi, kad 
g. Jančauskas tik išputo dalyką 
ir pavartojo kalbos figūrą.

Klerikalai, kiek aš žinau, a-
gituoja ir kovoja uz laisvą, ne- 
priguĮmingą Lietuvą, kuri, anot 
“Darb.” ir kitų, bus demokrati
nė. Tai jei žmonės patįs rinksis 
sau patinkamus valdininkus ir 
jei patįs norės dainuoti dieną- 
nakti “dominus vobiscum”, tai 
kam tas turi apeiti? Negut tik 
apšvietus ir pažangos mylėto
jams. kurie stengtųsi nurodyti 
bei įskiepyti geresnius budus e-, 
nergijos pritaikymui.

Antrą klaidą g. Jančauskas 
padarė sakydamas, buk tauti
ninkų programas neaiškus. Tei
sybė,'jis neaiškus tam, kuris jo 
nemato, kaip man neaišku, ar 
yra ant Marso protingi sutveri- 
rimai. nes aš ten nebuvau ir jų 
nemačiau. Bet tautininkų pro
gramas ir obalsiai yra aiškus 
kaip diena. Anot g. Jančausko, 
tautininkų idealu yra “buržua
zinis Lietuvos sutvarkymas, lie
tuviškas biznis, buržuazija turi 
speciales privilegijas, kur butų 
galima laisvai išnaudoti visuo
menę.” Bet tai visai nėra teisin
ga.

Sandaros programe pasakyta: 
“Mes atmetame principą, kuris 
leidžia egzistuoti tautoje ko- 
kiems-nors labiau privilegiruo- 
tiems luomams.” Tai kur čia re- 
ninias specialių buržuazijos 
privilegijų? Kadiangi aš rašau 
ne agitatyvinį straipsnį, tai ne
noriu vietos ^užimti citatomis iš 
Sandaros programo (kas gal ir 
“N.” red. nepatiktų). Aplamai, 
tautininkai, tiek čia Amerikoj, 
tiek Lietuvoje (Santara) remia 
ne atskirą luomą, ne vergiją 
jeib kurios klesos, bet laisvę 
kiekvieno Lietuvos piliečio, taip 
pat saugo jo gerbūvį. Kiekvie
nas tą gali patirti perskaitęs San
doros programą bei Santaros 
pradus (tilpo “V. L.” No. 27).

Todėl kaip klerikalai, taip tau
tininkai (taip ir socialistai prie 
Darbininkų Tarybos susispietę) 
agituoja bei kovoja už demokra
tinę Lietuvą. Tai kodėl nesusi
vienyti šioje kovoje?. Partijos y- 
ra neišvengiamas dalykas kol 
draugija stovės ant kapitalisti
nių Įfamatų. Net ir socializmui 
įvykus visados bus minčių skir
tumai, kadangi tokis jau žmo
gaus būdas. Bet kuomet kovo
jame už vieną ir tą patį siekinį, 
ir to neįmatome vien todėl, kad 
žiūrim “aš teisingas—tu ne” ir 
nepažinimo akiniais, tai sriovės 
bei partijos daugiau negu verk
smingas apsireiškimas tautoje. 
Jis pareiškia buvimą daug-daug 
energijos, bet energijos, kuri 
nevykusiai ir dagi blėdngai pri
taikoma.

Davatkų organas Draugas tvi
rtina, kad Rusijos Mikę nuo so
sto nuvertę ne socialistai, bet 
Durnos atstovai. Kam čia dar 
tie’ Durnos atstovai, kad ištiesų 
carą Mikę nuvertė kunigai — 
kunigas Laukaitis, kunigas Ol
šauskas, o rasit savo pirštą pri
dėjo ir kunigas Maliauskas, 
konferencijas atlaikęs...

* * *
Kunigai vis rėkia, kad Jude

sius Kristų pardavęs. Kokie vei
dmainiai! Širdyje jie džiaugia
si Judošių taip padarius, nes jei
gu ne Judjošius, tai jie nedarytų 
biznio Kristų dabar kasdien par
davinėjant.

Kunigas Fabijonas, atskridęs 
iš Bostono Chicagon, ėmėsi ko
šės virti parapijonains Draugi) 
puode. Bet tą košę bemaišyda- 
mas jis taip prisvilina, kad pa- 
rapijonįs, jos paragavę suserga 
ir bėga pas socialistus gydyties.

—Slapukas.

Kovos 44 n litu, perskaičiau 
dvi rezoliucijas, kurios buvo 
priimtos” rugpjūčio 2 š. m. Ci
ty Hali, Collinsvillėj, III. Per
skaičiau ir nusistebėjau. Re- 
zojiucijos visai nepažįstamos, vi
sai ne. tos, kurias collinsvillie- 
čiai priėmė. Jų “evoliucija” ar 
“revoliucija” įvyko... Kovos pa
stogėj. —Laisvės Mylėtojas.

Laiškas iš Siberijos
Chicagietis M. Petrauskas, 

kurs pereitą vasarą išvažiavo 
Rusijon, rugpiučio 18 rašo 

mums iš Charbino (laiškas tik

Rugpiučio 15 dieną atvykau į 
Mukdeną tą garsų Mukdeną, 
kur rusų-japonų karėje žuvo

rėję mūšio lauką, keliavome į 
Charbiną. Charbine komisija 

sulaikė mus penkioms dienoms.

reivių, vienas jų Mažeika, ku
rio laiškas apie revoliucijos die
nas Charbine buvo nesenai 
“Naujienose” išspausdintas. 
ChaVbiniečiai kad ką veiktų, ne
matyt. Jei dabar kas veikiama, 
tai tik kareivių. Darbininkų 
taip kaip ir nėra.

Gyvenamieji daiktai ir čia jau 
pabrangę, nors iki nesenai, sa
ko, pragyvenimas buvęs pigus— 
palyginamai: Juodos duonos 
svaras dabar 10 kap., cukraus 
svaras 60 kap., pieno kvorta 20 
kap. Auksinių ir sidabrinių pi
nigų beveik visai nėra; vieton 
smulkių pinigų paprastai var
tojama pačio markės.

A. Upits.

Karikatūros.
Nuolankusis Martinas ir išdykė
lis Fridrikas, arba kaip vieš

pats gelbsti saviemsiems.

Vokiečių žemėje ant tūlo aug- 
što-augšto kalno, kur nūnai tik 
šipuliai ir griuvėsiai matyt, pirm 
daugel šimtų metų kyšojo puo
šni grafo Volkenreizero pilis. 
Grafas buvo rustus, bet kartu ir 
teisus ponas, juoda barzda ir u- 
sais, todėl jo valdiniai bijojosi jo 
kaip žvėries, bet kartu ir mylėjo

Tad pasipažiukim bešališku
mo akimis su viens kitu! Susi
ėję, nekibkim už krutu dėl die-( 
vų, religijų, partijos grindžių, jį -kaip savo tėvą.

* Grafienė buvo senoka, šiai d i 
ir truputį žilais plaukais ponia, 
kurioš melsvost akyse . žirbėjo 
dievobaimingumas ir nuolanku
mas. Ant jos nublankusiu veido 
aiškiai įmatomos raukšlės iš 
rupesnio delei savo vienintelės, 
senai mirusios dukrelės. Gra
fienė Jadvyga kas metai užžieb
davo puošnią Kalėdų aglaitę sa
vo bėdinų valdinių vaikams, ir 
dalindavo jiems gausių dovanų, 
kurios dažnai atsieidavo jai arti 
pusantro muštinio. Ir. žinotu
mėt, grįsdami namon tie bė
džiui sumirkydavo savo kelius 
džiaugsmo ašarom, nesuskaito
mais atvejais bedėkojant Augš- 
čiausiam, kurs suteikęs jiems 
tokių gerų minkštaširdžių po
nu.

Šalę kabio, nat kurio, kyšojo 
grafo Volkebreisero pilis, ert- 
viam klonyj, prie mažo srove
nančio upelio, radosi menkutė 
grafui priklausanti lūšnelė, kur 
gyveno nuolankioji maldingoji 
našle Mistkefera, kartu su savo 
aštuoniolikos metų šuneliu, taip
jau nulankiu ir maldingu, Mar
tinu. Našlės vyras, velionis Mi- 
stkeferas, kadaise tarnavęs pas 
grafą už medinčių, ir pirm de- 

| šimties metų, bevaikydamas sa- 
į vo ponui kalnų ožkas, sulig ne- 
I ištiriama Viešpaties valia, įpuo
lęs vienoje kalnų plaišoje ir nu- 

' sisukęs sprandą. Našlė likusi su 
mažuoju bernaičiu didžiausia
me skurde ir nedntekliuje, rin
ko miške grybus ir uogas, išti
kimai užmokėdama jomis po
nui randą už lūšnelę, ir pro a- 
šaras dėkojo Augščiausiam, ku
ris teikėsi suteikti jai tokių gai
lingų ponų.

