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Maskvoje pasiskelbusi 
nauja valdžia

Susirėmimas ties Gatčina

Gen. Kaledinas kazokų diktatorium. Arės- 
tavo Ukrainos parlamento narius

True translation filed with the post 
niaster at Chieago, III., on November 
13, 1917, as reąuired bv the act of- 
October 6, 1917.

MASKVOJE PASISKEL
BUSI NAUJA VALDŽIA.

Nepripažįsta Trockio už 
ministerj.

LON DONAS, lapkr. 12.— 
Reuterio žinia iš Stockholmo 
sako, kad atvykstantįs iš 
Rusijos parubežin žmonės 
praneša, jog balŠevikų vado 
Nikolai l^enin bandymas su
daryti Petrograde kabinetų 
nepasisekė, jog užrubežinių 
reikalų ministerijos darbini
nkai atsisakė priimti Leoną 
Trockį, Petrogrado Darbini
nku ir Kareiviu Atstovų Ta
rybos prez., kaipo užrubeži
nių reikalų ministerj, ir kad 
Maskvoje paskelbta nauja 
valdžia ir kad delei to prisi- 
bijoma, jog bus nemažai 
kraujo praliejimo.

True translation filcd with the post- 
master at Chieago. III., on November 
13, 1917, aš reąuired by thc.act of 
OctobeF 6, 1917.

SUSIRĖMIMAS TIES 
GATČINA.

Ten įvykęs susirėmimas Ke
renskio šalininkų su bolše
vikais.

STOCKHOLM, lapkr. 12. 
— Amerikos ambasadorius 
Ira Nelson Morris gavo ži
nia iš ištikimu šaltinių, kad 
ties Gatčina įvyko kruvinas 
susirėmimas tarp kareivių iš 
fronto, vedamų premiero 
Kerenskio, ir bolševikų spė
kų iš Petrogrado.

Apie pasekmes susirėmi
mo nepranešama.

True translation filcd witb the post- 
master at Chieago, III., on November 
13, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

FINAI NEPRITARIA 
LENINUI.

COPENHAGEN, lapk. 12 
— Sulig žinių iš Stockholmo, 
paduotų Tidente laikraščio, 
Finlandijos bolševikai, ku
rie, sakoma, kontroliuoja 
valdžios mašiną, neremia 
Lenino-Trockio frakcijos.

True translation filcd \vith Ihe post- 
masler at Chieago, III., on Noveinbcr 
13, 1917, as reąuired bv the art of 
October 6, 1917.

MŪŠIAI PETROGRADO 
GATVĖSE.

Nepavykęs kadetų žygis 
užgriebti miestą.

PETROGRADAS, lapkr. 
11 (suvėlinta). — Militariai 
kadetai (junkeriai), paska
tinti pranešimais apie besi
artinančias prie Petrogrado 
premiero Kerenskio spėkas, 
šiandie padarė nepasekmin- 
gą bandymą paimti savo ko- 
ntrolėn miestą. Iš tos prie- 

•žasties įvyko keliose miesto 
dalyse nuolatiniai susirėmi
mai ant gatvių.

Anksti ryte ka
detai užpuolė ant 
mažos bolševikų sargybos, 
saugojusios centralinę tele
fono stotį ir pagelba gink
luotų automobilių privertė 
bolševikus pasiduoti.

Beveik iki sutemos BolŠa- 
ja Morskaja gatvė buvo sce
na mūšio bolševikų kariuo
menės ir kadetų, kurių skai
čius siekė apie 100 ir kurie 
šaudė iš langų, taipgi gink
luotų automobilių kulkosvai
džiais. Kadetai pasidavė pri
trukę amunicijos.

Ne vos prospekte kadetai 
su ginkluotu automobiliu 
taipgi bandė atsilaikyti ir 
ten ivvko antras mušis, ku
riame didžiuma kadetų už
mušta ar pakliuvo nelaisvėn.

N a u j o s proklamacijos, 
kaip bolševikų, taip ir Ke
renskio šalininkų, pasirodė 
kelis sykius, dienoje. Jose 
šaukė žmondNr kariuomenę 
remti tą ar kitą pusę ir su
traukdavo minias žmonių, 
kada tik būdavo išlipinamos.

Pranešama taipgi, kad 
proklamacija su Kerenskio 
parašu ir datuota Gatchino- 
je, buvo išmesta iš aeropla
no.

True translation filed \vith the post- 
master at Chieago, III., on November 
13, 1917. as reąuired bv the aet of 
October 6, 1917.
KAZOKAI TVERIA SAVO 

ORGANIZACIJĄ.

