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Nauja Kontr-Re voliucij a Rusijoje
Reakcionieriai sukilo prieš 

bolševiku valdžią
prieš revoliucinę valdžią Pe
trograde.

“Orenburge gen. Dutov a- 
reštavo pildomąjį ir kariš
kąjį revoliucinį komitetą, 
nuginklavo kareivius ir ste
ngiasi paimti čeliabinską, 
kad atkirtus privežimą duo
nos į frontą ir miestus iš Si
berijos. Gen. Karaulov už
puola ant čečenrev ir Ingu
šer Kaukaze.

“Konstitucionalistai de
mokratai yra politiškais šio 
sukilimo vadovais ir buržua
zija duoda daugybę milionų 
kontrrevoliuciniams gene
rolams t Buržuazijos cent- 
raiinis komitetas Ukrainos 
respublikos, kuris veda ko
vą prieš Ukrainos darbinin
kų ir Kareivių Tarybas, gel
bsti gen. Kaledinui sutrauk
ti kariuomenę į Dono apy
gardą ir trukdo Darbininkų

rnijoj gen. Dutov nuvertė j ir Kareivių Taryboms paski- 
bolševikus. I rstyti reikalingas kariškas

Svarbus geležinkelių cen- spėkas visoj Ukrainoj, kad 
tras šiaurrytinė j dalyj Ore- nuslopinus Kaledino sukili-

• Čelia-Įmą.
“Konstitucionalistai de- 

. Kaukaze ge- mokratai, aršiausi žmonių 
Karaulov užpuolė priešai, kurie su visų šalių

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., on December 
ii, 1917, as reąuired by Ihe act of 
October 6, 1917.
Kazokų generolai, remiami 

buržuazijos, sukilo prieš 
bolševikus. Gen. Kaledi
nas ir Kornilovas vadova
uja sukilimu. Keli mies
tai apgulti reakcionierių. 
Keli yra pavojuje. Karės 
stovis Dono distrikte.

LONDONAS, gr. 10. — 
Pietinėj Rusijoj prasidėjo 
kontr-revoliucija, vadovau

jama generolais Kaledinu, 
I)UtOVTl ir Kornilovu, mato
mai turinti tikslą užgriebti 
valdžią tame distrikte ir at
kirsti gabenimą maisto iš

valdžios proklamacijos gen. 
Kaledino spėkos gręsia Eka- 
terinoslavui, Charkovu! ir

JERUZOLIMO miestas, kurį dabar užėmė anglai, b'otografija imta iš Dovido 
bokšto prie Jaffos vartų. Už miesto matyti Alyvų kalnas. Tiesiasi viduryje uolos 
bazilika — vieta, kur buvo Saliamono bažnyčia, o už jos_Gethsemane daržas. Aug- 
štas bokštas kairėje — buveinė šv. Jono vyčių laike kryžkarių.

Japonų kariuomenė 
Vladivostoke?

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., on December 
11, 1917, as reąuired bv Ihe act of 
October G, 1917.

Amūras pasiskel
bęs neprigulmybę

True translation filea with the post- 
mastei' a t Chicago, III., on December 
11, 1917, as rcąuired bv the act of 
October G, 1917.

Gauta žinia, kad japonai iš
sodinę savo kariuomenę 
Vladivostoke.

Vladivostokas irgi pasiskel
bęs savo neprigulmybę.

TOKIO, gr. 10. — Sulig 
šiandie čia gautų žinių Ru
sijos svarbiausias portas A- 
zijoje, Vladivostokas, Trans 
-Siberijos geležinkelio var
tai, ir Amūro provincija, pa
siskelbusios savo neprigul
mybę. Laikinoji valdžia 
jau esanti įsteigta.

Sakoma, kad naujos res
publikos ministerija susirin-

NEW YORK, gr. 10. — 
Biržos telegrama šią popie
tę praneša, kad japonų ka
riuomenė išsodinta Vladi
vostoke ir kad chiniečiai įė
jo į Charbiną, Mandžurijoj.

nburgo gubernijos — 
binsk, yra apgultas gen. Du- 
tovo kareivių.
nerolas 1
ant čečenrev ir Ingušer.

Bolševikų valdžios prok 
lamacija.

kapitalistais prirengė dabar 
tinę pasaulio karę, tikisi, jo- 
gei jie kaipo įsteigiamojo su
sirinkimo nariai galės kuo 

Proklamacija sako, kad nors pagelbėti savo genero- 
“žmonių priešai“ pradėjo Jams, Kaledinams, Kornilo- 
paskutinį bandymą sunaiki- vams, Dutovams, kad su jų 
nti taikos reikalą, o konsti

mas pėstininkų yra smarkiai 
vedamas. j

“Už dienos ar dviejų gali 
kas nors atsitikti“, sako ži
nia.

Nacionalizavo žemę.
Rusijos valdžia bevieliniu 

telegrafu prisiuntė prokla
maciją, po kuria pasirašo 
“liaudies agrikultūros komi
saras” Kolegalev, kurioj pa
skelbiama, kad visa žemė su

J imą pinigais.
Proklamacija sako:
“Kuomet darbininkų ir 

kareivių atstovų kongreso 
ir valstiečių atstovų kongre
so delegatai tarėsi apie įgi
jimą nuvargintai šaliai gar
bingos taikos, 
žmonių priešai, 
tai, dvarininkai 
ir jų talkininkai — kazokų 
generolai pradėjo paskutinį 
bandymą sunaikinti taikos 
reikalą ir kad išplėšti val
džią iš darbininkų ir karei
vių rankų, atimti žemes nuo 
valstiečių ir priversti karei
vius ir kazokus lieti savo 
kraują naudai Rusijos ir tal
kininkų imperialistų.

“Gen. Kaledinas ant Do
no ir Dutov Uralo provinci
joj iškėlė sukilimo vėliavą. 
Konstitucionalistų demok
ratų partija aprūpina juos 
pinigais, kad jie galėtų vesti 
karę prieš žmones. Rodzian- 
kai, Miliukovai, Gučkovai ir 
Konovalovai stengiasi at
gauti valdžią ir su pagelba 
Kajedinų, Kornilovu ir Du- 
tovų stengiasi paversti ka
zokų darbininkus įrankiu 
atsiekimui savo kriminalių 
siekinių.

“Gen. Kaledinas paskelbė 
karės stovį Dono distrikte, 
trukdo siuntimą duonos fro- 
ntan ir renka spėkas, tuo 
statydamas pavojun Ekate- 
rinoslavą, Charkovą ir Mas
kvą. Gen. Kornilovas, kuris

tuo laiku

bankieriai

Kornilovas, ku-

pagelba užsmaugus žmo-
Proklamacija tada atsiša

ukia į žmones nušluoti tuos 
jų reikalo priešus ir paskel
bia, kad reikalingi kariški 
patvarkymai užgniaužimui 
sukilimo tapo padaryti. Ji 
užsibaigia sekamais patvar
kymais:

1. Paskelbimu apgulimo 
stovio visuose apskričiuose 
Uralo ir Dono apygardų ar 
kur bus surasti kontr-revo- 
liuciniai pulkai.

2. Paliepimu vietiniams 
revoliuciniams garnizonams 
veikti prieš žmonių priešą 
visu smarkumu, nelaukiant 
paliepimų nuo augštesnės 
valdžios.

3. Draudimu tarybų ar 
bandymu taikinties su suki
limo vadovais.

4. Grasinimu aštriausios 
bausmės už kiekvieną pagel- 
bą sukilimui, suteiktą vietos 
gyventojų ar geležinkelio 
darbininkų.

5. Išskirimu iš po įstaty
mų globos visų konspiracijos 
vadovų.

6. Prižadu broliškos pagel- 
bos kiekvienam kazokų dar
bininkui pasiliuosuoti nuo 
Kaledinu, Kornilovu ir I)u- 
tovų jungo.

Iš Petrogrado laikraš
čiui Star pranešama; kad 
Dono kazokų sėdynė Novo- 
Čerkask yra centru judėji
mo prieš bolševikus. Sako
ma, kad ten yra ir buvusieji 
vyriausieji komanduotojai 
gen. Alexejev ir gen. Korni- 
iov ir Durnos prezidentas 
Rodzianko. Turima daugy-

produktai ant toliaus bus 
valstybės nuosavybe, veda
ma žemės komitetų. Šia pro
klamacija privatinė žemės 
nuosavybė panaikinama, o

ris liepos mčn. įvedė mirties bė kavalerijos, bet mažai pė- 
bausmę ir vedė kampaniją stininkų, nors organlzavi-

True translation filed with the post- 
mastei- at Chicago, 111., on December 
11, 1917, as rcąuired by the act of 
October G, 1917.

WASHINGTON, gr. 10.— 
Nepatvirtinos žinios, kad ja
ponų kariuomenė valdo di
delius sandėlius* reikmenų 
Vladivostoke, sukrautus dėl 
Rusijos valdžios, nenustebi
no Valstybės departamento, 
kur viršininkai buvo tos 
nuomonės, kad mažesni ja
ponų kareivių pulkai buvo 
ten jau tūlą laiką atgal: .

pie neprigulmybę kitiems 
save valdantiems Rusijos 
distriktams.
True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., on December 
11, 1917, as rcąuired bv the acl of 
October G, 1917.

Prieš bolševikus.

True translation filed with the post- 
, masler at Chicago, III., on December 
II, 1917, as reąuired by the act of 
October G, 1917.

Jeruzolimas 
paimtas

Senas Palestinos miestas 
pateko j anglų rankas.

LONDONAS, gr. 10. — įvykintas bolševikų, yra da- 
Iždo kancleris Andrew Bo- ]yku vien uzurpatorių par

tijos, atsakomybė už kurį 
e;uli vien tik ant ju. Pertvau- 
kimas musių nesuriša Rusi
jos, nė bile jos dalies, kol 
nenuspręs įsteigiamasis su
sirinkimas.“

Ce n t r ai i n i s įste igi am o j o 
susirinkimo rinkimų komi
tetas, į kurį įeina bolševikai 
ir kadetai, tapo bolševikų 
raudonosios gvardijos areš
tuotas. Nariai nuvesta į bol
ševikų buveinę Smolny insti
tute, kur jie užprotestavo 
prieš jų areštą.

B o 1 še v i k ų p at va r k y m a s 
paleidžiantis Petrogrado 
miesto durną, sukėlė didelę 
opoziciją iš pusės social-re- 
voliucionierių narijų centra- 
linio pildomojo komiteto 
Darbininkų ir Kareivių At
stovu Tarvbos.*-• v

nifeste, išleistame įvairių ne 
-bolševikų socialistiškų fra
kcijų.

Centraliai komitetai dau
gumos socialistiškų organi
zacijų ir pildomasis komite
tas valstiečių atstovų išleido 
atsiliepimą į publiką, kuria
me sakoma:

“Mes užreiškiame,.kad at
skiras musių pertraukimas,

nar Law šiandie paskelbė at
stovu bute, kad Jeruzolimo 
miestas pasidavė, kada jį 
apsupo anglų kariuomenė.

Kancleris pranešė, kad an
glų, franeuzų ir mahometo
nų atstovai važiuoja į Jeru-

dvarų budinkai bus paversti zolimą saugojimui šventųjų 
į mokyklas, prieglaudas ir vietų, 
teatrus.

Proklamacija praneša,
kad instrukcijos apie perve-

Gen. Allenby pranešė, 
kaip sako kancleris, kad su-

“Todėl naikinimas ir plė
šimas dvarų, budinkų, gy
lių ir produktų yra labai ke
nksmingas patiems valstie
čiams darbininkams ir turi 
būti pavartotos visos prie
monės apsaugojimui nepa- 
liečiamybės nuosavybių rei
kaluose pačių darbo žmo- • M nių.