Buvo, puikus nedėldienio ry
tas. Saulutė skaidriai švietė.

tvertojo garbei. Darželyj at
kakliai niovėsi našlės juodasai 
gaidys su raudonuoju. Tvarįe- 

į lyj meiliai kriuksėjo margasis 
paršelis. Bažnyčios varpas ar
timiausiame miestelyj kvietė 
žmones dievnialdystėn. Sai
te laikoma juodbruvė karvute 
kėlė uodegą ir rengėsi zyliot. 
Taip ir rodės, kad visa gamta 
džiaugėsi ir dėkojo Sutvertojui 
ir grafui Volkenreizerui už tokį 
jaukų laiką. Našlė pasitiko ties 
lusnos durimis savo sūnelį Mar
tiną, kuris, švariai nuprausęs 
burną, senu, bet šiaipjau ytin 
švariu švarku apsivilkęs, su mal
daknyge pažastyje, išėjo iš lūš
nos. Iš jo skaidriai mėlynų akių 
galima buvo išskaityti, kaip jis 
maldingas ir gerutis ir kad savo 
motiną jis myli labiau nei visa 
kitą pasaulyje.

— Gerą rytą, malus! jis nuo
lankiai prabilo ir dribo motinai 
ant kaklo tardamas: Nu, aš no
riu vykt bažnytėlėn Augščiausį

atsakė 
ketvirtame

— Eik, eik. mano mielas sūne
li! atsakė motina, glostydama 
sunaus šviesius garbenuotus 
plaukus.' — Užsuk dar į kapines 
ir uždek ant tėvo kapo pluošte
lį neužmirštelaičių. O jeigu su
tiksi poną grafą, neužmiršk nu
siimt kepurę ir pasveikint, nes

I jisai juk yra musų globotojas. <
Vai, vai, matuš — kaipgi aš 

galėčiau tatai užmiršti! 
Martinas.
Sutvertojo prisakyme nėra pa
sakyta, kad reikalinga gerbti sa
vo ponus?

- - Gerai, gerai, sūneli! kalbė
jo pro ašaras motina ir apkabi
no sūnų. Atmink Augščiausiojo 
prisakymus ir gerbk ponus, tuo- 
m,et tau gyvenime visa seksis. 
Bet skubinkis, sūneli, kad nepa- 
sivelintum pamokslui.

Našle nusibraukė nuo veido 
džiaugsmo ašaras ir nuėjo skirt 
gaidžius, kurie dar vis niovėsi. 
Martinas skubiai žengė per miš
ko kampą miesto linkui. Čia 
jis užtėmi j o jam pažįstamą ber
nioką iš miesto, Fridriką. Pa
starasis buvo apsirengęs suply
šusiais, nešvariais drabužiais, 
nenusimažgojęs burnos ir juo
dais suveltais plaukais. Jo juo
dose akyse buvo įskaitoma pa- meldimo. Nes jis juk yni pasa- 
laidumas, netikumas ir niekin-kęs: šaukis manęs nelaimes va

gumas. Jis rungėsi užstatyt kil
pas kalnų ožkom.

Fridrike! Martinas suriko 
Tu niekadari vaikėze, ką čia da
rai?

Fridrikas nei akių nepakėlė 
ir tęsė savo darbą.

O kas tau reikalinga? jis 
biauriu, kerkenčiu balsu suriko. 
Aš statau kilpas kalnų ožkoms.

Fridrike, Fridrike! pro aša
ras kalbėjo maldingasai Marti
nas. Ar tu suvis nebebijai grie- 
ko! Argi tu nežinai, kad visi gy
vūnai sutverti Dievo? Ar tu nc- 
simokinai ketekizme, kad mums 
neprivalu geist svetimo turto.

- - Taip suriko Fridrikai - 
man griekas, o grafui ne. Ar 
Dievas tik jam vienam sutvėrei 
Grafui įvales kita ko, bet aš ir 
motina turiva stipti badu nuo to 
laiko, kai jo arklys nudaigojo

- Fridrik, aš nesenai mačiau 
miško sargą. Martinas pradėjo, 
bet Fridrikas jį pertraukė rik
smu.

Nešdinkis iš čionai! Vėpla! 
Eik sau bažnyčion, nuolankauk 
ponams ir laižyk jų rankas.

Persigandęs tikio piktžodžia
vimo Martinas kuo veikiausia 
prasišalino. Kelyj jis pasitiko 
antrą grafo miško sargą ir išpa
sakojo jam Fridriko išdykavi
mą. Ištikimasai sargas keikda
mas nusiskubino gaudyt nedo-

turtą.
Pasiekęs vieškelį maldingasai 

Martinas, Mistfekero sūnelis, pa
matė ką tokio ant žemės. Pasi
lenkęs jis pakėlė jį, ir su nusi
stebėjimu pamatė, kad lai yra 
grafo Volkenreiserio šernolė, pil 
na svarių aukso muštinių. Čia 
jau pristojo prie Martino gundy-

kas nemato — kišk muštinius į 
kišenių. Tau ir tavo motinai 
bus įvales per visą amžių, o gra
fas nuo to nei kiek nenukentės. 
Juk jo ožkas bevaikydamas li
tavo tėvas patiko mirtį. Paiky, 
kišk kišenių!” Bet vos tik mal
dingasai Martinas buvo beprade
dąs klausyti piktosios pagundos 
balsui, jis pajuto, kad kas tai 
lengvais žingsniais prisiartino 
prie antros jo ausies ir švelniai 
tarė: “Laikykis, Martin! Neuž
miršk septintąjį Augščiausiojo 
prisakymą. Pats Dievas vie
niems paskyrė daugiau, o ki
tiems mažiau. Vienieyis jis le
mia važinėt minkštoje puošnio
je karietoj, kitiem dirbti - kalnų 
plaišon. Laikykis, Martin! — 
Taip, Martinas atsilaikė nedo
riems gundymams ir tempe pi
nigų šernolę ant kalno. į grafo 
pilį.

Grafas Volkenreizeras di
džiausiam įpykime lakstė po 
kiemą ir keikėsi, o ponia grafie
nė užverktom akim sėdėjo šalę 
lango. Pamatęs Martiną grafas 
be vilkinimosi užpuolė jį ir stip
riu užsimojimu parbloškė ant 
žemes.

--Tu, budelio maiše! staugė 
jis. Tu esi tas, kur pavogė mano 
šernolę. Duok šią, arba aš tuoj 
liepsiu pakart tave už kairiosios

Maldingasis Martinas kapstė
si į visas puses norėdamas atsi
eit, bet nepajiegė. Grafienė, sė

dėdama po langu, braukė nuo a- 
kių ašaras ir šaukė grafui: Su
koja, spirk jam koja! Tik taikyk 
virš paširdžių, kad nepastiptų, 
nes tuomet ta senoji ragana ten 
slėnyje, ji suvis užguls mums 
ant pečių. Ir grafas spyrė sun
kiąja kurka taip, kad maldinga
sai Martinas kuliu apsivertė. 
Maldaknygė toli nulėke j šalį, 
šeniolč išpuolė iš kišianiaus ir 
sunkieji muštiniai pabįro ant 
kiemo aslos.

A - ha, ar aš nesakiau! klykė 
grafas, visas pamėlynavęs iš pik
tumo. Budeli, šian!

Pastarasis jau artinos matuo
damas naują kanapinę virvę.

Bet Martinas kapstėsi ir šau
kės prie Augščiausiojo. Ir žino
tumėt, Augščiausias išklausė jo

landoj, o aš ištrauksiu tave, arba 
kaip Ritoje vietoje stovi parašy
ta :be Jo žinios jums nei plaukas 
nenupuls nuo galvos. Ponas 
Valkenreizeras kažkaip pažvel
gė į mėlynąsias maldingojo Mar
tino akis ir staiga kas tai jam 
pakuždėjo: Jisai negali būt va
gi, jis išrodo geru maldingu ber
nioku.

“Palauk! grafas riktelėjo į 
budelį, kuris dėjo kilpą Martinui 
ant kaklo. Nekark... Sakyk, ne- 
labasai šelmi, kur tu gavai ma
no šernolę? Bet nemeluok! Jei
gu tu sumeluosi man nors vien^ 
žodelį, liepsiu užmušt tave kaip* 
šunį, ir paskui pakart.