Gen. Kaledinas bus jų dikta
torium. Gen. Kornilov 
prisideda prie jo.

PETROGRADAS, lapkr. 
11 (suvėlinta) — Kaip pra
nešama, šiandie vakare Ke- 
renskis yra už 12 mylių nuo 
Petrogrado.

Petrogrado kazokų koma- 
nduotojas paskelbė šiandie, 

‘kad jis gavo telegramą nuo 
kazokų Novo Čerkaske, kad 
kazokai nutarė sudaryti šia
me nepastoviame laike savo 
organizaciją su gen. Kaledi- 
nu kąipo diktatorių. Gen. 
Kaledinas paliepęs kazo
kams neklausyti jokių palie
pimų, apart jo duodamų. Jo 
pirmuoju paliepimu yra, kad 
kazokai visoje šalyje užim
tų valstybės bankus, geleži
nkelio stotis ir valdžios įs- 
taigsa.

Iš Kievo pranešama, kad 
kazokai užėmė visas valdžios 
įstaigas ir areštavo Ukrai
nos parlamento narius.

Gen. Kornilov, kuris pa
bėgo iš kalėjimo, kaip pra
nešama, atvyko į Novo čer- 
kaską ir prisidėjo prie gen. 
Kaledino.

True translation filed \vith the post- 
master at Chieago, III., on Noveinbcr 
13, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

AGITUOJAMA Už KARI
NĘ DIKTATŪRĄ.

Dešinieji gaivalai kelia 
galvą.

LONDONAS, lapkr. 12. — 
Iš Rusijos ateina žinių, kad 
ten siūloma karinė diktatūra 
su gen. Kornilovu ar gen. 
Kaledinu, kazokų vadu, prie
kyje, kaipo vienatinis išėji
mas.

Sekami žmones renka apie 
s^ve viduriniuosius, kad iš
gelbėjus Rusiją nuo anarchi
jos ir atskiros taikos:

Aleksandras Kerenskis,
Povilas Miliųkov, buvęs 

užrubežinių reikalų ministe- 
ris ir buvęs Chicagos univer
siteto profesorius.

Generolai Kornilov, Kale- 
din, Aleksiejev ir Brusilov.

Kunigaikštis Lvov, buvęs 
premieras.

M. Rodzianko, buvęs Du
rnos pirm.

True translation filed witii the post- 
niaslcr irt Chieago, BĮ., on Noveinbcr 
13, 1917, as reąuired b v the act of 
October 6, 1917.

SUĖMĖ 10,000 ITALŲ 
BELAISVĖN.

Gyventojai bėga iš 
Venecijos.

LONDONAS, lapkr. 12.— 
Civiliai gyventojai apleidžia 
Veneciją. • •

Kartu su žinia apie iškėli
mą iš Adriatiko miesto dai
lės brangmenų, Berlinas pa
skelbė suėmimą dar 10,000 
belaisvių, kas parodo, kad 
italai nesitiki ilgai atsilaiky
ti ant Piave upės.

IŠ Rymo pranešama, kad 
italai Trentine apie Asiago’ 
sulaikė teutonų besiveržimą 
ir po smarkaus mūšio atmu
šė atakas, bet toliau į rytus 
šiauriniame fronte austrai- 
vokiečiai, einantis žemyn 
nuo Alpų, atkirto 10,000 ka
reivių iš gen. Diaz kairiojo 
sparno ir jie pasidavė.

Iš Berlino pranešama, kad 
kaizeris vakar buvo Stadeno 
fronte.
True translation filcd \vith the post- 
mastei’ ai Chieago. III., on November 
13, 1917, as reąuired bv the act of 
October 6, 1917.

PALEIS KAREIVIUS 
KALĖDOMS.

Gaus vieną savaitę pailsto.
WASHINGTON, lapkr. 12. 

Karės departamentas šian
die paskelbė, kad oficieriams 
ir kareiviams, paimtiems 
clrafto keliu ir sudarantiems 
tautinę armiją, bus leista 
praleisti Kalėdų savaitę na
mie. Stengiamasi bus pa- 
liuosuoti kiekvieną, be kurio 
galima apsieiti.

SAUSIEJI PRALaTmėJ().

CINCINNATI, lapkr. 12. 
— Tik dabar atėjo žinios a- 
pie pasekmes balsavimo O- 
hio valstijoj prohibicijos 
klausime ir tik dabar galima 
pasakyti tikrai, kad Ohio 
prohibicija pralaimėjo 1,723 
balsais, nes ikišiol ateidavo 
tik prieštaraujančios žinios. 
Už prohibicija paduota 522,- 
430 balsų, o prieš prohibici
ja — 524,153.