True translation filed with the post- 
tnaster at Chicago, III., on December 
11, 1917, as reąuired bv Ihe art of 
October G, 1917.

sustabdė išvežimą
MAISTO.

gr. 9PETROGRADAS, 
(suvėlinta). — Siberijos lai
kinoji valdžia paliepė susta
bdyti gabenimą maisto Eu
ropos Rusijon, y )ač Petro- 
gradan. Sustabdymas
miamas tuo, kad maistas ga
li pasiekti Vokietiją.

re-

ŽUVO 11 ŽMONIŲ
ATLANTIC CITY, N.J., 

gr. 9. — Kapitonas ir 10 žmo 
nių įgulos žuvo, audroje pa
skendus laivui Eugene F. 
Moran. Laivas tempė dvi 
barkas iš New York o į Phi-

rus nuo Jeruzolimo. Vali- 
jos ir Anglijos kareiviai, ei
nantis nuo Betlejaus nustū
mė priešus ir perėję Jeru-

J e r uz oi i m o-Jerich o kelio.
Tuo pačiu laiku Londono 

pėstininkai ir pėsčioji kara
liškoji gvardija užpuolė ant, 
stiprių priešo pozicijų į va-! 
karus ir šiaurvakarius nuo 
Jeruzolimo ir apsistojo ant 
Jeruzolimo-Šechen kelio. To
kiu budu būdamas izoliuo
tas šventasis miestas pasi
davė gen. Allenby.

Kancleris pasakė, jog ti
kimasi, kad ryto gen. Allen
by oficialiai įeis į Jeruzoli- 
mą, lydimas franeuzų ir ita
lų pulkų komanduotojų ir 
viršininkų franeuzų politiš
kos misijos.

True translation filed \*ith the post- 
mastei- ai Chicago, 1)1., on December 
11, 1917, as rcąuired by the act of 
October G, 1917.
RUSIJOS SOCIALISTŲ 

MANIFESTAS.

PETROGRADAS, gr. 10. 
— Baimė, kad bolševikai pa
leis Įsteigiamąjį susirinki
mą, jeigu opozicija sudarys 
didžiumą, yra išreikšta ma-

True translation filed with the post 
niasler at Chicago, 11)., on December 
11, 1917, as reąuired b> the acl d 
October G, 1917.

Rumunija per= 
traukė mušius

Rumunjia ir centralinės va
lstybės sutarė pertraukti 
mūšius.

BERLINAS, gr. 10. —Ka
rės ofisas šiandie oficialiai 
paskelbė, kad centrai) nių 
valstybių kariškieji virŠini-j 
nkai pasirašė po sutartim 
apie pertraukimą mūšių su 
Rusijos ir Rumunijos armi
jomis Rumunijos fronte ta
rpe Dniestro ir įtakos Du
nojaus upių.

SKAITYKIT IR PLATLNKIT 
“NAUJIENAS”.

— Buvusis Rusijos ambasa
dorius vakar įteikė sekamą 
notą vietos talkininkų lega- 
ci joms:

“Nepaprastas susirinki
mas Amūro provincijos zem
stvų, kurioms duota pilna 
galė šiame distrikte, protes
tuoja savo pirmame posėdy
je prieš maištingą elgimąsi 
izoliuotų žmonių grupių 
(bolševikų) Rusijoj, pasme
rkia uzurpaciją valdžios, 
kame jos tebėra kaltos, su 
pasipiktinimu atmeta prie
mones, kurių griebiasi tie 
neatsakau tįs individualai, 
kurių aiškiu tikslu yra grei
tas įvykinimas taikos ir už- 
reiškia, kad Amūro provin
cija pasilieka ištikima užru- 
bežinei politikai Rusijos tal
kininkių — Anglijos, Fran- 
cijos, Suv. Valstijų, Japoni
jos, Belgijos ir Chinijos ir 
visų kitų talkininkų draugų, 
kurie su aktyve pagelba mu
sų pačios Rusijos greitai įgis 
garbingą ir teisingą demo
kratinę taiką. Tą pažvalgą 
susirinkimo prezidentas tro
kšta perduoti talkininkų at
stovams.“

Žmonės, kurie prisiuntė ši 
raštą, yra išrinkti visuotino 
balsavimo principais ir todėl 
jų nuosprendis yra paskelb
tas, kaipo autentiška nuo
monė šios didelės apygar
dos. Manoma, kad jie ma
no Blagovieščenską paskir
ti savo sėdyne ir kad jie ig
noruos bolševikų paliepimus 
iš Petrogrado.

T

True translation filed with the post 
niasler at Chicago, 111., on Dccembei 
11, 1917, as reąuired by the act o 
October 6, 1917.

trims menesiams.
MŪŠIAI PERTRAUKTI

JASSY, Rumunija, gr. 8. 
— Menama, kad susitarta 
apie pertraukimą mūšių 
trims mėnesiams tarpe Ru
munijos ir Vokietijos spėkų, 
taipgi rusus, esančius Ru
munijos fronte. Visos ru
munu pasiūlytos sąlygos ta
po vokiečių priimtos, apart 
vienos, draudžiančios perkė
limą kariuomenės i kitus 
frontus, dėlei kurios vis dar 
tebevedamos derybos su 
field-maršalu von Macken-* 
šen Buchareste. Atvvkus i 
Fokšani bendrai rusu-rumu- 
nų komisijai, kuri veda de
rybas, ji buvo širdingai ir 
svetingai vokiečių priimta.

Buvo priversta.
AMSTERDAM, gr. 10. -

į Berlino laikraštį Lokal An- 
zeiger, Rumunijos valdžia

vokiečiais derybas apie per
traukimą mušiu Rusijos va
ldžios ultimatumu. Tas 
grasino ištraukimu rusų ka- 

' riuomenės iš Moldavijos 
fronto ir sustabdymu mais
to ir karės reikmenų ekspo
rto.

0TTAWA,
šiandie paskelbta, kad sau
sio 3 d. bus pasaukta apie 
25,000 žmonių stoti kariuo
menėn, pagal priverstino ka
re i v i a v i m o įst a ty m u s.

čia

ATSAKYMAS
KUN. DR. A. MALIAUSKUI
Rengia Laisvamanių Kuopa 

SEREDOJE, Gruodžio 12 diena, 1917 m 
LIBERTY HALL SVETAINĖJE

Pradžia 8 vai. vakare. įžanga padengimui lėšų 10c 
Laisyamamą kuopa duos atsakvnu, kui). Dr. Maliauskui ant it nu-- 
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Kodėl tie pienai 
neįvyksta?

šiame “Naujienų” nume
ry je pradedame spausdinti 
nesenai atvykusio iš Rusijos 
įžymaus lietuvių tautininkų 
veikėjo, p. T. Naruševičiaus, 
straipsnį “Laisva Lietuva 
dabar arba niekados!” Spau
sdiname jį, kad davus pro
gos musų skaitytojams ar

srovės atstovo nuomonėmis 
yvu šiandie musų visuome- 
ės judėjime klausimu.
Jo nuomonės yra ne nau- 

.s. Sekdami jo straipsnio 
dntis, skaitytojai neras jo- 
* nieko, ko jie nebūtų gir

dėję, Įvairiose variacijose, 
šimtus kartų prieš tai. Tos 
nuomones yra typiškos, pri
klausančios ištisai tam tik
ro protavmo žmonių rūšiai.

g

kam, išimant jų autorius, 
neįtikdavo. Koks tad atsi
rado reikalas visa tatai iš- 
naujo išdėstinėt prieš pub
liką?

Šį klausimą p. Naruševi
čius turėjo atsakyt pirmiau
sia. Ir ta aplinkybė, kad ji
sai jį visai aplenkia ir net 
parodo, kad jisai nėra galvo
jęs apie jį, yra silpniausioji 
jo straipsnio pusė. Neuž
dengia šito silpnumo nė tas 
faktas, kad straipsnio auto
rius yra, svečias šioje šalyje 
ir, kaipo toks, turi “žmogiš
kos teisės” tikėties, kad jo 
paskatinimai sužadins naujo 
intereso publikoje prie to se
no dalyko. Jisai veikiausia 
žino, kad ir svečiai ameri
kiečiams ne naujiena, ir kad 
jie jau yra papratę girdėt iš 
jų panašių į - p. Naruševi
čiaus paraginimą. “Vieny
kitės”; “atsiminkite, kad e- 
sate vienos tautos vaikai”; 
“užmirškite savo partijinius 
kivirčus”; bendrai veikdami, 
daugiaus atsieksite” — tai 
yra ta pati melodija, kurią 
giedojo amerikiečiams kun. 
Tumas, Dr. Basanavičius 
“grafas” Yčas, “ambasado
rius” Gabrys, “platus socia
listas” Rimka, muzikantas 
Šimkus, mokytojas Šalčius 
ir tt. žodžiu, visi atsilan
kiusieji iš Europos svečiai, 
turėjusieji kokią-nors “tau-

atidžiau

dįjavimas duoda galimybės 
pažinti daugiaus ar mažiaus 
išsiplatinusį visuomenės ap
sireiškimą.c *

kuriuos kelia savo straipsny 
je p. Naruševičius, mums 
veikiausia teks dar ne kartą 
pakalbėt. Šiuo žygiu mes 
pasitenkinsime tiktai kelio
mis bendro pobūdžio pasta
bomis.

straipsnio autorius ragina 
Amerikos lietuvius padaryt 
du dalvku: suvienyt visas 
partijas bendroje Taryboje 
Lietuvos nepriklausomybės 

išgavimui, ir įsteigt vieną 
Centralinį Komitetą pinigų 
rinkimui Lietuvos reika

lams. šitie sumanymai jau 
senai žinomi mums, ameri
kiečiams, ir apie juos buvo 
prišnekėta ir prirašyta be
galės.

Nieko mums nauja nėra ir 
argumentuose, kuriais p. Na 
ruševičius tuos sumanymus 

engiasi paremt. Jisai nu- 
•do, kad partijiniai kivirčai 
ukdo darbą (daug kartų

ri
i. tt
f/

jje galima daugiaus nuvei- 
i (mintis sena, kaip pasau- 

>); jisai apskaitliuoja, ko
kias dideles sumas galėtų 
sudėt lietuviai savo tautos 
reikalams, nors ir po trupu
tį aukaudami jiems, jeigu 
tiktai aukautų didelis jų 
skaičius; jisai stato lietu
viams už pavyzdį žydus ir 
lenkus, ir tt.

Kada skaitai šituos argu
mentus, tai ateina noras ne 
kritikuoti juos — nes jie bu-

k

tikuota, jogei jų kritikavi
mas galėjo nusibost kiekvie
nam—, o užduot jų autoriui 
klausimą: kodėl jisai mano, 
kad reikia pakartot juos dar

Ir pastebėtina, kad jų visų 
veikimas Amerikoje vedė ne 
prie tų jų skelbiamųjų idė
jų isikunijmo, o priešingon 
pusėn. Visi jie daugiaus ar 
mažiaus prisidėjo prie parti- 
jnių skirtumų sustiprinimo, 
prie kivirčų padidinimo. Ir 
juo ilgįaus jie Amerikoje 
gyvent) ir uoliaus veikė, tuo 
labiausjjie darėsi iš vienybės 
apaštalų vienos kokios-nors 
partijos talkininkais.

Šitas patyrimas duoda da
bar pamato amerikiečiams 
nedėt daug svarbos ant nau
jų raginimų prie vienybės, 
kuomet jie neparemiama na
ujais argumentais. Skaityt 
savo ginčus — visviena, blo
gi ar geri jie yra — “tuš
čiais” jie negali, po to, kaip 
jie pamatė, kad tie, kurie 
garsiausiai kalbėjo apie “gi
nčų tuštumą” patįs neišven
giamai patapdavo karštais 
ginčų kurstytojais.