Drebėdamas, nei drebulės la
pas, Martinas atpasakojo savo 
prietikius nedorėliu Fridriku 
ir šernole. Augščiausis norėjo, 
kad pbnia ir ponas patikėtų jo 
pasakojimui. Neužilgio jiedu 
skaniai juokėsi iš jo pasakojimo 
ir to, kad viena pusė jo veido bu
vo sutinusi nuo smūgių ir išro
dė žymiai storesniu. Grafas iš
siėmė ir pradėjo vartyti tarp pir
štų vieną muštinį. Tuo tarpu 
ponia V’olkenreiscr sušuko: Ar 
tu pasiutęs, ar be sąmonės? Vi
są muštinį tokiam snargliui! 
Šventame rašte juk yra pasaky
ta, kad pinigas užkietina širdis, 
pagadina jas. Aš vely jam už
tepsiu medaus ant duonos rie-

Ir ve musų Martinas, išbučia
vęs grafui ir grafienei rankas, 
stypsojo dvaro kieme, valgė ap
teptą sų medum duonos riekę ir 
pro džiaugsmo ašaras dėkojo 
tam. kuris tokiu stebuklingu bil
du išgelbėjo jį nuo mirties. Jam 
bestypsant abudu grafo miško 
sargai atvedė kieman išdykėli 
Fridriką kartu su visomis jo kil
pomis. Jis vis dar spardėsi, re- • rkė ir piktai keikėsi, kaip tatai 
prideru blogam žmogui. Taip, 
kad grafas jau senai buvo už
sirūstinęs ant nedorėlio ožkų va
gies, kad budelis jau turėjo pri
rengęs virvę, todėl be jokio vil
kinimosi Fridrikas buvo nuplak
tas ir pakartas. Kabant jis dar 
spiove ir pataikė Martinui tie
siog į veidą. Martinas nusišluo
stė veidą, valgė apteptą su me
dum duoną ir steibeliojo akims 
į vėjo supa m ą Fridriką 
ir m išlijo, kaip stebuklingai kry
žiuojasi žmogaus keliai.

Grafui patiko nuolankusai 
Martmas ir jis paėmė jį pas sa
ve už berną -prie šunų. Ir Mar
tinui pasiliekant, kaip jua pa
prastai, ištikimu ir nuolankiu, 
po dviejų metų grafas sutuokė 
jį sii viena grafienės kambari
ne, jauna, ištikįma, dora ir darb 
ščia mergše, šviesiais plaukais ir 
mėlynom akim. Gi kuomet ke
tvirtame mėnesyj po vestuvių ji 
pa gimdė gražų berniuką juodom 
akim ir garbenuotais plaukais, 
pats grafas su savo ponia teikė
si pabūt kūmais. Kas čia apra
šys gimdytojų džiaugsmą delei 
taip staigios ir didelės Augščiau- 
sio dovanos ir savo ponų geru
mo. Džiaugsmo ir dėkingumo 
ašaromis akyse—jie bučiavo sa
vo geradariams rankas. Martino 
motina, senoji našlė Mistkefera, 
senatvei priėjus, dargi atvyko į 
pilį, ramiai praleist paskui, die
nas prie savo vaikų ir vaikų vai
kų. Neužilgio grafas paaukšti

bininku. Ir nekartą, kai Marti
nas išeidavo medžiot, o jo moti
na grybaut ar uogaut, grafienei 
atsigulus popiečius, grafas at
silakdavo pas šauniąją Martino 
pačiutę pasižiūrėtų, kaip auga jo 
krikšto sūnūs.

Taip tai Augščiausis paduja 
tiems, kur jo bijosi ir 
jo visa gal ingai valiai.

Vertė

Kazimieras Gugis

Vtda visokia* reikalas, kaipkrimtnaliikuosv 
*** tr crvtliškaose teismuose. Daro 

dokumentus irpopieras.

Karnų Oflflas J
S. Halsted St

Ant trečių Jubų
Tel. Druver 1310

Miesto Ofisai :
127 i. Bearborn 11 

H1143 Onily BMę.
Ts). Central <411
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Rengiamas

Korespondencijos
KEWANEE, IU

edėlio

Chlcar

IY5TEFI

AKINIŲ

Telephone Yards 5032

25 mokiniams dykai

VVISSIGDaktaras
Seno ((rajaus

A. M. KAITIENĖ

^DAKTARAS LIEBREGHT Drover 2163

09. W YUSZK1 EWICl

IMPERFECT IN ORIGINAL

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE

Del Patarnavimo Depozitoriams 
Bankas Atdaras Panedčlio Vak.

Sugabiai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip įvairio
se moterų ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.
1136 N. Ashland Avė., Chicago

PEARL ŲUEEN
KONCERTINOS

K. Nurkaitis
1617 N. Rohey St„ Chicago

Prie Milwaukce ir North Avės.

“KRYŽIAUS” PRENUMERA 
TOS RINKĖJŲ DOMAI.

Manau, kad dabar supras ge
riau dalykus kaip skaitytojai 
taip ir geri). Redakcija. M. Pilnis

DYKAI! DYKAI
Dabar yra jūsų proga mo

kytis barzdaskutys! es 
amato dykai

TELEPHONE YARDS 2721

D R. J. JONI K AITUS
Medikas ir Chirurgas 

3315 S. Halsted St.» Chicago

Ar galima 
Bitur dciinan- 

» žiedus pi- 
au pirkti?

Ar galima 
Jgino laikro- 
člius pigiau 
auti?

Ar kitas au- 
sorius galėtų 
,is darbu ge- 
iau užganS- 
inti? '

Paklauskite 
etuvių, kurie 
ino. Šimtai 
laikrodėlių 

parduota. Visi užganėdinti. Teisin
gas patarnavimas.

DR. A. I. EPŠTEIN 
GYDYTOJAS PR CHIRURGAS 

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės 

OFISO TEL. Boulevard 4974 
Gyvenimo Tel. Canal 5188

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresnį darbų ir dau

giniui inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

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

Specialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patronus daromos pagal Jų- 

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

Master Designing School
J. F. Kasnicka, Perdėtinis 

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

DR. S. B1EZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: 2359 S. Leavltt St.
Valandos 8—10 ryte; 4—8 vaje 

'J ei. Canal 3877.

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan StM Chicaga 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 li

pyto ir nuo 5 iki 8 vakarti

‘ ( Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas. 
ry to dd 9 Nedėliom nuo 9 ry to iki 12 diena 

Tel. Canal 5335

VALANDOS
Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 po pietų 

Te). Haymarket 2484.

Todelgi širdingai visi esate kviečiami atsilankyti 
ir pamatyti Scenoje “Gyvi Nabašninkai”, nes kiek- 
vienam žmogui yra žingeidu matyti gyvą nabašnin- 
ką. Po teatro bus įvairus šokiai, kur prie geros mu
zikos galėsite pasilinksminti. Kviečia KOMITETAS

Apsvarstykit 
Gerai.

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

Tel. Canal 3263.

Atsakymas K. Janilioniui 
skundus.

205 E. 115th Street, Kcnsington, Illinois.
Scenoje statoma trijų veiksmų komedija

“(GYVAM NABASZNINKAI” 
Iš rusų kalbos vertė Lietukonis.

Pradžia lygiai 7:30 v. vak. Inžanga 25 ir 35c ypatai

fErfcPHONE YARDS 5834.

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

Atlos Scenos Mylėtojų Ratelis iš Roselanda S. M. R. 
užtikrina, kad atlos kuogeriansiai.

JOSEPH C. VVOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas 902-904 National Life Bidg., 
29 So. La Baile St.. Chicago, III.

Te) Central 0390-6391. Atdara: 
Utarninko, ketverge ir subatos vaka
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu: 
1061 MILWAUKEE AVĖ., Chicage, IR.

Tel Humboldt V7.

D R. G. M. GLASER 
Praktikuoja 26 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St. kerti 93 rt.
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 
mis vakarais ofisąs uždarytas.

Telephone Yards 687

Telephone Humboldt 1271.

IV!. S A H U D M. D.
Senas Husas Gydytojas ir Chirurgas. 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų 
OFISAS: 1579 Milvajkee Ava

Kampas North Avė , Kambarys KŠ. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto 

J :3fl iki Z ir 7 :80 iki 9 vakare.

Prirenka visiems tinkamus akinius, egzami
nuoja ir patarimus duoda dykai.

786-88 HSiiwaukee avė., arti Chicago av. 2-ros 
lubor. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vaka
rui

Nepraleiskite šio pakvietimo. Atsi
lankykite pas mus tuojau. Išsikirpkh 
šitų, kad atsimintume! musų adresų

BURKEBARBER SCHOOL
612 W. Madison St.. Chicago, II],

Telephone Drover 969>

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

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, Vaikų 
ir visų chroniškų ligų.

VALANDOS: 10—11 ryto, 4-6 po pi«t% t—* 
vakare. Nedeldieniais 10—1 po pietį 

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

Dabar yra patvirtintos ir varto 
jamos daugumos lietuvi^, kurie gr» 
jija koncertiną ir augštai rekomen 
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose, A- 
menkoje. Mes galime jas parupin 
ti augšto arba lemo tono.