Jeigu tečiaus p. Naruše
vičius nesuspėjo tiek apsipa- 
žint su Amerikos sąlygomis, 
kad jaustųsi esąs kompeten- 
čiu nagrinėt tas priežastis, 
kurios iki šiol čionai neduo
davo įvykti jo užtariamiems 
sumanymams, tai mes, ame
rikiečiai, turėtume teisės 
laukti, kad jisai painfor
muos mus bent apie tai, ko
dėl panašiai, kaip čia, dedasi 
ir Europoje, iš kurios jisai 
nesenai atkeliavo. Bet keis
tu budu jisai to nepadarė, 
nors klausimas jam stačiai 
brukte brukosi, reikalauda
mas atsakymo. Straipsnio 
autorius, norėdamas!^ įtikinti 
amerikiečius, kad įvairios 
partijos neturėsiančios dide
lio vargo susitaikyt tarp sa
vęs delei vidurinių Lietuvos 
reikalų sutvarkymo, nurodo 
Rusijos lietuvių, pavyzdį, ku 
rie sutvėrė bendrą Tarybą; 
o dvejetą paragrafų žemiaus 
jisai sako: “Partijiniai ki
virčai suardė Tautos Tarybą 
Rusijoje”. Tai tau ir susi
taikymas !

Tiesiog negali žmogus su
prast, kas čia yra: ar suži-

Jeigu sumanymas yra tin
kamas, tai reikia žinot, ko
dėl jisai buvo atmetamas iki 
šiol, nežiūrint visos prielan
kios jam agitacijos,—pirma 
negu kėlus jį išnaujo.

Kenksmingas teis
ino nuosprendis..

Augščiausis Suv. Valstijų 
Teismas atmetė West Virgi
nijos federalio teismo nuo
sprendį, kuriuo United Mine 
Workers of America ir A- 
merican Flint Glass Work- 
ers unija buvo pripažintos 
legalėmis organizacijomis 
West Virginijos valstijose.

Augščiausis Teismas ke
turiais balsais prieš tris — 
reiškia, vieno balso didžiu
ma—nutarė, kad minėtosios 
unijos, nors ir turi teisės gy- 
vuot West Virginijoje, bet 
neturi teisės atkalbinėt strei 
ko laiku nuo darbo ir neturi 
teisės priimt į savo narius tų 
darbininkų, kurie padarė su 
kompanija sutartį, drau
džiančią jiems priklausyt u- 
nijai.

Aišku, kad šitas teismo 
nutarimas yra labai naudin
gas kapitalistams ir labai 
kenksmingas darbininkams.

Kapitalistai turi išrokavi- 
mo daryt sutartis apie darbo 
sąlygas su kiekvienu darbi
ninku skyrium, nes tada vir
šus yra samdytojo pusėje. 
Vienas darbininkas yra ne
palyginamai silpnesnis už 
kompaniją; jisai negali pri
verst ją pakelt algą arba su- 
trumpint darbo valandas.

tai jam pasilieka tiktai pasi
traukt ir užleist savo vietą 
kitam, nuolankesniam ver-

Unijų klausiniu ■—gražus dalykas, tai na ir vy
kinti jį gyveniniai! visai ne ne

Tas pats klausimas kįla ir 
delei jo sumanymų. Jie buvo 
jau senai ir daugelį ‘kartų 
siūlomi, bet jie visuomet 
“pasilikdavo be pasekmių”. 
Argumentai, kuriais būda

vo mėginama parodyt tų su
manymų gerumą, irgi nie-

Darbininkai darosi stip
rus tiktai tada, kada jie su
sivienija ir veikia sutarti
nai; kada jie nedaro kits ki
tam konkurencijos, o remia 
kits kitą. Tiktai kartu sta
tydami savo ' reikalavimus 
kompanijai ir solidariai sto
dami už juos, jie gali iško
vot geresnį būvį ir apsigint 
nuo perdidelio išnaudojimo. 
Vienybė ir organizacija yra 
neapsieinamas dalykas dar
bininkams.

Bet dėlto, kad organizaci
ja yra geras dalykas darbi
ninkams, tai kapitalistai 
stengiasi neduot darbinin
kams ją įsigyt. Uždraust 
darbininkams organizuoties 
jie neturi galios, todėl jie pa
daro su atskirais darbinin
kais sutartį, pagal kurią jie 
patįs išsižada savo teisės or
ganizuoties. Ir Augščiausis 
Teismas pripažino dabar, 
kad šitokios sutartįs turi būt 
pildomos.

Tos sutartįs atima iš pasi
rašiusiųjų po jomis darbini
nkų teisę stot į uniją ir, pa
gal Augščiausiojo Teismo 
paaiškinimą, uždraudžia u- 
nijai kolektuoti iš tų darbi
ninkų mokestis, t. y. priraši
nėt juos į savo uniją.

Be to, kaip minėjome, Au
gščiausis Teismas nuspren
dė, kad unija neturi teisės, 
statyt streiko laiku pikietus 
atkalbinėjimui darbininkų, 
pasirašiusių po minėtomis 
sutartimis, nuo darbo.

Kaip matome, šitas Augš
čiausiojo Teismo nusprendis 
ne tiktai užgiria sutartis, 
atimančias iš darbininkų tei
sę organizuoties, bet ir su
varžo unijų veikimą, pada
rydamas jas faktiškai—kaip 
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Esama, beje, dar Tautos mis.
Tarybos Lietuvoje, vienok | 
pats autorius pripažįsta, 

kad ji randasi visai nenor- 
malėse aplinkybėse. Taigi 
nieko pozityvio, net pavyz
džio formoje, straipsnio au
torius nesuteikia, kad įtiki
nus mus, jogei tas yra iwk- 
doma, prie ko jisai mus ra
gina.

paoi, nao via via. ai ouoi- rjUdillčUs Jdb lan.Vlbn.d.1-----Adip

nūs klausimo vengimas, ar teisingai pastebi Associated

Šitas nuosprendis tapo pa
darytas delei ginčo, kilusio 
tarpe vienos kompanijos 
West Virginijoje ir mainie- 
rių bei stiklo dirbėjų unijų. 
Bet Augščiausiojo Teismo 
nuosprendžiai turi įstatymo 
riksme visai šaliai. Juo da- 
Uc*r stengsis pasinaudot ka-

Kriai ir kitose vietose.

(Tąsa).
Sekau Ils apkaltinimas, meta- 

.nias A. D. Federacijai, tai tas, 
kad ji yra pasidalinus į daugy
bę įvairių unijų unijelių, kar
tais daug aršiau kovojančių tarp 
savęs, negu prieš kapitalą. Tei
singiausias apkaltinimas, bet ir 
jis nenaujas, ir socialistai kriti
kavo šituos negeistinus atsitiki
mus Federacijoj dar tuomet, 
kuomet nė I. W. W. nebuvo. 
Vienok aidoblistai sako, kad su
tvarkyti Federacijos reikalus 
veikiant Federacijoj negalima. 
Jie todėl pradėję realį darbą — 
sutverę naują, pramoninę, uniją, 
kitokiais pamatais. Ir tos nau
josios unijos idėją jie skelbia, 
kaipo “naują unijizmą.” “Nau
jasis” unijizmas turėsiąs, anot 
jų, prašalinti visasA‘senojo” klai
das.

Bet ar ištikrųjų tasai “nauja
sis” unijizmas yra tai]) naujas? 
Visai ne. Idėja to unijizmo, 
kurį dabar skelbia aidoblistai, 
gimė daug anksčiau, negu Am. 
Darbo Federacija atsirado. Jau 
1866 metais Baltimorėjc tapo 
sutverta unija industrijiniais pa
matais, tokiais, kaip kad dabar
tinė I. W. W. Vardas tos unijos 
buvo: “Nacionalė Darbo Unija”. 
Dviems metams praslinkus ji 
priskaitė į savo eiles jau į 64,000 
narių (musų aidoblistams dar 
toli, toli iki to!), bet 1869 me
tais suskilo, suiro. 1869 metais 
tapo sutveria kita Jjidustrijinė 
unija, pasivadinusi išpradžių 
“Garbingo ir švento Darbo Vy
čiu Ordcnas.” Bet žodžiai “Ga- 

C-

rbingo” ir “švento” greitai ta
po numesti ir paliko tik “Dar
bo Vyčiai.” Idėja kalbamos or
ganizacijos labai artima mūsiš
kių aidoblistų skelbiamoms idė
joms. Indomu pastebėti, k$ul 
net inteligentų nelabai apkentė 
ši unija, kaip kad dabar I. W. W. 
Laikotarpy j nuo 1880 iki 1890 
Darbo Vyčiai pasiekė augščiau- 
sio laipsnio išsiplatininio, taip 
kad 1886 metais po Darbo Vyčių 
vėliava jau skaitėsi apie 9000 su
sispietusiu unijų! Bet kiekvienas 
naujas tūkstantis narių artino i 
Darbo Vyčių gyvenimą kapij 
link. 'Susispietus po viena vėlia
va tokiai daugybei unijų iš visų 
vietų, pradėjo atsirasti josios vi
duje nesusipratimai. Ir tie ne
susipratimai, juo tolyn, tuo di
dyn augo. Nors skelbta buvo, 
kad skriauda vienam darbinin
kui yra skriauda visiems, bet 
darbininkai, minios, nejautė sa
vyje solidarumo. Ištikro, jeigu 
kur kildavo streikas, susirėmi
mai su kapitalu, tai ir pasiro
dydavo, tiesiog gyvenimas paro
dydavo, kad skelbiamosios vie
nybės tarp darbininkų nėra. Pa
sirodė, kad daug didesnė vieny
be yra tarp darbininkų, dirban
čių vienoj kokioj nors darbo ša
koj; pasirodė, kad daug bend
rom reikalai yra darbininkų, dir
bančių kokioj nors atskiroj a- 
inato šakoj. Keletas nepasek- 
mingų streikų amžinai atėmė 
sveikatą iš Darbo Vyčių organi- 
zaiejos; ji smuko ir smuko. 1887 
metai pasižymėjo nepaprastu 
Amerikos Darbo Federacijos au
gimu.

Ko gi mokina mus minėtų au- 
gščiau dviejų organizacijų isto
rija? Pirmiausia ji rodo, kad Į 
mūsiškių aidoblistų unijizmas 
yra visai nebenaujas; paskui gi 
— kad jisai jau buvo skelbia
mas, bet neprigijo; toliau —kad 
Am. Darbo Federacijai patsai 
gyvenimas padėjo išbujoti. Va
dinas, nors ir graži buvo idėja 
ir “Nacionalės Darbo Unijos” ir 
Darbo Vyčių,• bet gyvenimui, 
pramonės vystymuisi jos neat
sakė ir lodei žlugo, gi jųjų vie
toj išbujavo Am. Darbo Fede
racija. O jiegu taip atsitiko, jei
gu Am. Darbo Federacija, išbu
javo, reiškia, jį atsakė gyvenimo 
reikalavimams.

Aidoblistai tečiaus visai neno
ri pasimokinti iš šitos lekcijos^ 
Jie pasigavo, kad pramoninė li
nija yra genis, o kas labiausia

dusios tam sąlygos, ir na laidoti 
Am. Darbo Federacijų.

Tiesa, aidoblistai nurodinėja, 
kad aplinkybės, pagimdžiusios ir 
užauginusios Am. Darbo Fede
racijų visai persikeitė. Girdi, a- 
nuomet, būtent apie 1868 ir 1869 
metus, kuomet tvėrėsi Naciona- 
lė Darbo Unija ir Darbo Vyčiai, 
sąlygos industrjinėms unijoms 
buvo netikusios, todėl jos ir žu
vusios. Anuomet pramonė bu
vus daug smulkesnė, negu šia
ndie; anuomte amatninkai lošė 
daug svarbesnę rolę negu šian
die; gi dabar, pastaraisiais lai
kais pramoninis šios šalies vys
tymosi lemiąs jau grabų amati- 
nėms unijoms. Ištikrųjų, įve
dimas dirbtuvėse taip vadina
mos Efficiency systemos (kaip 
pas Fordą kad yra), neapsako
mas mašinų darbo pritaikymas 
turi tendencijų naikinti amtao 
svarbų. Kur seniau reikalinga 
buvo inetų-metai darbininko pa
tyrimų, ten šiandie pastatytas 
prie mašinos darbininkas be 
mažiausio patyrimo atlieka da
rbų taipjau gerai, kaip senasis 
specialistas. Mat dabar mašina 
kone viską padirbanti. Iš kitos 
gi pusės, didžiulės kompanijos, 
įvairus Irusiai šiandie turi jau 
tokią milžiniškų galę, kad ama- 
tinei unijai jau sunku besitikėti 
kų nors laimėti. Kovai prieš to
kias milžiniškas sukoncentruo-

visgi neteisingus, 
amatinių unijų 

gražu neatgyven
dai’ svarbių rolę

sukoncentruota darbo spėka. 
Todėl tai aidoblistai sako, kad 
Am. I). F. nebetinka, todėl tai 
jie tveria I. W. W.

Vienok ar teisingi augščiau 
paduotieji nurodymai? Reikia 
pasakyti, kad teisingi. Bet rei
kia pasakyti, kad aidoblistai iš
vedimus daro

Pirmiausia, 
dienos da toli 
tos. Amalas
lebelošia, da toli gražu neprany
ko sąlygos, pagimdžiusios ama- 
tines unijas. Mes da randame 
ištisas pramonės šakas, kur be 
amatninko nieku budu neapsi
eisi. Tolinus. Yra pramones 
šakos, kurios privertė darbinin
kus susiorganizuoti ant indus- 
trijinių pamatų, kai]), pavyz
džiui, angliakasius. Bet anglia
kasiai ncatsimeta nuo Aim Dar
bo Federacijos. Yra Ja daugiau 
ženklų, kurie rodo, kad amati
nęs unijos taikosi ir gana pa
sekmingai prie besikeičiančių 
aplinkybių. Pavyzdžiui, yra pa- 
stebiama ten tarp amatinių uni
jų tendencija daryti visus kon
traktus vienu laiku, taip kad už
sibaigus kontraktams galima 
butų paskelbi streiką ne vienai 
kokiai unijai atskirai, o dauge-

šiol kitokių unijų jungiasi daik
tam O žinios iš paskutinio Am. 
Darbo Suvažiavimo, įvykusio 
Buffaloj, rodo, kad netolimoje 
ateityje galima laukti susijungi
mo vienon milžiniškon unijon 
visos šalies kriaučių. Vadinas, 
atžagareiviškoji Darbo Federa
cija taipjau eina pirmyn. Ji ei
tų daug smarkiau, jeigu josios 
nebūtų apleidę aidoblistai, po
nui Gompcrsui ir jo sėbrams 
butų buvę daug karščiau pasku
tinėj konvencijoj, negu kad bu
vo.

Redakcijos Atsakymai '
Kaz. Dranginiai, W. Frank- 

fort. — Didesnių sumų rusų pi
nigų auksu dabar vargiai be ga
lima kur gauti Amerikoj. Chica- 
gos bankai neturi.

Garlevos Razbainikui. — Pra
tinkitės kiek aiškiau rašyti, nes 
jųsų rašto negalime paskaityti. 
Boto, ar jau negalite rasti sau 
žmoniškesnių slapyvardžių, kad 
tokius biaurius renkatės?

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

T. Naruševičius.

LAISVA LIETUVA DABAR 
ARBA NIEKADOS!

(Prisiųsta)

vos Vytis nustojo nepriklauso
mybes, mes, lietuviai, per kelis 
amžius buvome pavergti ir šian
dien dar tebevelkame svetimųjų 
jungų. Per šimtmečius mus žu-

dą jau supratę, jie pradeda vėl 
tverti vieną politinį kūną. Ame
rikos lietuviai toli dar prie to 
nepriėjo. Lietuvoj po Vokieti
ja susitvėrė Tarybą, bet ar gali 
ji daug nuveikti? Abejojama, 
nes ji yra po prūsų junkerio 
kumščiu.

(Rus daugiau).

tino lenkai. Skaitlinga emigra
cija Lietuvoj juk tai yra pasek
mė svetimo jungo: sunkumas 
gyvenimo Lietuvoje, ačiū sveti
mų valdonų tvarkai, privertė ir 
Jus, Amerikos Lietuviai, jieško- 
ti geresnio būvio svetur. Bet čia 
jus laukė ne lengvas gyvenimas: 
ir čia jus dirbate daugiau dėl 
svetimo kišeniaus, o jums teko 
vien tik trupiniai. Jeigu kas iš 
ju&ų šiek liek pramušė sąu gy
venimą, tai lai atsimena'', kiek 
jis vargo perkentėjo. Ir ar ma
ža iš jūsų atsisveikino su šituo 
pasauliu kovoj vien tik su pra
gyvenimu? Tuo tarpu Lietuvoj 
geresnes vielas ir lengvesnį dar
bą užėmė svetimtaučiai, palai
komi savo valdžia, 'l okiu budu 
skaičius lietuvių nuo amžių ap
gyventame lietuvių krašte ma
žiuos!, o svetimtaučių daugino
si. 'l'aij) jau išnyko viena lietu
vių dalis, vadinama prūsais, pa
vergta ir išnaikinta vokiečiais, 
o dabar gręsia pavojus Didžiajai 
ir Mažąjai Lietuvai.

Baisi karė perėjusi kardu ir 
ugnimi pa r Lietuvos kūną, dar 
ir dabar tebesiu učia. Lietuvos 
sūnus ir dukters išblaškyti po 
visą pasaulį. Likusieji Tėvynė
je velka sunkų vergijos jungą, 
badu mirdami. Musų broliai 
tremtiniai, netekę viens savo vai
kų, kits tėvų ir šiaip artimų 
žmonių, išblaškyti po visą Ru-j 
siją, gyvena sunkiausiose aplin
kybėse.

bę sakant, pavojus visiems, bet 
didžiasis pavojus mums. Lietu
vos piliečiai, mes palikti esami* 
patįs sau. Dabartiniai laikai yra 
taip svarbus, kad nuo to, kaip 
kuri tauta mokės sunaudoti sa
vi; spėkas, pareis ir jos ateitis. 
Kariaujančios viešpatijos ap
skelbė obalsį duoti teises apsi
sprendimo ir mažoms tautoms. 
Rusijos Respublikos demokra
tinė valdžia tariniuose su Vokie- 

apsisprendimo 
Vokiečių kan-

tija reikalauja 
teisių Lietuvai, 
cleris apskelbė, kad jis sutinka 
tų duoti Lietuvai. Taigi ir mes 
liet, šios karės metu turime pro
gų, gal būti vienintelę musų gy
venime, pasistatyti sau nuosavų 
ateities rūmų, kuriame gyventi 
po karės visiems mums užteks 
ir vietos ir oro. Kaip-gi tas rū
mas sutvarkyti viduj, kad mes 
jame jaustumės ir būtume lai
svi laisvos Lietuvos piliečiai, tų 
mes padarysime, sugryžę į Lie
tuvą, visų musų noru ir suprati
mu. Ir šiame klausime, reikia' 
tikėties, nebus didelio skirtumo,1 
ką jau darodė Lietuvių Taryba 
Rusijoj, kuomet, dalyvaujant vi
soms partijoms, neišskiriant ka
talikų ir socialistų, vienbalsiai 
užgyre laisvos demokratinės re
spublikos tvarkų.

Dabar-gi mes, lietuviai netu
rime už ką daug ginčyties, nes 
objekto dar neturime, neturime 
dar laisvos Lietuvos, kur galė
tume tvarkyties pagal savo pro
graminius siekius. Pirma reikia 
iškovoti laisvų Lietuvą, o paskui 
stengties įvykdinti savo idealus.

Nepaisant to sunkaus vargo, 
kurį kentėjome ir kenčiame, to
kiu svarbum momentu, kuriame 
mes gyvename, kuomet rodos

tį ir prisidėti pagal išgalės prie 
sutvėrimo laisvos Lietuvos, mes 
nesugebėjom sutverti vienybes 
šiame šventam daria?, maža kų 
nuveikėm išgavime Lietuvai ne
priklausomybės, o gal butų tei
singiau pasakyta nieko nenu- 
veikėm.

Partijmiai kivirčiai suardė 
rautos Tarybą Rusijoje — rusų 
valdžia, kaip matyt, nustojo 
skaityties su lietuviais. Tą kini-

Pabraižos

Dingo .

Kur ji dingo, ta laime, kurią 
kunigas Serafinas apgiedojo sa
vo kelionėse po Arizoną, po Žiu-

Jis mate ten auksines peles ir 
žiurkes bėgiojant ir Laimę žmo
nėms nešant pro Motiejaus du
ris Holstedstrytyj.

Nebėra nė pono Motiejaus, 
dingo ir Laimė su auksinėmis 
pelėmis ir žiurkėmis, palikusio
mis žmonėms tik spirų ir kva
po...

pe ant steičiaus uždangalo ir 
šiandie tebeskelbiama apie Lai
mė į pono Motiejaus duris.

Bei tai ir visa. —žarija.

Pastabėlės

Matysit, kad greitu laiku Ru
sijoj visi kunigai pradės girti so
cialistus ir giedoti Te Deum so
cializmui.

tai ne

"IĮrangas” Charles Hussellis 
labai nekenčia bolševikų. Matyt, 
jis daugiau nebemano važiuot 
Rusijon rusų revoliucionierių a- 
merikietiškos demokratybės mo
kinti. —Slapukas.

Apsvarstyk it 
Gerai.

šį#?*'

■ ■'.r •--

Ar galima 
kitur deiman
to žiedus pi- 
iau pirkti?

Ar galima
Elgino laikro
dėlius pigiau 
gauti?

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

Paklauskite 
lietuviu, kurie 
žino. Šimtai 

laikrodėliu
parduota. Visi užganėdinti. Teisin
gas patarnavimas.

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

Prie Milwaukee ir North Avės.

Kazimieras Gugis

viiokim reikalus, kaip kriminaliikuuse 
tr crvili&kuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.
Į i Karnų Ofisas:

j mi S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Prover 1310

Miesto Ofisas:

127 N. Beartam St.
Unity Bldg

Tel. Central 4411

TELEPHONE YARDS 5834.

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

Dr. Povilas Žilvitis 
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas 
3203 S. Halsted St., Chlcag*.

Tel. Drover 7179.

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresnį darbą ir dau- 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

ju, trimeriu, rankovių, kišenių 
ir skylučių dirbėjų. Taipgi 
nreserių ir siuvėjų elektros ma
šinomis. Darbai laukia. At
eikite dienomis arba vakarais. 
Lengvi mokesčiai.

Specialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patronus daromos pagal Ju

si; mier#—bite stailės arba dy- 
(Hk. hilr madų knygos.

Mhmh Deaigning School 
s -nieką. Perdėtinis

■';<ii»- gatvė, Kamba- 
.rieš Citv Hali
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Svetur tarp Savųjų
Vaizdai.

(Tąsa)

Suradau tą žalią “auzą". No
riu skambinti, j ieškau — nė ko
kio skambučio nėra. Barškinu 
į duris, vieną ir antrą sykį. Iš
eina moteris, dikla, apskrita, ne
bejauna.

—Ar čia gyvena N. N.?
—Čia. prašau įeiti.
Kambariukai nedideli, tam

sus; rakandai, ir paveikslu yra 
ant sienų.

—Prašau sės ties, jis tuoj pa
reis.

Atsisėdau. Ji atsisėdusi, ko- 
biniku mezga kokį didelį daik
tą- '* .

Reikia ką nors šnekėti. Klau
siu:

— Tamsta N. N. žmona?
— Ne, jis neženotas.
— Pas tamsta gyvena?
— Taip.
— Kuopos prezidentas?
— Taip.
— -Prakalbas šį vakarą rengia?
- Taip.
-- Vėl tylime. Kaip jai turi 

būti nesmagu, —• manau: — 
svetimas žmogus sėdi ir tyli..J 
Ką čia reikia šnekėti? — manau. 
Panirau atskirus klausimus, 
sumanydamas, patylėdamas, 
klausinėti. Nuo jos atskirų at
sakyčių sužinojau, jog turi du
kterį dvylikos metų. AŠtuoni 
metai kaip tame miestelyje gy
vena. Vyras “nuliuose" dirba. 
Mezga antklodę lovai. Tokį me
zginį apskritus metus reikia mė
gsti. Bet daugiau tylėjome ne
gu šnekėjome.