Reikalaukite katalogo, kur| išsiun 
čiaine dykai.

Georgi & Vitak Music Co.
1540 W. 47th St.. Chicago. III

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ

BALIUS
PADĖKOS DIENOJE

Specialistas, Įsteigta 27 Metai 
Aštrių ir Chroniškų Vyrų Ligų

Ofiso Valandos:—9 ryto iki 8 vai. vakaro. Utarninkais ir Ketvergais 
nuo 9 ryto iki 5 vai. po pietų. Nedėliomis šuo 9 ryto iki 1 dieną.

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

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

Rengia
Cicero Lietuvių Kooperacija 

LTARNINKE
Upkričio-Nov. 29, 1917
P. PAKŠTO SVETAINĖJE 
4837 W. 14th St., Cicero, III. 
Pradžia 3 valandų po pietų. 

Inžanga 10c ypatai.
Proga gauti gaidžių, vištų; 

kalakutų, žųsų ir kitų 
paukščių.

Kviečia visus KOMITETAS

t jEVįjL

DRAUGYSTĖS APŠVIETIMO BROLIU
Su Perstatymu Trių Veiksmų Tragedijos 

“KERŠTINGA MEILĖ”

Seredoj, Lapkričio- Nov.28,1917
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2244 W. 23rd Plafce.
Svetainė atsidarys 6 v. vakare; uždanga pakils 7:30.

Inžanga 25 ir 35c ypatai.

visai netiesa. Tiesa 
žmonių, kurie sako, 
kęs ‘‘vagyste”, bet yra

Šio Banko viršininkai realizuoja, kad daug yra depozitorių 
uriems sunku atlikti savo Lankos reikalus laike paprastųjų ban- 
os valandų.

Del parankumo tokių depozitorių šio Banko taupomasis sky- 
ius bus laikomas atdaras Panedėlio vakarais iki 8 vai.

Musų depozitoriai apsaugoti musų Kapitalu ir Perviršiu, vir- 
ijančiu $5,100,000.00.

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

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

Geriausia Krautuve
dėl pirkimo ir taisymo visokių daili 
tų, kaip tai: laikrodžių. Žiedų, levor 
veltų ir kitokių. Kas ką pirksit pat 
mane, tai aš viską gvarantuoju - 
kad auksą pirksite, auksą ir gausi: 
Jei nebus auksas, tai $50 nagrodoi 
gausite nuo šio laiko.

fa’K* Pr*ren' 
Akinius.

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

G. M1LLER, akių specialistas 
PETER A. MILLER, opticlaa 

Tel. Canal 5
2128 W«t 22-ra gatvė.

(ierbiainieje! Visi kurie turė
jote paėmė kvitas rinkimui pre
numeratos Bronislovo Vargšo 
parašyto veikalo “Kryžius”, pa- 
sistengkite sugrąžinti pinigus ir 
atskaitą Dramatiškam Bateliui, 
kasieriaus vardu: P. Cereška, 
1840 S. Halsted st. Chicago, III.

Drama “Kryžius” įšėjo iš 
spaudos jau apie pusantrų'me
tų, bet daugelis prenumeratų 
rinkėjų da nesugrąžino pinigų 
iki šiam laikui.

Todčl šiuo užreiškiu, kad jei 
kurie nesugrąžins pinigų ir at
skaitos bėgyje 30 dienų t. y. iki 
26 dienai gruodžio (Deccmber) 
1917 m., visų tų vardai bus pa
skelbti laikraščiuose.

Patai pasistenkite sugrąžinti 
kuogreiciausia augščiau nurody
tu adresu.

Dramatiško Batelio Vaidyba, 
per P. č.

P. S. Kurie prenumeravote 
“Kryžių” ir negavote jo, kiekvie
nam bus prisiųsta, jei atsišau
kiantieji atsiųs savo prenume
ratos kvitą ir adresą.

- D. R. Vald.

REIKALAUJI
Jeigu kenti galvot ikaadėjlmą.
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga t krūvą,
Jeigu spauda ęodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart atl 

reikalingas akinių.
Juokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa- 
yrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai Šlifuoti sulig jųsų akių ir 
ikiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

TEMYK1T MANO UŽKASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

kampas M-tos gatvės
Talandos: nuo 9 i

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

X-SPINDULIAI
2121 N. Weetern avė.

Valandos: 9—12 ryte; 2—9 
vakare.

Dr. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

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

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

1900 S. Halsted St.
Viršuj Bi8ch«iif’o Aptiekos.

Telephone Canal 114.
Valandos 3—6 po pietų 

lūnkiriant Nedeldienitu ir Seredn*

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

Keal Estate Ofisus
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

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

Peržiūri apsirūktus, padaro popieras 
NOTARY PUBLIC

751 W. 35ta gatvė 
kampas Halsted

JlJETUVI&KAB akių gydytoja**
Asą terf ebaudnmaa arba silpnai) ak^ rf}1 
ytJvoB ekaudėjimo, t.tslankykite pna I

1155 Milwaukee Ay4v

VtUanaofl: Mac S ryto iki » vakaz*. 
-u* k V ryto iki J Z>9

Dr. Ramsęr
AKIU SPECIALISTAS

jog jum gaidukai giedu galvoje”, 
K. J. tuojau pareikalavo trečių
jų teismo. Žinoma, kuopa pa
skyrė trečiųjų teismą, kuris a- 
budu apkaltino; K. Janilioniui 
atėmė dviems menesiams Kaištį. 
Tada vėl buvo ramu. Bet kaip 
tik bausmes terminas praslinko, 
ir vėl jis pratlėjo kelti betvarkę, 
galiaus ir prie manęs prisikabi
no, tik dabar kreipės ne į trečių
jų teismą, bet j valdišką.

Dabar*gal bus aišku ir gerb. 
Redakcijai, kad kuopa jam atė
mė balsą ne vien už apsknndi- 
mą manęs, bet ir už aplamai be
tvarkės kėlimą visame kame. Ir 
antra, socialistų konstitucijoj 
yra pažymėta, kad iškilus ko
kiems nesusipratimams tarp są- 
jungiečių, jų ginčus ar prasižen
gimą riša trečiųjų teismas. Tai
gi čia nėra įsivaizdinimas, bet 
prisilaikymas LSS. taisyklių. O 
kadangi K. Janilionis neprašė 
kuopos paskirti trečiųjų teismą, 
o kreipės į valdišką teismą dėl 
tokio menko dalyko, tai kuopa 
turėjo pilnos teisės jį už tai bau-

Vyrišky Drapan y Bargenai 
\\auji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nu i 
?30 iki $50, dabar parsiduoda p<» 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 ik 
£35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 ijid 
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 $3.0< 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

S. G O R D O N
f 415 R FfalMed SL. Chicago R-3,

Reikalauja The New River Coal Compa- 
ny 25 angliakasių.

Mus turime vietų dėl 25 gerų lietuvių šeimynų. Vyrams, kurie 
nori dirbti, kur JIE GALI UŽDIRBTI NUO $100.00 IKI $125.00 kas 
dvi SAVAI TĖS. Anglis randama nuo trijų ir pusės iki penkių pū
dų. Geros bažnyčios, geros mokyklos ir gera draugystes svetainė. 
Kompanijos sankrova yra neprigulminga sankrova. Taipgi gera 
proga pirkti namą ant išmokėjimo. Kasyklos randasi prie dviejų 
geležkelių suteikiančios praktiškai kas diena darbų. Kreipkitės arba 
rašykite savo prigimta kalba tuojau į:

“Naujienų” 272 num. K. Ja
nilionis nusiskundžia, kad jį 
skaudžiai LSS. 204 kp. nuskria- 
udius, kam jis mane (M. Punį) 
apskundęs į valdišką teismą. 
Nors aš jau toj vietoj nebegyve
nu, bet kadangi K. J. paliečia to
kius (nors ir labai senus)'< daly
kus, kurie rišasi su mano asme
niu ir (darbais, o prie to da “N.” 
redakcija pridėjo prierašą, nu
peikdama kuopą, tai esu priver
stas dalyką paaiškinti.