Ant galo susivokė ponas pre
zidentas. Išėjome. Vakare, tie
siai iš svetainės, norėjau išva
žiuoti, bet naktimis nėra trau
kinio. Keikia čia-pat nakvoti.

Kažin kur čia radus viešbu
tį?

Kam to viešbučio? — šoko 
lionas prezidentas: — ar vieš
bučio blakes penėti? Aš turiu 
didelį kambarį vienas, pas ma
ne bus puikiausia nakvynė.

Parėjome. Visur tyku.
— Mat, jau sumigę mano po- 

nai, — tarė prezidentas: — bet 
reikia vakarienės pa j ieškoti.

—Einame į virtuvę. Ant sta
lo padėtas bliudas “pyčių" pri
virtas.

— O štai ir vakarienė, valgy
sim...

Padėjo man lėkštę, šaukštą, 
duonos. Paragavau - rūgštus, 
aitrus tie “pyčiai." O jis kliopė 
po pilną šaukštą.

Kodėl tamsta nevalgai?... 
Valgyk!

—Nenoriu, neišalkęs, ačiū!
Jis iškliopęs visą bliudą atsi

pūtė.
Na, dabar eisim gulti.

Užsižibino lempą. Kambarys 
jo tas “didžiausias" toks dide
lis, kad nė antra lova neišsitek
tų.

—Nors ir viena lova, bet pla
ti, — tarė.

Tuoj nusimetęs drabužius, 
krito j lovą.

—Gulkis čia, — parodė greta 
savęs.

Kol nusirengiau, jau jis kran
kė. Guliu ant krašto. Kaip tik 
jis pasijudina, tuoj virstu ant 
jo. įsikibęs į lovos kraštą lai
kausi. Be to dar laiks nuo lai
ko rankas ant manęs padeda, 
arba kojomis į mane atsispiria.

Puikiausia nakvynė.
IV.

Vėl miestelis. Visai švarus, 
sąlygą t viais medžiai, takai sausi, 
ant kalnelio bažnyčia, toliau til
tas, upe.

Lietuvių gyvena labai maža.
Vakare nuvedė vakarienės ir 

į nakvynę. Keli kambariai, bet 
visi šalti, tik nedidelė virtuvė 
šilta. Jenai šeimyninkė įsive
dusi mane, sako:

—Sėskis valgyti, — arodė kė
dę prie stalo. Pati atsisėdusi

priešais, o šneka, o mala, lupos 
nesusičiaupia. Visokių atsitiki
mų pasakoja, daugiausia apie 
politiką, barnius iš laikraščių, 
nesutikimus — tolimesnius ir 
vietinius.

Maža teklausiaus jos kalbos. 
Laukiu kada duos valgyti. .Dai
raus. Stalas aptrupintas, aplai
stytas, padėth duona ir mėsos 
bliudas. Nė lėkštės, nė šaukš
to, ne šakutės ką čia valgyti, 
ir kaip?

Kode! tamsta nevalgai? —- 
klausia; ir vėl savo šneka. Vėl 
apsidairiau. Prašyti lėkštės ar 
šakutės, nė šis nė tas. Pama
čiau peilį, atsiriekiau duonos. 
Kaip čia su ta mėsa? — manau. 
Pradrįsęs, kibau pirštais vištai 
už kojos. Apgraužęs vieną, iš
sitraukiau kitą. Kaulus apgrau
žtus dėjau ant stalo. Jau šiek 
tiek užkandęs, sėdžiu. Per sta
lą ant lentynos matau padėtas 
“pajus." Kaip čia pasiekus? 
manau.

— Kodėl tamsta taip mažai 
valgai? bešnekėdama paklau
sė. — Gal tamsta kokio karš
tymo, ar kavos turi? — papra
šiau.

Kavos? Kodėl ne, tuoj bus 
karšta. — Pašokusi apsisuko 
apie pečių, jau ir pila kavą.

Čia mačiau “pajus" buvo... 
rodau ant lentynos.

Taip, yra... Kodėl tamsia 
neimi? Imk, valgyk.

Nukėlusi nuo elntynos “pajų" 
padėjo man. Užkandau su ka
va.

Parėjo šeimyninkas, labai ri
nitas ir tylus. Kada-ne-kada 
pasimislydamas burbtels žodį. 
Bet ir nereikėjo kito kalbos 
šctfnininkė atšnekėjo už visus. 
Davė man kambarį vienam mie
goti. Keikia anksti gulti, nes ry
lą reikia anksti kelti. Trauki
ny^ kaip penkios išeina, o die- 
ną-Ttito į tą pusę nėra.

Atsiguliau.
Kytmetį šeimyninkas žadina, 

sako: jau laikas kelties, nepavė
luoti ant “dypo”. Dar guliu, 
tingiu. Vėl skraidina skubėti 
kelties, rengties.

Atsikėliau, baigiu jau reng
ties, šeimyninkas sako:

Galėjai dar pagulėti, pamie
goti... už dviejų valandų kitas 
traukinys eina.

Vistiek. — sakau: jau aš ap- 
sitaisęs Tuoj galėsim eiti. 

Išeinu iš savo miegamojo.
Tamsta taip skubini... be 

pusryčio? Botum palaukęs pa
laukęs, atsikeltų šeimyninkė, 
duotų užkąsti.

• Ačiū, nereikia. Kas čia be
lauks — nėra laiko.

Už dviejų valandų bus ki
tas traukinys, būtum pamiego
jęs, pavalgęs, ne taip skubinai... 
Ant tuščios išeiti....^

Einant stotin vis dar šeimy
ninkas dejuoja. Nuėjome. Tra
ukinys pavėlavęs visą valandą.

Mat, bereikalo skubėjai, — 
sako: būtum dar pamiegojęs, 
pavalgęs...

— Ačiū už viską, —- sakau.— 
Grįžk tamsta namo, aš jau vie
nas išvažiuosiu.

V. - t
Pamėginęs visokių vaišių ir 

nakvynių, paskui išgudrejau. 
Nuvažiavęs kur, nieko nelauk
damas, ėjau tiesiai kur į vieš
butį. Pasiėmęs kambarį, nebe
laukiau, kas kur vesis į nakvy
nę. Bet ir viešbutyj gyvenda
mas patyriau gerų žmonių ma
lonės.

Sykį, dideliame mieste, atei
na pas mane. į viešbutį žmogelis 
ir kviečia pas save pietų. Man 
tik bėra laiko pusantros valan
dos.

Ar tbli reikės eiti? - klau
siu. Mat aš mažai beturiu 
laiko.

—Čia pat, netoli — sako, — 
keli tik blokai. Eikim. Žeimy-

pinke laukia tamstos su pietais. 
Meldžiu.

Taip nuoširdžiai kviečia, 
manau, - reikia eiti.

Jam rodos netoli, o man, ne
paprastas miestas, gan prailgo 
kelionė. Gal ir dėlto, kad abu
du tylime. Vadovas mano nie
ko nešneka, aš taip-pal manau 
tik, kad neužtrukus, nepavėla
vus į stotį. Užsiminus apie tai, 
vadovas ramina.

- O jė! yra dar laiko. Paspe- 
si pavalgyti ir nueiti laiku.

Nuėjus, pasodino mane į 
“frontruimį". Įėjusi šeimynin
kė pasisveikino ir vėl išėjo. Šei
myninkas taipgi prapuolė. Sė
džiu vienas.

Greta, antrame kambaryje, 
triukšmas; girdėti daug žmonių 
užsistatę gramofoną kad birbi
na, kad čirškina. Mergaitės, 
jaunikaičiai tarpt' savęs šėlsta, 
stumdosi, juokiasi, pro duris 
laksto.

Sėdžiu. Laukiu tų pietų. Žiū
riu į laikrodį: man jau pusva
landis, beliko. Manau nieko ne
laukdamas išeiti. Tuo tarpu įei
na šeimyninkas. Pradrįsęs sa
kau :

--Žinai tamsta, aš turbūt pietų 
nebelauksiu nenorėčiau trauki
nio pavėluoti.

— Tuoj, tuoj — išbėgo.
- Įeinanti šeimyninkė.
— Kad tamsta tai]) skubini, — 

tarė, - pas mane pietus senai 
gatavi. Tik laukiu dar kilų sve
čių.. . Mes nesenai turėjome čia 
vestuves gėrėme, viešėjome, 
mus mylėjo... Užtat šiandie už- 
kviečiau jaunousius pas save 
pietų. .Kažinkur užtruko, o no
riu sulaukti su pietumis. Tik 
kad tamsta taip skubinies, tai 
prašom... Juk neišleisim neval
gius].

Įsivedė į kitą kambarį. Sta
las apkrautas valgiais, apstaty
tas buteliais buteliukais, šeimy- 
ninkė liepia man sėslies valgy
li. Atsisėdęs vienas valgau, 
skubinu. Turbūt išrodau labai 
išalkęs, nes į mane, žiūrėdama 
šeimyninkė juokiasi. Atėjo lau
kiamieji svečiai.

Ko tai]) vėluojatės? — svei
kindamos šeimyninkė šaukia — 
nebegalėjau sulaukti... tas ponas 
taip skubinasi, reikėjo duoti 
pietus... atsiprašau, atsipra
šau.

Susodino svečius, atsirado šei
myninkas ir dar daugiau žmo
nių prie pietų. Kalbasi, juo
kiasi.

Aš pasi valgęs atsistodamas 
sakau:

—Ačiū, ir atsiprašau, laikas 
man dumti.

—Tamsta! — šokosi šeimyn
inkas — taip sausai? Nė degti
nės, nė alaus neparagavai. Mel
džiu! — stato priešais degtinę 
ir alų: — Taip sausai neišpuo
la Amerikoje. Reikia nors los- 
ką priimti, nors paraguti. Mel
džiu !

Ačiū už viską, labai ačiū už 
gerą širdį! - sakau. — Aš nie
ko negeriu, neragauju... Su
dieu, sudieu!

Išeidamas girdžiu:
Toks paniuręs, nieko nešne

ka, nieko negeria.. . Mat didelis
ponas.

(Pabaiga).

Duokite per šias Kalėdas 
Praktiškas Dovanas

gUKITE prityrusiu. Skaitykite 
kiekvieną dolerį. Pirkite savo draugams 

naudingas dovanas. . Musų trįs sankrovos pil
nos yra tokių pageidaujamų dovanų dėl vyrų 
—marškinių, skrybėlių, apatnešų, pančiakų, 
kaklaraiščių, ir puikiausių Siutų ir Overkau- 
tų, kuriuos galima matyti bile kur. Ateikite 
Padarykite sau malonumo ant ateinančių Ka
lėdų. Įsigykite vieną iš šių puikių Siutų ir 0- 
verkautų už $15. Jie yra daug geresnės ver
tės, negu jus galite gauti kur —m
nors kitur už $5 (penkiais do- Į 
leriais) brangiau. Musų kaina ■ 71

Nartai Cook County Real Estnte Tarybos 
A. PETRATIS & CO. 

Real Estate Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

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

Peržiūri apstraktus, padaro popieras 
NOTARY PUBLIC

751 W. 35ta gatve
kampas Halsted Drover 2463

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN
HALSTED ir 82-ra GATVfl

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

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

Reikalaukite katalogo, kuri išsiun 
čiame dykai.

Georgi & Vitak Music Co.
1540 W 47tb St Chirngo TU

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONI HAITIS 
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicage

^DAKTARAS L1EBRECHT
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 piety. 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.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginės Popieros.

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

Siutai ir Ov-erkautai—puoš
niai pasiūti, gražiausių vil
nonių audeklų. Visokių slai- 
lių—Trench modeliai laip- 
pat • • •
kos 
nio

kaip ir konservątyyiš- 
stailės <le' 
žmonių ..

iz- 20 vu.

Siutai ir Overkųutai—visos 
vilnonės drapanos padary
tos šios šalies augšeiausios 
rųsies išdirbėjais. Puošnia
usių staiby, audeklų ir snal- 

Slebėtinos ver- 
t ės po....................... £.3

V/A1IČIJ Mackinaws, Overkautai ir Siutai 
’ J“. Y su extra kelinėmis po $6.95. Sun
ku yra kur nors rasti panašios jam šf* QC 
vertės. Labai specialiai ...............

VONDORK
JlCLOTHING Col

uošaliai Nuo Augštos Randos Apielinkes
Van Buren and / 3 SANKROVOS Mihvaukee and
Halsted Streets | | Chicago Avės.

North Avė and Larrabee Str.

Atdara Sukatomis vakare iki 10 ir Nedėliomis iki pietų.

Tel. Yards 3G54.

AKUSERKA mrs. a. vioikas
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 
slavokiškai.

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

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skandėjlmi .
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta 11 akio.
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga | krvvų,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akiu, kuris turi 15 metu pa
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

TfiMYKIT MANO UŽRASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Tel. Canal 5335

Daktaras &į£WISSIG,
Specialistas iš 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.

Garsinkitės “Naujienose”

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akla Egzaminuoja Dyka!

Gyvenimai yra tol. 
ėiau, kada pranykit* 
regėjimas.

Mes vartojam page
rinta Ophthalmomat- 
er. Ypatinga 4oma 
atkreipiama i vaikus. 
Valandos: nuo 9 ryte 
Iki 9 vakaro: nedCM. 
nuo 10 iki 11 dienų.

4649 So. Ashland Arenu, 
Kampas 47 St.

Telephone Yards 4317

■ y.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams tisomu per 16 rtJ 
i tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą* 
I ir akušeris.

Gydo aštrias Ii chroniškas ligas, vy- 
! rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia? 

metodas X-Ray ir kitokius elektros prU- 
| teitus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Pisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, Sr 
6 8 vakarais. Telephone Canal 31>0. 

i GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Streei 
VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Tel. Armitage 984

DR. A. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas

X-SPINDULIAI
2121 N. Western are.

Valandos: 9—12 ryte; 2—9 
vakare.

.............—....................... ■ ..........i

V
Telephone Yards 5033

Dr. M. Stupnicki |
3109 So. Morgan St., Chlcaga 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ii- I

■ ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, 111. 
Rezidencija:

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

Va) 9—11 ryte; 1—2 popiet; 7—9 ralfe
Of ictsi Q •

1900 S. Halsted St.
Viršuj Bischoff’o Aptiekos.

Telephone Canal 114.
Valandos 3—6 po pietų 

Išskiriant Nedėidienius ir Seredas

I
DR.G.M. GLASER

Praktikuoja 26 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St. kertė 32 aL 
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. Nedėljo
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

Telephone Humboldt 1271.

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

Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.
OFISAS: 1579 Milwaukee Avė.

Kampas North Avė , Kambarys 104. 
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto 

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

Dr.Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

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

786-88 Miiwaukee avė., arti Chicago av. 2roe 
lubos. VALANDOS: Nuo ft išryto iki vaka
rui. Nedaliomis nuo 9 išryto iki 2 po pietų.

Tel. Haymarket 2484.

DR. S. B1EZISI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS į 

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

Tel. Canal 3877. L

•R.W.Y8SZKIEWICI

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJA® 
tori skaudamas arba silpnas aku "u 

/aivos skaudėjimo, atsilankykite pa* I
1155 Milwaukee Avė

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakar*
'StoMiuMed- 9 ■■vto iki J po
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CHICAGOS žinios
Šalčio 
i ukos

Pagavo banko 
plėšikus

ušalo du žmonės
nfirtinai 
iškis ir

Daugelis cliicagiecių jau ne- 
bepamena tokios šaltos gruodžio 
dešimtosios. Ji buvo trįsde-

ndilus, jų tarpe vieną tų, kur da
lyvavo Stoukmen’s Trust and 
Savings banko'apiplėšime. Tatai 
buk prisipažinęs pats areštuota- 
sai. Juo esąs tūlas Ed. A. Don- 
nell. Pas areštuotąjį rasta pen
ki šimtai dol., manoma, priklau
sančių apiplėštajam bankui.

liauskis išdrįs ten pasirodyt) ry
to, Liberty svetainėj, kampas 
Kedzic ir 38 gt.

—Agotos Sūnūs.

ROSELAND
t

Vestuvės.

čių šeimynos. Atsakomosios į- 
staigos užtvenkta beturčiais, rei
kalaujančiais pagalbos 
lu, drabužiu ir kuru.

CICERO.

Nedėlioj, gruodžio 9 d., apsi
vedė vielinės LSS. 137-tos kuo
pos naiys, d. Dom. Petravičia 
su p-le Stan. Pocevičaite. Šliu- 
bą ėmė civilį.

Drg. Petravičia yra veiklus 
vietinės kuopos ųaryty

Laimingo ir ilgo šidmyniško 
sugyvenimo jaunavedžiams.

Ten Buvęs.

inuis-

Itomėsės Kalėdos ir
Nauji Metai

Ar žinote, kad šiemet turėsi
me bemėses Kalėdas ir Naujus 
Metus? Abi todvi dieni mat pri
puola utarninke, taigi dienoje, 
kuri, sulig pravestuoju maisto 
administratoriaus patvarkymu, 
skaitosi bemėse diena.

Daugelis iki šiol ir manė ir 
kalbėjo, kad per šventes šisai 
patvarkymas “negiliuosiąs“. tai
gi chicagiečiai be bėdos galėsią 
sotinties steak’ais, hamėmis ir 
Lt.. Vakar betgi tapo sužinota.

Buvę ir busimieji 
dalykai.

Padėkos dienoj, kaip ir visuo
met Liet, kooperatyvės krautu
vės šėrininkai surengė savo ba
lių Pakšto svetainėj. Bet tą pa
tį vakarą buvo neva balius ir 
kun. Ežerskio sklejn* parapijos 
naudai.

Dabar sužinota, kad jų garsi- 
nainasai balius, tai buvo rengia
mas vien dėlto, kad pakenkus 
kooperacijos baliui.

Iš Chicagos Soc.
Konferencijos veikimo.

kad musų konf. išrinktų delega
tus, kad pasveikinus ją“. Nutar
ta ir išrink ta du delegatai.

Čiajau buvo atsilankęs ir ai- 
doblistas šcmaška. Tas taipgi 
naudojos balsu. Gavęs progos 
jis pradėjo duoti vėjo socialis
tams, sakydamas: “Jus soc.iali- 
sta'i sėdite čionai kaip bačkoje 
užsikimšę, bijotės veikti atvirai 
ir lt.Pagalios praneša, kad aido- 
blistai esą rengia “milžiniškas 
prakalbas”, kur bus aiškinama 
paskutiniai Rusijos nuotikiai, to
dėl pageidaujama, kad ir soc.1 
prisidėtų prie surengimo šitų 
prakalbų. Po Semaškos ima 
balsą anarcho-sindikalistas. Ta-, 
sai irgi panašiai nupasakoja, ir 
duoda įnešimą, kad reikia pri
sidėti prie surengimo tų pra

kalbų. Ir tas įnešimas tapo pa
remtas.
partyvių delegatas. Sako‘ 
Ibar labai sun 
nai reikia vie 
tais, kad sociajisai neturi gerų
kalbėtojų ir tt. Ir pagalios, 8 bal
sais prieš 7 tapo nubalsuota, kad 
prisidėti prie aidbblistų. Taq)e 
balsavusiųjų, rodos, buvo kele
tas ir nedegatų.

Taigi kuopos, kurios turite iš
rinkę savo delegatų į inin. kon
ferenciją, pagalvokite dabar a- 
pie jos veikimą. —Delegatas.

liuos“ .ir visi steak’ų ir ham’ių

Neužilgio Ciceroj bus sureng.- 
ta visa eilė paskaitų. To darbo 
užmanytojo yra Vyrų ir Motėm) 
Apšvietus Draugystė. Dabargi 
V. ir M. Apšvietus Dr-stės komi
tetui pradėjus darbuoties ir at-

tilo susirinkimą ir kuopa nutarė pri

klausiniu, tiesa, netarė paskuti
nio žodžio. Bet manoma, kad 
jos nedarysią specialiu išėmimo 
minėtom dviem dienom. To- 
kios nuomonės bent esąs Illinois 
maisto adminisratoi ius, \Vhce-

J. Lygos 2-roji kuopa nutarė pri-

surašąs bus paskelbta “Naujie 
nose“.

(Atsiųsta)
Rusų išeivių socialistų konfe

rencija, kaip žinia, yra susitve
rus tikslu pagelbėti Rusijos re
voliucijai. Pati konferencija 
susideda iš 28 kuopų, jų tarpe ir 
liet. soc. Nuo kiekvienos organi
zacijos buvo pasiųsta po 2 dele
gatu, o nuo nekuriu ir (Jaugiau. 
Iš sykio konferencija ėmėsi dar
bo. Tapo parūpinta blankų au
kų rinkimui. Surengta keli va
karai su programais ir įirakal- 
bomis ir parūpinta raudonų Ra
gelių, kurios pardavinėta ant pi
knikų ir vakarų etc. Tuo budu 
konferencija surinko keletą šim
tų dol. Dalį tų pinigų pasiuntė 
į Vladivostoką, kitą dalį į Petro
gradą. Dalis pinigų dar liko iž
de. Pradžioj, kol revoliucijos 
laimėjimai žavėjo žmonių dva
sią, visi žingeidavo kuodaugiau 
įsigyti apie ją žinių. Delegatų 
susirink, (buvo skaitlingai lan
komi. Gi surengus vakarų, pra-

Paskui gauna žodį be- 
da- 

laikas ir buti- 
!es su aidoblis-

metų amžiaus, persiskyrė

W,' ■■■ g.«!L'. ■— "

Pranešimai

ASMENŲ JIEšKOJ 1MAl
JI |{(.H ( SI ItAMPINSKUl yra 

Jnisk<is is liusijos nuo jo švotterio 
Liudviko Bliumo. Atsiimti Nau'iienu ofise.

PARDAVIMUI

Pajieškau brolio Mateušo Nuobario gyventoje vieloje

Neišduos leidimų 
svetimšaliams.

šio svetainėj įvyks didelis ba
lius su puikiu programų. Balius 
prasidės 3 vai. po pietų ir tęsis 
ik vėlyvos nakties. Baliaus ren-

FB AN GIS KUS. 
SABALIAUSKAS

42 
su šiuo svietu Nedėlioję, Gruo
džio 9 d., 5 valandų vakare.

Velionis priklausė prie tau
tiškų draugijų: Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoj 139 kuopos 
ir Didžiojo Kunigaikščio Vy
tauto No. 2, —Pašalpinių.

Paėjo iš Kauno gub., Ukmer
gės pavieto, Alantos Miestelio.

Amerikoj išgyveno 11 metų.
Laidotuvės įvyks Ketverge, 

Gruodžio 13 d., 8 vai. ryto su 
bažnytinėm apeigom į švento 
Kazimiero kapines, iš namų 
10608 Edbrooke avė., Roseland, 
Illinois.

Gentjs, draugai ir pažįstami 
kviečiami atsilankyti į šerme- 
nis ir dalyvauti laidotuvėse.

Pasilieka nuliūdime jo mo« 
toris, Marcelė Sabaliauskienė, 
su keturiais vaikučiais.

praves! naują patvarkymą, ku
ris, je&gu butų priimta, išmestų 
iš biznio daug biznieriu-svetim- 
šaliu, — nuo 6000 iki 10.000 c
žmonių.

jienų šėrininkai. Taigi rengė
jai kviečia visus “Naujienų“ 
saitytojus ir rėmėjus atsilankyti 

, į šį vakarą. Kalbės ir “Naujie
nų“ redaktorius, d. P. Grigaitis.

—J. A ceris.

liau begi kuomet revoliucijos 
klausimas žmonėms pasidarė 
paprastesnių, 'ir aukų rinkimas 
pasidarė sunkesniu. Darba pra
dėjo silpnėti.
Rimtesnieji delegatai, matyda

mi, kad konf. nebėra kas veikti,

Sakoma, kad daugelis miesto 
tarybos nariu “visa širdžia“ re- 
m šia ta sumanymą.