K. Janilionis nusiskundžia, 
kad aš jį taip “apšmeižęs”, jog 
jam gręsia pavojus ir iš dirbtu
vės būt prašalintam. Dabar kla
usimas, koks tas šmeižimas ma
no buvo. Ve koks: Kada K. J. 
ūme kuopos valdybą nesąžinin
gai peikt, tai aš tarp kitų žo
džių jam pasakiau, jog “tave iš 
Chicagos LSS. 22 kp. prašalino 
už vyliugystes ir kitus negerus 
darbus”... Tą žodį “vyliugystė” 
K. .1. priėmė (ar jam taip 
nusigirdo) už vagystę. Kaip 
matote, tie žodžiai beveik vieno
dai skamba, bet turi kitokią rei
kšmę. Bet K. J. pasakys, kad 
jis turįs ir liudininkus, o be to 
ir aš “prisipažinęs” prie kaltės 
ir parašęs da raščiuką, kur yra 

yra lokių 
og aš sa- 

tokių 
žmonių liudininkų, kurie aiškiai 
girdėjo mano pasakymą “vy-Į 
liugyste”. O kas dėl to mano 
“prisipažinimo” ir parašymo ra
ščiuko, tai visai kitaip buvo. Ka
da prieš teismų aš prašiau K. J. 
taikyties, nes man nesinorėjo, 
<ad mano vardas butų po teis
mo rums valkiojamas, lai K. J. 
galų gale suliko ir pasakė: “Už
mokėk visas teismo išlaidas ir 
pasakyk, kad aš nesu vagis”. 
Tą aš sutikau, nes vagim aš ir 
nevadinau. Bet raščiuko, kurį 
K. J. mini “Naujienose”, aš vi
sai nerašiau, tik žinau, kad tei
sėjas jį parašė. Dabar kas dėl 
to balso atėmimo.

K. Janulionis ir redakcija tvi
rtina, kad kuopa neturėjo tei
sės jam balsą atimti. Žinoma, 
redakcijos aš nekaltinu, nes ji ne 
žinodama visapusiškai dalykų 
stovio manė, kad ištikro K. Ja- 
nilionio nusiskundimai teisingi. 
Kas asmeniškai pažįsta K. Jani- 
lionį, žino, kad tai nerimtas 
žmogus, nesvarstantis: kas tik 
užeina ant minties, tą ir daro. 
Del to nerimtumo jis buvo Cih- 
cagoj pašalintas ne tik iš LSS. 
22 kp., bet ir iš pašelpinės Ku
dirkos Draugystes. Kad jis at
važiavo į Kewanee, lai jis tapo 
čia priimtas j LSS. 201 kp., bet 
kaip tik prisirašė, tuojaus pra
dėjo ergelius kelti, ir kada vie
nas draugas jam tik pastebėjo,

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egsamlnuoja Dykai 

1 Gyvenimas yra tat*

J OpbthalaaiaMt. 
IT Ypatlnra 4«ma

■tkr«iPi*na> I Taikaa.
jMa w AT Valandos: nuo t ryt* 

iki 9 vakaro; nadOd.
• B nuo 10 iki 11 dlaa*.
<€49 So. Ashland Aresaa, 

Kampas 47 St.
Telephone Yards 4917

Atsibus

Seredoj, 28 d. Lapkričio=Nov., 1917

DR. M. HERZMa". 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviarna hiSoma^ per 16 o... 
tų kaipo patyręs m Jytojas, chirurgą; 
ir akušeriu.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, 
m, moterų ir valku, pagal naujausiai 
/netartas X-Ray ir kitokius eTektroa pr>*. 
tafeus.

Ofisas jr.LabaratariJa: 1025 TV.
St. netoli f isk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, » 
F 8 vakarais. Telephone Canal 8Ol« 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted St e.

VALANDOS: 8- 9 ryta, tiktai

Antras prieš-Katakutinis

BALIUS

VIKNATINI8 BCGIBTBUOTAB KUBAS AFHHOMIUB ANT BRIDGBPOBTO 
SUAUGIEMS

Akiniai aukao rOtanose nuo 11.00 ir aa« 
gšdiau. Sidabro rėmuose nuo |1.00 ir 
augščiau. Pritaikoma akintus ušdyk*. 
Atminkit) Galvos sopėjimai, nerviška- 
mas. akių skaudėjimas, ui v Ūkimas <t 
tt yra vaisiais J vairių ligų, kuris galt 
būti prašalintos gerų akinių pritaiky
mu. flty rimas ušdyk*. jei p* riti ar 
aka da akis. Jei jos raudonos, jei gal 

M va sopa, jei blogai matai, jei ak[» stl- 
[S peta* a«Hak ilgiau, o jieikok 
n . iekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
d , . d išdyko Atmir k k-< t 
įl • - n gvurantuojam «k dius ir k lenki* 

nnm gerai priretikarn
« ■< JT. <k.p.<t««

į ,, , . 4 , .. . < \ . • ... t UI ■ » -i *».-1 k 11 i • * .<!,>• A 4 !.U < «u t s
„ , ■ , . . į , I . V.I-.’.-.) : ■« Mist'.;. Aš .lu.utu paiiuiui H'ČKAl.

| . , . ..........* , .. «■ » ■ .Roiueiuiiniju tik Gl lUi.i .Kitau:,. Aš »n
............. 1;,| 4 U t.rstKi’rv 11 4V 80. MOIMMM Hf . < H ((• a (:<>, (r,l .

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 
Ant Durų, Lentų Kčmų ir Stoginės l’opieros.

CARR BROS. WRECK1NG CO.
5003-3039 S. Halsted St., Chicago, III.
firiMiri 111111'1—T ililim-TlirirTinvn^-"'^r—mr-'
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KEČIAS BALIUS PADĖKOS DIENOS VAKARE
Seretfoje. LapkriĖio-Nov. 21,11/9Parengtas ij

Pederacijos Lietuvių Kliubų jį Pradžia 7:30 vai, vak Įžanga 25c

DOUGLAS PARK AUDITORIUM
\ Ogden ir Kedzie Avės.

Muzike Jlereck’o

! CHICAGOS ŽINIOS
Tarpininkaujami savo ad-

nors jie ir atakuoją jas.
Kasžin, ką išskalys tie pluto- 

kratijos taksai.

/(ų draugijos ir visuomenės rei
kalus. —Draugijos Narys.

naktimis, bet ir dienos laiku, tr 
MiMf|tflM«niis pasekmėmis. Poli
cija. Utiri sugeba parodyt tiek

; ift^ikrumo streikų metu, vis 
■r Me*Htjiegia apsidirbt su api- 

pttnintų ir vagiliavimų pašiau-

dės “gerą širdį” kad šis teik
tųsi sušvelninti jiems bausmę. 
Džodžė tečiaus spiriasi. Jis, ma
noma, pasiųs juos atpakutavoti 

Pontiaco reformatorij*>n.

Dar septynis 
automobilius

Pereitą nedėldienį automobi
lių vagiliai nuknaiukė dar sep
tynis automobilius. Nei vienas 
nepagauta. Viso nuo Nbujų 
metų tapo pavogta arti devyni 
šimtai automobilių.

CICERO

■A hm ui. vakar apie 10 vai. ry
to. Keturi apsiginklavę plėšikai 

liūną 1 172 Indiana gt. 
' ’* i yrę prie sienos šešis pašali- 
i asmenis (“kostuimerius”) 
< uatornanloją plėšikai pasiėmė 
♦š-*«atosterio ir seifo virš septy- 
įtUMKŠHHtus dol. ir, susėdę auto- 
ottoMiun, nudūmė savais keliais 

•tos užpuolimas tečiaus neap- 
be aukų. Vienas žmogui 

juu guli St. Luke’o ligonbutyj. 
Maža vilties, kad jis bus išgelbė
tas iš mirties nagų. Tai tūlas 
A. Meyer, 1515 So. St. Louis gt., 
buvęs užpuolimo laiku saliune 
ir (bandęs pastoti kelią vienam iš

Urnų). Meyers betgi nesuspėjo 
pastverti banditui už revolverio 
ir>sis paleido jin du šiuviu vie
nu galvon, kitą į vidurius.

3'uoj pašaukta policija. Bet 
fisukok b:- akmeni vandenyj.

Kabaretų savininkai 
susirūpinę

Kabaretų savinikai nejuokais 
susirūpino. Mat leidinių (lais- 
nių) komisija tvirtai laikosi sa
vo sumanymo uždrausti vi
sokį pasilinksminimą (šokius, 
dainas etc.) tose vietose, kur 
pardavinėjama Svaiginantis gė
rimai. Ko gero — šitą leidimų 
komisijos sumanymą gali pri
imti ir miestų taryba. O tatai 
reikštų begalo skaudų smūgį ka
baretams. Juk ten tik ir susi
renka “pasilinksminimų” jieš- 
kantis svietelis.

Ar tasai blogas, kur dabar įsi
vyravo kabaretuose, tuo bus pa
šalintas - kitas klausimas. Lei
dimu komisijos pirmininkas, J. 
Tomah, sako taip. Kadaise pa
našiai tvirtino ir buvęs Cbicagos 
miesto majoras Harrisoib kuo
met buvo vedama kampanija už 
“pakasavojimą” “raudonųjų 
šivesų” distrikto. O kas dedas c

šiandie?

MELROSE PARK
Neprideramas elgimąsi

Imis pagelbėjo jam 
'Pabėgti?

Valstijos prokuroras laužo

1>ėgti iš Chicago avė. policijos 
stoties tūlam Davidui Stolle, ki- 
tap “Dice”. Toji “žuvytė” bu
vo pagauta kartu su detektivu 
■ŠKtgii Burns’u, kuris ėmęs ky
šių nuo tūlo viešbučio savinin
ke, užlaikančio paleistuves. Stoll

j m -Hkt-lasi iškvosti ko nors dau

ginu netik apie Burns’ą, bet ir 
kilų jo “kolegų” santykius su tū
lomis-įstaigomis. Bet dabar ve 
—ji dingo. Dargi iš policijos 

sinties. Prokuroras žada užves
ti tyrinėjimus. Bet “žuvytė”, 
vardu Stolle, vis tik nuo to ne
sugrįš atgal į policijos stotį. Tiek

Companini serga
Didžiosios Operos direkto

rius, Sig. Cleofonte Companini, 
turėjo laikinai pasitraukti nuo 
pildymo savo pareigų. Apsirgo. 
Jo susirgimas aiškinama sąryšyj 
su Fausto padėtąja bomba Au- 
< itorium teatre, lapkr. 16 d. 
Nors kilus teatre panikai Com
panini užsilaikymas buvęs ne
paprastai ramus, vis dėlto visa 

č i jo nci-vus. Mi«i»o- 
reit ir vėl jis pasitai-

mes svetainėje laike savo mėne
sinį susirinkimą tautiška Kuni-I 
gaikščio Algirdo draugystė. Ap
svarsčius draugystes reikalus bu I 
vo pakelta klausimas p. šerno 
reikalu. Čia jau tapo perskai-j 
lyta prisiųstas atsiaukimąs į dr-| 
jas ir kuopas. Po to vienas dr-Į 
jos narys paaiškino apie p. Aei- 
no nuveiktus darinis lietuvių vi
suomenės labui ir kvietė draugi
jos nairus apsvarstyti klausimą 
plačiau. .Bet kur tau. Pirmi
ninkas S. B. kad jau pradės šau
kti ir išmėtinėti, kad nei šis IW1 
tas. Girdi, čia ne musų daly
kas. Sėskis ir sarmatykis dai
giau pasirodyti čia su tokiais at
sišaukimais ir tt. ir tt. Kai kū-i 
rie narių dar prašė balso, , bet | 
pirmininkas sušunka : duokite j 
kas įnešimą, kad tasibutųmtme? 
stas. Tuoj protokolų raštinin
kas duoda įnešimą. Esą p. Šer
nas esąs ir šioks ir toks, taigi at
mest atsišaukimą. Taip ir visa 
užsibaigė tuo įnešimu. Tai ma
tote, kaip tūli žmonės pagerbia 
musu visuomenės darbininkus.

Ne geriau tas pirmininkas pa
sielgė ir su Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Tarybos delegatais, 
kur buvo atėję į susirinkimą. 
Tas ponelis šaukė kiek drūtas, 
kad tik neprileidus draugiją pri
sidėti prie Tarybos. Ir atsiekė

Iš draugijų veikimo
Nedalioj, lapkričio 25d., Vyrų 

ir Moterų Apšvietus draugystė 
laikė savo mėnesinį susirinkimą 
J. Neffo svetainėj.

Draugija išrinko komitetą iš 
5 narių, kuris turės atstovauti 
ją Cicerus bepartyvių draugijų 
susirinkime, kuris žada įvykt 
sausio 3 d. 1918 ni.

Susrinkimas šaukiamas tuo 
tikslu, kad apsvarsčius klausi
mą apie prisidėjimą prie Lietu
vių Ikirbininkų Tarybos, kurios 
skyrius jau randasi Gbicagoje.

Nutarta neužilgio surengti ei- 
įlę prėlekcijų ir vakarų. Tiek iš 
svarbesnių tarimų.

Į Prie draugijos prisirašė ketu- 
Įri nauji nariai. Tatai liudija, 
(kad draugija daro progresą!

Ciceriečiai, nepraleiskite drau- 
! gijos renigamų apšvietus vaka- 
jrų. Kiek man žinoma, jie bus 
vieni iš geriausių, kurie kada 

: nors čia buvo parengti. Prįe

dienraščio tuoj praneškite man, 
o ne Naujienų *administracųai, 
kaip kad iki šiol darėt.

2. Įsidėmėkite ir tai, kad Nau
jienų adm. jau senai įvedė tokią
tvarką, kad “Naujienų” agentia 
ir skaitytojai privalo apmokėti 
už “Naujienas” netik užsivilk
tas mokestis, bet ir iš kalno. Ant 
Bridgeporto Naujienos daro la
bai didelę apyvartą. Joms pini
gus aš išmoku.kiekvieną dieną, 
taigi pirma negu dienraštis spė
ja pasiekti skaitytoją. Tad 
nereikalaujant nuo skaity-i 
tojų apmokėti* iškalno už laik
raštį, man priseitų išleisti kelis 
tuksiančius savų pinigų, kbl gan 
čia nuo jūsų. Todėl meldžiu ir. 
tamstų prisilaikyti “Naujienų’* 
Administracijos įvykdintųjų tai
syklių. O aš esu tikras, kad ta
mstos visada ir visuomet gausit 
Naujienas į laiką..

> 3. Naujienų kaina per išnešio
tojus yra: 12c už savaitę, 50 c. 
.už mėnesį, $3.00 už pusę melų ir 
j$6.00 už metus.

Nuo pasirodymo šio praneši
mo, jei kieno laikraštis taptų su- 

surengimo, beje, veikiausia pri- laįkylas, žinokite, kad tai atsi-*

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

REIK1A DARBININKŲ

Povylas Kurlanskas

Pajieškau savo švogerio, Frank 
Večo Pirmiau gyveno Philadeiphia, 
Pa. Kauno gub., Šiaulių pav.. Svera- 
čią sodos. Meldžiu atsišaukti šiuo 
iMiresn: Stanisiav Jodeikis,
2013 Canalport avė., Chicago, III. 
Artai kas 5| žinote praneškite.

REIKALINGA — GERO VEIK
LAUS PARDAVĖJO ŠERŲ DIDELES 
KORPORACIJOS ĮN NAUJAUSIOS 
mados užsiėmimą, geriausia 
PROGA DARBŠTIEMS VYRAMS. 
ATSIŠAUKITE IN:
CITVHALL SQŲARE BUILDING, 

139 N. CLARK STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS

Pajieškau savo švogerio Vincento 
Haičio, Kuris jau metai laiko kaip 
paliko savo moterį su 4 vaikais. Mo- 
terę įnirtinai serga. Prašau joįo at- 
sihepti, arba kas ji žinote praneškite tikrą jo adresą.

Pranciškus Valuckisi 
627 \V. 14th Place, Chicago.

Velionio kųnos bus perkeltas 
Lapkričio 29 dieną 1917 m. iš 
švento Kazimiero kapinių apie 
12 vai. dieną j Lietuviškas Tau
tiškas Kapines apie 1:30 vai. 
dieną.

Nuoširdžiai kviečiu gimines 
ir pažįstamus dalyvaut šiose 
Laidotuvėse.

Su nuliudimu,
Velionio Brolis, 

JONAS KURLANSKAS
Chicago.

T

REIKALINGAS atsakantis bučeris, 
kuris gerai supranta savo darbą. 
Darbas ant visados.
1618 So. Union Avė., Chicago, III.

______

PARDAVIMUI

ma

Kartu su šunimis 
ir katėmis

aidės ir vietinė LSS. 138-ta kuo
pa. —J. Aceris.

iN AUJIEN Ų DISTRIKTAS
Iš LSS. 37 kuopos 
veikimo.

kare laike extra susirinkimą ti
kslu rinkti naują LSS. centro 
valdybą. Susirinkime dalyvavo 
didesnė pusė visų kuopos narių.

Taipjau tapo, išrinkta komite
tas iš trijų draugų, kad pradėjus 
veikti sekamiems pa vasario rin
kimams. Vėliau nutarta pasi
darbuoti naudai bendrojo — su

tiko dėl tamstų nerangumo ap
simokėti išnešiotojui ir kad pi
nigų iškolektavimas tapo ati
duota į specialių kolektorių ran
kas. Aš betgi netikiu, kad taip 
atsitiktų, nes iš visa ko matosi, 
kad dienraščio skaitytojai šioje 
apieliukėj kiekvienas darbuojasi 
netik, kad palaikius, bet kad dar 
plačiau praplatimiš Naujienas.