C Ir VI

BRIGHTON PARK.
Iš kuopos veikimo.— 
Maliauskio misijos.

valgyklą. , vieti-
Trįs nežinomi plėšikai vakar 

įsiveržė Paris valgyklon, 1525 
XV. Madison gt. Grasindami re
volveriais plėšikai atėmė iš vai-! svarbesniųjų nutarimų pažymė-

mėnesinį susirinkimą.

gyklos savininko rastus registe- 
ryj $5 ir ,$9 nuo pašalinių žmo
nių. Blogadartai nepagauta.

Pavogė 5 
automobilius.

nei
oran

ė penkis automobilius.

Tas neprietelis—

eiti pagelbiui “šlapiemsiems”, 
kad padėjus sumušti “brolius 
sausuosius“, kurie šiomis dieno-

uždarymą.
** L

‘’sausųjų“ vežimai, ant kurių šo
nų surašyta visos slapiųjų nuo
dėmės ir kviečiama žmones se
kamais pavasario balsavimais 
balsuoti už uždarymu salinau.

•<4 ir

tu vežimu tegale-v v

susirūpinę.

? Tatai baisiai ken-

> vakare Mildos mažojoj 
rengiama r

jimo verti yra sekami:

skaitų. J uo tikslu lapo išrink
ta specialė komisija ir įsakyta 
sutvarkyti darbą kaip galima 
greičiau.

Beto. nutarta surengt pasilin
ksminimo vakarėli tuoj po Ka-

Kadangi organas “Kova“ atsi
sakė talpint kuopos rezoliuciją,; 
kur protestuojama prieš netak
tingą musų organo redaktorių 
elgimąsi, tai nutarta kreipties į 
ją dar kartą griežtu reikalavi
mu išspausdinti rezoliuciją or
gane. “Kovos“ redakcija, beje, 
sako, kad musų rezoliucija e- 
santi šlamštas, taigi neverta tal
pint organe.

Kuopon įstojo keli nauji na
riai, jų tarpe viena moteris. 
Smagu tai pažymėti, kad ir nui-1 
sų sesės moters pradeda supra-'

ir draugo Mykolo Juškos. Girdėjau, 
buk gyvenų Chicagos apielinkėje. A- 
budu paeina iš Kauno gub., Pane
vėžio pav., Ramygalos vai., Gelažių 
kaimo. Tunu svarbų reikalų. Jie pa
tįs arba kas juos žino malonės atsi
liepti. Kazimieras Nuobaras, 
2243 XV. 23 PI., Chicago,’III.

PARSIDUODA soliunas tirštai ap- 
lietiniais ir kitų tautų. Biznis išdirbtas per daug mt*- 

lų, parsiduoda su dviem mediniais 
hmldingais po du flatu kožnas. Par
duodu sykiu arba atskirai, pagal pir
kėjo norą, Pardavimo priežastis: vy
ro mirtis Norintieji pirkti atsiiiep 

.Barbora Urbonienė
361 Kensington avė., Chicago, III.

Petronėlė Petraičiukė arba Kliju- 
nienė pajieško Marės Amrozaičiu- 
kės; paeina iš Kauno g., Raseinių 
pavieto, Jurbarko parapijos, Mantu- 
lų kaimo, gyvenanti Boston, Mass. 
Taipgi pajieško ir kitų giminių, gy
venančių^ Chicagoj. Atsišaukti mel
džia šiuo adresu:

Petrolenė PetraiČiukė-Klijunienė 
4606 So. 34 St., ..So. Oihaha, Neh.

RAKANDAI

RANDAI
ANT RENDOS didelis storas lie

tuvių apgyvento] vietoj. Tinkama 
vieta bizniui. Užpakalyj štoro_yra 
4 ruimai pragyvenimui. Randa pigi. 
Norintieji gero štoro, kreipkitės j 

Joe. Yakubauskis,
1412 S. 49th Avė., Cicero, III.

PARDUODU pigiai gerus nami
nius rakandus. — stalai, geri pečiai, 
priegalviai gerų krrtjavų plunksnų, 
ir kiti reikalingi gyvenimui daiktai. 
Lsmi priverstas greitai parduoti, ka
dangi įnirus mano moteriai turiu ei
ti su vaikais gyventi prie kitų žmo
nių. Atsišaukite greitai, nepraleis- 

<ProsT Progos. A. Krisiunas, 
3228 So. Halsted St., 2-ras augštas 
užpakalyje. Chicago.

JIEŠKO KAMBARIŲ

J IEŠKAU kambario Town of Lake 
apielinkėje; geistina su valgiu. At
sišaukite laišku į Konstantinų Jo- 
kubauskį, 4411 S. Wood st., Chicago

ir čia atsirado tokių elementų, 
kur myli “pasidarbuot” savoti
škais išrokavimais. šaukė kon
ferenciją du sykiu į mėnesį, ne
žiūrint, ar yra kas veikti ar ne, 
ar delegatai lankos į susirinki
mus ar ne. Juk nuo 28 organi
zacijų privalėtų atsilankyti apie 
60 delegatų, o atsilanko tik apie 
15—20, o kartais vos keli, taip 
kad ir konferencijos nepriseina 
atidaryti.

Dabar klausimas: kas ta kon
ferencija vadovauja, ir ką ji vei
kia? Kaip pirmiau minėjau, da
ugelis delegatų konferencijos su
sirinkimų nelanko; taigi likusie
ji delegatai priėmė į konferenci
ją vieną bepariyvę org., kuri 
taipgi yra įiasivadinus Rusijos 
rev. šelpimo organizacija. Toji

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ

Šiandie
Cukrus, burokų arba nend

rių, 1 svaras .........
Miltai

‘ bačkos maišas .... 
% bačkos maišas .... 
5 svaru bačkos maišas

Rugiu Miltai
Bohemian style % bač. 
5 svarai ......................
Juodi, % bačkos .......
5 svarai .......  .............
Graliam miltai 5 sv. niaiš. 30-35 

Corn Meal svaras
Balti ar geltoni ......... 5%—6^e

Maisas (Hominy), svaras ....6 —7c 
Ryžiai, svaras

Fancy head.................... 10%—D
Bhie rose...........................  10—13

Bulvės (Pekas'
N 1 Wis, Minu, ir Dak 33—39 

Pienas » (Kenas'
Condenstd, geriausias .... 16—22 

16%—18%c 
... 13—15t 

svaras 
.48%—53% 
. 44%—50 
.... 42—48 

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

tuzinas 
... 53—59 

. 38 %—45 

.... 37—43 
svarui 

17%—20% 
.... 16—2b 
.... 13—17 
.... 13—rlb

Vidutiniškas ...........
Evaporated, nesald. . 

Sviestas. Smetonos
Iš bačkučių ...........
Prastesnis ...............
Iš šaldytuvių .........

Bu t te r i ne
Plytose ....................
šmotuose .................
Vidutiniškas ...........

Kiaušiniai 
švieži extra ........
Refrigcratorių ....... .
Refrigeratorių N 1 .

Pupos (beans)
Mavy ........................
Lima ........................

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

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

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

Taukai
Dėžutėj ....................
Palaidi, geriausi ....
Paprastieji ...............

Kalakutai
Švieži ......................
Šaldyti ......................

Vištos
šviežios ............... .. .
Šaldytos ...........
Gaidžiai, švieži .......
Antįs ....................... ..

žąsįs ..........................
ižuvįs (salmon)
I Pink ..........................
I Red Alaska ........... . .

narchistų ir kitokių elementų. 
Ji prisiuntė du delegatu. Vienas 
iš jų yra anarcho-sindikalistas, o 
kitas yra netik socialistų partijos 
bet ir unijų priešas. Kuomet 
pirmą sykį aukos buvo pasiųs
ta į Petrogradą, ir nežinia kokiu 
budu jos pateko Leninui, tai tu- 
Ii delegatai kone pirštus krim
tosi, sakydami, kad pinigai pa
kliuvo į revoliucijos priešų ran
kas. Jie net ir blogiau manė. 
Bet kuomet Leninas tapo pre- 
mieru, tai vienas iš tų delegatų 
pagamino rezoliuciją, sveikinau- 

i- J čią ir užginančių Lenino vald-

Vietos banžnytininkai buvo su
no Kerenskio valdžią su caro 
valdžia, ir tt. Kaip tų žmonių

rengę “konferendijas“. Kalbėti ; mintjs greit persikeitė! Pirma 
pasikvietė poną metodologą. Šis žiurėjo į Leniną kaipo į Rev.'

I priešų, o dabar kaipo revo-
J uk tos 1

žmogelis tauškė kiek tik jo pa-1 priešų, o dabar 
laidas liežuvėlis jam leido. Iš-, liucijos išgelbėtoją, 
keikė soicalistus, jų veikėjus ir kelios ypatus (tarpe jų anarchi- 
visus pirmeiviškus laikraščius, štai ir kiti soc. priešai) neturi 
žodžiu, kalbėjo (kiti sako ko- kalbėti visų Rusijos išeivių soc. 
liojos) kaip tikras kunigas. organizacijų vardu.

Čia paduosiu dar porą riutari-Žmonės betgi greičiaiFpasdpik- 
tino, o ne pasimokino iš tų ku- mų. 
niginių tauškimų. Tt 
parodžius, kame tiesa, 
mainų kuopa čia rengia dideles kako 25 m. ir aš duodu įnešimą.

tas pakelia klausimą. Girdi, 
“Naujai Bundo organizacijai su-

7%-8%c 
(Maišas! 

. 280—295 
. 142—149 
.. 33—37c

Maišas 
..135-145 

32—35c 
1.20—1.35 

.. 29—34r

33—37
45—5b
svarui 

30%—36% 
30%—35% 
. 24%—31 

svaru! 
.. 32—38 
... 24—31 

svarui
19— 25
20— 25 
28—33 
24—29

dėžutės 
19—23 

_________ 27—33 Suris
Amerikoniškas (full/cream) svar. 
šmote ........................... 27 %— 35
Supjaustytas .......................30—39
šitokiomis kainomis groserninkm 

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

Dideles
RISTYNSS įvyks Subatos vakare 

gruodžio 15 d. š. m. Hrincevičiaus 
svet.-, 1843 S. Halsted St., Risis Juo
zapas Bancevičius su tvirtu vokie
čiu; Domininkas Dudinskas su Jus
tinu Klovų, kurie jau nuo senai ren
giasi; Stanley Rudžius, atvažiavęs iš 
Brooklyno, smarkus lietuvis su ge
riausiu lenkų ristiku T. Rolevičiu, 
Bill Jaras su Žilinsku.

Telephone Albany 5546

Dr„ 1. MONTVIDAS
GYDYTOJAS ir HIRURGAS

Valandos: 10—11 ryte 
2—3 po pietų 
6—8 vakare

3332 North Avė., Chicago, III.

JOSEPH C. VVOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

Raima* 902-904 National Life Bldt.. 
29 So. La Sali* St.. Chicago, III.

Te) Centrai 6390-6391. Atdara: 
Utarninko, ketvergo ir eubatos vaka
rai* nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu: 
1S6< MTLWAUKEE AVĖ.. Chicac*. III

Tel Humholdt 97

LSS. 22 ir 37 kuopų nariai, kurie tu
ri paėmę ąpgarsinimų busimojo kuo
pų vakaro programai!, malonės juos 
suteikti nevėliau seredos vakaro P. 
Balčikoniui, 2327 XXr. 22nd PI. arba 
ketvergo vakare “Naujienų” ofise 
K. Jamontui. Nepamirškite.

—Komisija.

L. V. Knygyno reikalu.— šiuo pra
nešam “Naujienų“ distrikto lietu
viams, kad Lietuvių Viešas Knygy
nas tapo perkeltas į naują vietą, bū
tent — 731 XV. 18 gt. ant antrų lu
bų. Visi, kur norėtų naudoties to 
knygyno knygomis, nuo dabar ma
lonės ateiti naujojon vieton.

—Komitetas.