Visokiais reikalais kreipkitės 
adresu: J. B. Aglinskas,
3346 So. Halstėd st. Tel. Boule 
vard 7328.

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ

Pranešimai
. .Dr-stės Palaimintos Lietuvos Ka
riai, kurie dar negavote laiškų su u- 
kietais ant baliaus, kuris įvyks Rfct- 
vėrge (Thanksgiving day), lapk. 29 
d., CoĮiseum Annex svetainėje, atsi
šaukite pas dr-stės raštininką. Yra 
daug sugriusią laišką, kurie neat- 
siimsite tikietą ir ncpermainysitfc 
antrašu, busite nubausti.

—F. Micklin, Rilšt.
1906 So. Union Avė., Chicago.

Alder manas socialistas. Wm. E. 
Rodriguez laikys prakalbą tema 

••Darbininkai Politikoje” utarninke^ 
iapkr. 27, lygini 8:15 vai. vakaro, 
25) to ir 30 to VVardo socialistą bute, 
4030 GrosS/ UVc, Town of Lake. Su
sirinkite kuo skaitmennigiausia. At
siveskite savo draugus. 
Kai.

iapkr. 27, lygiai 8:15 vai. vakaro, 
25) to ir 30 to VVardo socialistą bute, 
4630 Gross/avc, Town of Lake. Su*

anga dy*

t>risipa/.ino 
kaltais

besi automobilių vagiliai va
kar prisipažino esant kaltais. Pa 
vogę panelių Costell automobi-

Palaimintos Lietuvoj

KARKIAMA
.Maža randa. Gera vieta dėl lietu

vio, lietuviškoj apygardoj. Atsilan
kyki! į MONARCH BREWR¥.
21 st. ir Weslern avė. Chicago.

KIEK KAS DUOSITE, už tiek ati
duosiu mažai vartotus 2-ją krėslą 
barzdaskutyklos fornišius. Kam yra 
reikalingi, tai atsilankykite labai 
greitai, nes yra didelis atsitikimas. 
Kreipkitės į savininką adresu.
3525 So. Union avė. Chicago 
Galita matyti visada. 1-mas flooras.

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

11-tas Metinis Iškilmingas

BALIUS

Ketverge, Lapkričio 29, 
O’adėkavonės Dienoje) 
(mUSEUM ANNEX SVET., 

1509 So. VVahash Avė.
Pradžių 3-čią valandą po piety 

Inžanga 50c ypatai. 
Muzika Brolių Sarpalią 

PASARGA: •—Tikietus galima 
gaut po 25c nuo Draugystės 
nariu ir sekančiose vietose:

Policija vakar rado negyvas 
dvi seseri. Oną ir Marę Collins 
skiepe, 1117 Arbor gt.—Skiepas 
buvo apleistas, taigi niekieno ne
valdomas. Vieninteliai, retkar
čiais atsilankantįs, “pakeleiviai” 
ten buvę katės ir šunes. Ten 
užmigo amžinuoju miegu ir se- 
nelės-elgėtos — Ona ir Marė, su
laukę žilos senatvės (pirmoji 65 
metų, antroji 60) ir atidavę vi
są savo jaunystės energiją kro
vimui turto bei pabrangus šio 
svieto galingiemsiems. Kartu 
su .šunimis ir katėmis! Taip de
dasi dvidešimatme amžiuje, ta
me civilizacijos ir visokio mate- 
rialio gerbūvio amžiuje...

Vai, vai— 
kas čia bus

Gevalt! ratavokite, - dan-

11 thtosl st., P. Pilkio krautuvėj, 
729 XV. t8th St., M. J. Damijo- 
<to*ts, Ice Gream Parlor, 901 
W. 33rd St., M. Palionis, krau
tuvė,-2323 S. Leavitt Si., .1. Bag- 
dtouų> Rankoj, 2334 S. Oakley 
Ane., ladikevicz Ofise, 1702 
Vutousia Avė. J. L Kilias Ban
kui. 4<>00 So. Wood St.

AMeero pas: A. J. I.emont, 
GDMMhvorks Drug Store, 4902 
14th St.. K. SRkdausko krautu
vėj, 1415 So. 49th avė.
Wi«-< iatne vi us skaitlį ilgiausia 
atHiiankyti j musy 11 metinį 
Stougystės Palaimintos Lietų

i i u

do bolševikų. Taip persigando 
Chicagos kapitalistinė spauda, 
kad gana. Ir žinote ko? Ugi 
Liaudies Tarybos prakalbų, kur 
atsiubvo Chicagos teatre pereito 
nedėldienio vakarą. Girdi, ten 
susirinkę įvairaus plauko sutvė
rimai — socialistai, aidoblistai, 
anarchistai ir kitokie “istai”. Ir 
kalbėję,, — nugi apie ką dau
giau kad ne taiką!

Kapitalistinė spauda neįmano, 
kokių priemonių reikėtų stver- 
ties prieš tuos nevykiomis. Kaip
gi atsakomosios įstaigos visai 

I nesirupinę gręsiančiu pavojum,

jų priekaištai Tarybai. Kaip, 
girdi, mes galime prisidėti prie 
tų maištininkų? Jog jie eina 
prieš valdžią. Jie tokie baisus, 
tokie baisus... Neprisidėkime, 
susimildami, neprisidėkime. Ir 
taip be galo*

Ar ne sarmata nuims,, algir- 
diečiams, turėti tokį pirminin
ką, kuris apie nieką daugiau 

nesvarsto, kaip surengimą ba
liaus su svaiginančiais gėrimais.

Vėliau buyo pakeltas klausi
mas, ką draugija mano daryti' 
su tais nariais, kur bus pašauk
ti Į armiją, čia ir vėl pirminin
kas, nesiklausęs narių nuomo
nės, Įiradėjo šaukti, kad tai esą 
nesvarbu. Tai girdi ne musų da
lykas. _ . X,

Kilus klausimui apie palaido
jimą vieho mirusio nario, pir
mininkas klausia: ar jis bus lai
dojamas su bažnytinėmis cere
monijomis, ar ne. Jeigu ne, tai 
včžkite sau kur norite, aš neisiu. 
Matot, tas žmogelis ir to nežino, 
kad ši draugija yra laisva — tau
tiška, o nė bažnytinė. Prie jos 
gali priklausyti visi be skirtu
mo, ir visiems yra lygi pašalpa. 
Mirus by vienam nariui ji patar
nauja neveizint kas jis do vie
nas — laisvamanis, katalikas, 
liuteronas ar kitokis. Matot, 
draugija neskiria, bet pirminin
kas elgiasi kaip jam tinka. i

Nors ši draugija yra gana 
skaitlinga nariais, bet prie pla
tesnio visuomeniško veikimo ne
gali prisidėt ačiū jos pirminiu-1 
ko užmačioms. Reikėtų pasi
rūpinti, kad sekamiems metams 
butų išrinkta tinkamesnis pi r-1
mininkas, kuris daugiau supra- taisyklių:

ris įvyks per Kalėdas. Tuo tik
slu išrinkta visi reikalingi dar
bininkai ir įsakyta veikti iš pe
ties. Tai puiku.

Tik gaila, kad kuopoje randa

si ir tokių narių, kur retai teat- 
silanko į susirinkimus, bet atė
ję būtinai turi pervaryti visa, ko 
tik jie užsimano. Tai daro ne
maloniu ir nuobodžiu patį susi
rinkimą. Pav. jau keletą kar
tų atsitiko taip, kad ką viename 
susirinkime nutariama įvykdin- 
ti, tai antrame ir vėl panaiki
nama. To reikėtų vengti. Soci
alistams taip ęlgties nedera. Ve- 
ly jau atidėti svarstymą, ejigu 
tame pasirodo kokių neaišku
mų, iki sekamo susirinkimo, ne 
kad taip šokinėti - į priekį ir 
vėl atgal. K. Sitavičius.

BRIDGEPORT
4»-^*W**"«^***~- •w>*^*^*’*rf*»*».

BridgeportieČių domai.
Gerbiamieji Naujienų skaity

tojai, kurie turėjote ar dar tu
rite nemalonumo iš priežasties 
nercguliariško dienraščio pri
statymo į namus, tai šiuo mel
džiu atleisti, nes prie kiekvienos 
kokios nebūt atmainos pasidaro 
neišvengiamų nesusipratimų, ta
riant klaidų. Tas pats atsitiko 
ir man. Senasai “Naujienų” iš
nešiotojas ,d. J. Jokubauskas dar 
nesuspėjo ar negalėjo perduoti 
man visų adres, ypač tų, ku
riems nešiojo dienraštį vaikai.

Taigi nežinodamas į ką kreip
ties, buvau prkjvrstas sulaikyti 
dienraštį. Betgi užtikrinu,

bus galima išvengti ir Naujienos
*' s K

namus kiekvienam —- (Metf'tris 
dienos. Jeigu tik gerb. skaityto
jai teiksis pirsilaikyt sekančių

S i a n d i e 
nend-Cukrun, buroką arba 

rią, 1 svaras ....
Miltai

Vi bačkos maišas ..
% bačkos maišas .
5 svaru bačkos mai

Rūgi

7%—8%c 
(Maišas) 

2.80—3.09 
1.43—1.58 

. 33----37c
Muišas

Vakarines žvaigždes choro repeti
cijos atsibuna kas ketvergo vakare 3. 
Butkevičiaus svetainėje — 8132 Vin- 
celines Avė. Kurie myli dainas, te
gul ateinu ir prisideda prie minėta 
cnoro. —Pirm. J. Puišis.

PARDUODAMA arklys ir du vėži
niai: vienas tinkamas dėl duonkepių 
ir bučernių. Vienas apdarytas, ant
ras expresinis. Parduodama labai pi
giai. Pardavimo priežastis — savi
ninkas išeina iš biznio. Atsišaukite 
greitai šiuo adresu:
4518 So. Rockwell St., Chicago, III.

.. Miltai < ________
Bohemian style % bač. 1.35—1.45 
5 svarai ......................
Juodi, % bačkos .....
5 svarai ..............
Graliam miltai 5 sv.

Corn Meal
Balti ar geltoni .........

Mainas (Hominy), svaras 
Ryžiai,

i'ancv head......... . . . .
Blue rosv....... .

Bulves
N 1 Wis., Minn. ir Dak.

Pienas
Condcnsed, geriausia
Vidutiniškas .. . .........
Evaporated, nesald. ..

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

Butterine 1
Plytose ....... .
Šmotuose .................
Vidutiniškas .......

Kiaušiniai
Švieži extra ........... .
Refrigeratorių, esxtra .
Tefrigerarorių N 1 ..

Pupos (beans)
Navy............. .
Lima ..........................

Slyvos, geros svariu...
Vidutinės ...........
Prastesnės ...............

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

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

Taukai
Dėžutėj ... t........ 

Palaidi, geriausi ......
Paprastieji ...............
Prastieji ................ .

Kalakutai
švieži ........................

šaldyti .........................
Vištos

Šviežios ....... ............
šviežios ....................
šaldytos ..................
Šaldytos .....................
Gaidžiai švieži ....... .
Šitokiomis kainomis ’groserninka) 

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

. 32—35r
. 1.20-1.35 
... 29—34r 
niaiš. 30-35 

švara.* 
. 5%—6%c 
....6 —7c 

švara? 
.. 10%—D 
.. 10%—13 

(Pckas' 
.. 34—10c 

(Kenas’ 
.. 18—211 

16 Ve— 18%i 
... 13—15t 

svaras 
... 46—521. 
... 47—53c 

svaras, 
... 32—351 
... 31— 34t 
... 29—33 

tuzinas 
... 53—59 
36 K—42% 
34%—40% 

svariu 
17%—20% 

.... 16—21. 

.... 13—17 

.... 13—16 
, ... 11—14 

. .. 33—37 
31 %—35% 
... 45—56 
.... 40—44 

svarui 
... 33—36 
. 32—37% 
.... 31—36 
. 24%— 3) 

svarui 
... 36—41 
.... 34—35) 

svarui 
... 25—31 
... 26—36 
.... 23—28 
... 23—27 
... 20—24

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

^Vodeviliam, Permaina.
Pamedėlvj. Ketverge ir Suhatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas lOe
Prie Šią kainą prisknitoma ir 

1c ir 2c karifikop mokesti^ 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN

HALSTED ir 32-ra GATVE

— LSS. 138 kuopos dis- 
»s Įvyks seredefj, Inpkri- 
vul. vakare, T'iiimiliiiric

Cicero, III 
Kusiju vakar ,Ci<> 28 <1.. 8 
ir Gtidgalio svetainėj, 1447 S. 49 aV& 
Diskusiją temos: 1) Ar socializmo 
laike nebus bedarbes; 2) Ar darbi
ninkams reikalinga ginti tėvynė, įr 
3) Ar socializmo laike nebus vergi
jos. Draugai, kurie apsiėmė! diskii- 
suoti, prisirengkite ir pribukite pa
skirtu laiku. S. J. Tverijonis.

L.D.L.D. 18 kuopos, Englewood, 
III., mėnesinis susirinkimas įvyks 
Japkr. 28 <1., 8 v. vak. (kur? Red.). 
Nariai nepamirškite atsilankyti lai
ku, nes yra labai svarbių reikalų ap
tarti. Atsiveskite ir naujų narių.

Orgę. B. Masiunas.
LSS. 22 ir 37 kuopų narių domai. 

Draugai, kurie esat išrinkti į komi
tetą surengimui Kalėdų vakaro, bu
kite tokie geri—atsilankykite utar- 
ninke, lapkričio 27 j Meldažio sve
tainę 7:30 vak>. Atsilankykite ir tie. 
kur turit surinkę apgarsinimų dėl 
to vakaro. Komiteto narys,

—A. Petrauskas.
Cleveland, Ohio.—šiuo pranešu vi

siems uerb. Dr. V. Kudirkos pašel- 
pinčs draugystės nariams, jogei mė
nesinis dr-Jos susirinkimas įvyks ne
dalioj, gruodžio-dcc. 2 d., Flynn sve
tainėj, 53051-5311 Superior avė., Su
sirinkimo pradžia lygiai nuo 2-jų v. 
po pietą. Kurie nebuvo ant pereito 
susirinkimo Jiems išsiuntinėta atvi
rutes - pakvietimai. — Neatsilankiu
siems yra uždėta bausmė. Draugai 
nesuvčluokilc, nes turėsime aptarti 
daug svarbių reikalų, o taipgi reiks 
rinkti valdybą 1918 metams.

J. Žilinskas, sekr.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau draugo Julijono Spudo, 

metai atgal gyveno Chicagoj Turiu 
svarbą reikalą malonėkite atsišaukti, 
arba jį žinantis malonės pranešti. 
George Lookas, General Delivery

New - York City, N. Y.

Pajieškau savo pusbrolių ir pus
seserių, Vincento, Antano, Agotos ir 
Onos Labanauskų, paeinančią iš kai
mo Giraičių, Krosnos parapijos, Su
valkų gubernijos.

Agota Labanauskiutč, 
1709 Mary st. Pittsburg, Pa.

■ - - -
Pajieškau savo tėvo Jeronimo Sta

nkevičiaus, arba Joe Stankaus, paei
na iš Suvalkų gub., Garlevos parapi
jos. Augštas, tamsios pažiūros ant 
veido; 50 metų amžiaus, seniau gy
veno E. St. Louis, III. Jis pats, arba 
kas ji pažįsta malonėkite atsisaukt. 
Aš atlyginsiu išlaidas.

Jonas Stankevičius,
2912 W. 39lh PI., Chicago, DL

RAKANDAI
EATRA

Jauna pora priversta paaukaut sa
vo puikius, beveik nauju*, rakandu* 
už retai pigik kainą, $125.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už žZu Va
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikią divonų, daven- 
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Victrola su 
brangiais rekordais už $60.00. Sis 
yra retas “pigumas ir Jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jąs gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuo jaus. Gyvenimo vieta: 1122 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gat.» 
Chicago, III

JAUNA PORA turi parduoti tno- 
jaus penkią kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, cablnet, phono- 
grapb, upright piana ir tt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai, ui 
5rynus pinigus.

910 North Avė., 1-mas flatas. Priei 
Humboldt Park. Chicago.

PARSIDUODA labai pigiai 6-šią 
kambarių puikus vėliausios madls 
rakandai. Gera proga Įsigyti dai
lius rakandus už pigią kainą. Par- 
siduos skyrium arba visi svkiu. 
Reikalaujanti ateikite ir duokite pa
siūlymą.
2335 So. Hoyne avė., 1-mos lubos 

arti 24-tos gatvės.

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

MOKYKLOS

MOKYKIS SIUT MOTER1AKU8 
RUBUS

I&mokinam piešimo, kirpimo formą, 
siūti naminius daiktus arba aprMa 
lūs. Diplomas kiekvienam, kuri ligi, 
mokins. Valandos dieną arba vaka
rais dėl j ąsą parankamo. Ui 318 11- 
mokinam jus sint visokius drabužiu.

DRESS MAK1NG COLLEGE8, 
ž334» W. Madiaon £at„ Weatera avau

SARA PATEK. MOKYTOJA 
Iftsn W<dla vat

Dr. Povilas Žilvitis 
Lietuvis Gydytojas. Chirurgu 
3203 S. Halsted 8L. Chleaco.

Tel. Drover 7179.

IMPERFECT IN ORIGINAL