. J IEŠKAU ŠILTO kambario— lais
vas vaikinas. Ant Bridgeporto. At
sišaukite adresu: A. B.,
3520 S, Lowe Aye., Chicago.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaat ta

vo puikius, beyeik naujus, rakantfar 
už retai pigik kainą, $125.09 sekly
čios setas, tikros skuros, ui $20. 
liausios mados valgomojo kambarį® 
rakandus, 2 puikių divonų, daven- 
port, taipgi $525 pianu su 25 m. 
rancija už $115 Ir $225 Victrola 
brangiais rekordais už $60.00. šia 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur Jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaite*. 
Persiduos taipgi po vieną. Atšilau- 
kitę tuojaus. Gyvenimo vieta: 1921 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gaU 
Chicago. IB

JIEŠKAUS šilto kambario, švarus, 
nerūkantis vaikinas, Bridgeporto a- 
pielinkėje. Geistina, kad valgį ga
mintų namie. Kreipkitės laišku: 

Peter Masiulis,
3252 So. Halsted St., Chicago, III

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

MOKYKLOS

{vairių tautų, kartu ir lietuvių, re
voliucinės organizacijos greitu lai
ku rengia didelį bendrų susirinki
mų įvairiems dienos klausiniams ap
svarstyt. Kol kas eina dar tik tų or
ganizaciją susižinojimas tarp savęs 
nutarimui, kada turės toks susirin
kimas įvykti. Norinčios dar prisi
dėti prie tos organizacijos jnalonės 
kreipties adresu: John Semaško, 
1752 XV. Madison st., Telef. Haymar- 
ket 4238.' Chicago.

Subatoje, vasario 23 d. 1918 m. Lie
tuvių Mot. Progr. Sus. 9 kuopa ren
gia gerb. J. žemaitės naudai vakarą 
su turtingu ir įvairiu programų. — 
Mot. Progr. Sus. 9 kuopos vakaro 
renginio komitetas prašo draugų ne
rengti tą dięną jokių vakarų, — mes 
norime tą vakarą padaryti vienu iš 
pasekmingiausią, kad parodžius ger
biamai žemaitei musą pilną jai už
uojautą. .X'ak Rengimo Komitetas.

Roseland, III.—SLA 139 kp. prieš- 
metinis susirinkimas atsibus gruo
džio 19 d. (nedėlioj) 2 vai. po pietų, 
9-tos vvardos Socialistų svet. 11009 
Michigan avė. Ateikite visi. Yra 

svarbių reikalų ir valdybos rinki
mai. Už rašt. K. Kalnietis.

Moters Ateityj!—Didelės prakal
bos utarninke, gruodžio 11, A. Blin- 
strupo svet., kampas Hermitage avė. 
ir 45 gtv. Kalbės p-ni Jurgelionienė, 
Dr. A. Montvidas ir A. Vasiliauskas. 
Pradžia lygiai 7:30 v. vak. Muzikos 
programas, šį susirinkimų rengia 
LSS. 234 kuopa specialiai moterims, 
kad nušvietus moters padėjimų ir 
jos vietų draugijoje. Moters, ateiki
te kuoskaitlingiausiai, taipjau ir vy
rai. Inžanga dykai. Kviečia

—Komitetas.
Utarninke, gruodžio 11 d. atsibus 

susirinkimas delegatų nuo draugijų 
palaikančių “Aušros" 
10900 Michigan Avė. 7:30 vai. vak. 
Delegatai malonėsite atsilankyti. 

Rašt. F. Bruškaitė.

Knygynų, —

Seredoj bus duota atsakymas arba 
debatai tai'p Laisvamanių ir kun. 
Maliauskio (jei jis atvyks), Liber
ty Hali Brighton Park, 39 pi. ir Ke- 
dzie avė. 7:30 vai. vak.

Padengimui lėšų įžanga 10c ypa- 
tai. —J. Jankus.
LDLD. 8 kuopos nepaprastas susi
rinkimas įvyks gruodžio 11 d. 7:30 
vai. vakare, Liuosybės svet., kampas 
Girard ir XVabansia avė. Yra labai 
svarbių reikalų: draugijos viršinin
kų rinkimai ir rinkimas delegatų j 
steigiamojo rajono konferencijų. — 
Taipgi kviečiami ir nauji nariai at
silankyti. —Sekr. Alex. Brazis.

Cicero. Iii. LSS. 138 kp. Lavinimos 
susirinkimas-diskusijos Įvyks sere- 
doje, gruodžio 12 d. 8 vai. vak. 4837 
XX*. 11 st.,—Pakšto svet. Diskusijų 
tema: Ar darbininkui reikalinga gin
ti tėvynė?“ Kurie esate apsiėmę 
diskusuoti šį klausimų, bukite prisi
rengę . .—Valdyba.

Pranešu visoms LSŠ. kuopoms, 
prikhųisančioins į Aštuntąjį Rajoną 
ir atskiroms progresyvėnis draugi
joms bei liet. soc. chorams, teatrali
škiems rateliams, kliubams ir tt., kad 
X*II1 rajono vakaras atsibus balan
džio 14 d., 1918 m. Meldažio svet. 
Todėl visos pirmeiviškos organiza
cijos šiuo yra persnėjamos, kad ne
užkenktumėte sau bei rajonui, taigi 
nerengtų jokių vakarų minėtą dieną.

Vakaro rengimo komiteto vardu 
LSS. VIII ra j. org. A. B. Liutkus.

LSS. 22 kuopos lavinimos vakaras 
įvyjes utarninke, gruodžio 11 d., 8 
vai. vak., Meldažio svet. Bus dis
kusijos tema: Ar socialistai priva
lo klausyt savo vadovų, ar kontro
liuoti juos?“ ..—Komitetas.

LSS. 158 kuopos susirinkimas bus 
šiandien, gruodžio 11, 7:30 v. v., sve
tainėj 1100 (’eTnral Pk. Malonėkit vi
si draugai būtinai susirinkti, nes 
bus labai svarbių syarstvmų.

JK —Komitetas.

Al ĮDUODAMA randon švarus, e- 
lektriL šildomas kambarys, vienam 
arba dviem vaikinam, be valgio.

Mrs P. Urbonas,
3313 So. Halsted St., (antras augš.)

MOKYKIS SIUT MOTER1IKUB 
RUBUS

Išmoki n am piešimo, kirpimo formų, 
siūti naminius daiktus arba aprMa- 
lus. Diplomas kiekvienam, kurą išsi
mokins. Valandos dienų arba vaka
rais dėl jūsų ęarankiuno. Ui 119 iš
mok i n am jus siut visokius drabuiiaa, 

DRESS MAKING COLLEGE8,
2836 W. Madison gat., Weater* ava.

SARA PATEK, MOKYTOJA. 
1850 Wella rat

ATIDUODAMA RENDON kamba
rys vienam arba dviem žmonėm; 
prie,laisvų žmonių. Atsišaukite: 

P. Povilonis,
2135 XV. 23 St., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALAUJAME TUOJAUS —10 
moterų prie lopymo maišų rankomis 

GOLFISH BROS.,
1403 Blue Island Avė., Chicago.

REIKALAUJAMA prityrusių vyrų 
dirbti į senų gelžgalių kiemų. Gera 
mokestis. Pastovus darbas. Atsišau
kite: 2143 S. Spaulding Avė., near 
22nd St., Chicago.

REIKALAUJAMA moterų maišams 
taisyti. Darbas rankinis. Pastovus 
darbas, gera mokestis. Kreipkitės 
1439 S. Racine Avė., Chicago.

REIKALINGA TUOJAU PARDUOT 
Man pavesta parduoti tuojaus pui
kus, beveik naujas, mažai vartotas 
pianas. Kaštavo apie $500. Parsi- 
duos pigiai. Pardavimo preižastis— 
kariuomenė. Atsišaukite tuojaus 
Šiuo adresu: J. Ilgaudas, 
110 S. Dearborn St., Romu >1016, 
Chicago, III. Telef. Randolph 4988.

MOKYKITĖS Barzdaskuty- 
stės amato dabar, reikalau
jama tiktai keletos savaičių; 
pigios mokestjs, lengvi išmo
kėjimai; klesos dienomis ir 
vakarais; vietos laukia; atei
kite pasimatyti su mumis 
tuojaus.

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

Garsinkitčs “Naujienose”
-------------------------L— - — - - — - ■ - -
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.X MOKYKLA
Jei nori neitai ir pasekmingai temokti Ang 

Skai kalbėti, <Hityti ir raAyti, t.h lankyk mns 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, Čia mokinama:-!

nLietavių kalbos S.V.IstoriJos Laiškų RaSvmn
NLenkų ” S.V.Valdybos Priekybos Teisių
Dtotynų ” S.V.Pitietybės Gramatikos
^Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt
|lr GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama lietuviškai

American College Preparatory School
03103 S. Halsted St. Chicago III.
j| KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ

Didelis Kalėdinis
Di'u.-vr • i -Išpardavimas visokių auksinių, sida-REIKALAI JAMA vyrų ir pagel- brinių ir kitokių daiktų, kaip tai, lai- 

bininkų prie No 2 žirklių į senų ge- krodžių, lenciūgėlių, deimantų, bran- 
lažgahų kiemų. Gera mokestis. Pa- ,Zalietų ir kitokių įvairių daiktų, 
stovi vi,, Viskas parsiduoda pigiausia kaina,

an(* Itaip kaip kitur negalite tokį pat dai-2457 S. Loomis St. Chicago.

REIKALINGAS bučeris. Darbas 
pastovus. Joseph Niprikas, 
642 XV. 18th St., Pitone Canal 5947

REIKALAUJAM agentų visose A- 
merikos dalyse. Lengvas darbas ant 
visados, su geru uždarbiu. Galima 
dirbti dienomis arba vakarais. Pa- 
ty rimas nereikalingas, mes išmokin
sime. Kreipkitės ypatiškai arba lai
šku šiuo antrašu:
NATIONAL PICTURE FRAME Co.

2631 So. Halsted SI., Chicago, III

taip kaip kitur negalite tokį pat dai
ktų gauti pigiaus, kaip aš parduosiu.

Aš duodu “guaran- 
įtee”, kad pas mane 

auksų pirksi, tai 
auksų ir gausi. Jeigu 
kas darodys, kad mano 
daiktas ne toks kaip aš 

sakau, tai tam duosiu $160 dovanų.
Katrie pas mane yra pirkę pir- 

miaus, visi yra užganėdinti. Jei ne
tikite, pasiklauskite tų, kurie pas ma
ne perka, nes XVestsaidieČiai beveik 
kiekvienas pas mane perka.

Aš esu senas biznierius Chicagoj. 
Pirmiau gyvenau 2256 W. 22 St., o 
dabar: PETER A. MILLER,

Tek Canal 5838
2128 XVėst 22-ra gatvė, Chicago.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė ir smulk

menų sankrova, su 5 gerais pagyve
nimui kambariais v j 
tovus užsiėmimas. Kaina sankrovos 
ir namo $2850. Vien sankrova $450. 
Randos $23. Lengvi išmokėjimai.

Mrs. J. B. Weber 
2245 XV. 22nd St., Chicago.

i u gerais pagy 
užpakalyje. Pas-

PARDUODAMA kVietkų sankrova, 
viena iš geriausių vietų West sidėje. 
Biznis išdirbtas per 38 metus. Veda 
gerų pirklybą. Turi parsiduoti pi
giai iš priežasties savininko silpnos 
sveikatos.
1810 So. Halsted St., Chicago, III.

Vyriškų Drapanų Bargmi 
'Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir aug&čiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo W 
iki $7.50.

Atdara kasdiei?, nedaliomis n •• 
karais.

S. G O R D O N
(415 R Halsted 8L, ^hicaax. B h

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

Telephone Drover 1*91

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

0*«ei«)btM Moterišką, Vyrišką, V*Ur» 
Ir vteą chronišką lirą

VALANDOS: 10—11 ryto, 4—k po plct^, 9—4
' vakar*. Nedėldienlaia 10—1 po plotą

$354 S. HALSTED ST., arti U *’ 
CHICAGO. ILL