AREŠTUOJA BALTOJO 
NAMO PIKIETUO- 

TOJAS.

Vakar areštuota 31 
pikietuotoja.

WASHINGTON, lapkr. 12 
•— Sufragistės vėl pikietuo- 
ja Baltąjį Namą, kur gyve
na pi-ez. Wilsonas. * Kaip pi
rmiau, taip ir dabar, jos a- 
reštuojamos.

Šiandie po piet areštuota 
31 pikietuotoja. Tarpe areš
tuotųjų yra 27, kurios buvo 
areštuotos už pikietavimą ir 
subatoj.

Išviso areštuota jau 41 
sufragistė; nekurtos jų buvo 
areštuotos jau 4 sykius. Vie
na jų jau atsėdėjo 60 dienų 
kalėjime už pikietavimą.

IŠRINKO SOCIALISTĄ 
ALDERMANU. o

f t' A

FORT WAYNE, Ind. — 
Brice P. M. Mclntosh, socia
listas, tapo išrinktas alder- 
manu nuo 10 wardos. Tai 
yra pirmas socialistas išrin
ktas aldermanu šiame mies
te. Kitam socialistų kandi
datui truko tik 83 *' alsų, kad 
būti išrinktu. Sc .Jistų bal
sai užaugo apie išK) nuoš.

Dabar pradėta kampanija 
pasiųsti socialistą legislatu- 
ron.

1913 m. miesto rinkimuose 
socialistai gavo 1,585 balsų.

1916 — abelnuose rinki
muose — 1,052.

1917 — miesto rinkimuo
se — 2,528.

SOCIALISTU BALSAI 
UŽAUGO.

BOSTON, Mass. — Mass. 
socialistų partijos sekret. Ja
mes O’Neal praneša, kad 
šiemet socialistų balsai už
augo 250 nuoš. ir iš tos prie
žasties dabar Socialistų par
tija bus dedama baliotan kai
po oficialė partija.

Socialistas Charles A. Mo- 
rril iš Haverhill jau devintu 
sykiu išrinktas valstijos le- 
gislaturon.

True translation filcd \vith Ihe post- 
mastei’ ai Chieago, UI., on November 
12, 1917, as reąuired by Ihe ael of 
October 6, 1917.

UŽSAKĖ 5,000,000 ŠOVINIŲ.

NEW YORK, lapkr. 11. S. 
Valstijų valdžia išdalino užsaky
mus tarp I ar 5 amunicijos fa
brikantu ant 5,000,000 šovinių 
dėl G coliu kaimeliu ir kares ” C 4-
pramones taryba leido atvežti Į 
liejyklas 375,000 tonų plieno, 
reikalingo tu šoviniu padary
mui.

Briediniai užsakymai yra duo
dami aut 0,500,000 G-colių šovi
niu, kurių padirbimas reikalaus 
187,500 tonų plieno.

Paskui seks užsakymai ant 
didesnių šovinių, 8 iki 12 colių 
diametre, kurie reikalaus 390,- 
000 tonų plieno.

Ką-tik pasirašyta po kontrak
tais ant 1,975 tavorinių vagonų, 
aprūpinimui Suv. Valstijų eks
pedicijos geležinkelio Fraueijoj. 
Briediniai užsakymai ant 10,- 
000 vagonų tam pačiam tikslui 
tapo išdalinta, bet dar trūksta 
parašų.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

6 MOTERIS UŽMUŠTA.

Jos žuvo jgriuvus dirbtuvės J 
grindims.

NEW YORK. — Ketvėrgo 
ryte šešios darbininkės pa
laidota griuvėsiuose, įgriu- 
vus trims grindims budinke 
prie 19 Atlantic avė., Brook- 
lyn.

Ten DeCulda Mercantile 
Co. buvo sukrovus tūkstan
čius tonų pupų dėl Suv. Val
stijų valdžios.. Grindįs ne
galėjo išlaikyti to sunkumo 
ir įgriuvo.

5 moterįs dirbo ant antro 
augšto, kuomet trečio augš- 
to grindįs įgriuvo ir jos li
ko palaidotos po pupom į) 
kurių sunkumas sulaužė 
tas grindis — ir visi nukr^/'j 
ant pirmo augšto, kur uar 
viena moteris tapo užmušta.

Po 4 valar " ' ‘\rbb lavo
nai tapc .iu, bet dar vie
no nesurasta, nes prisibijant 
kad visas namas negriūtų ir 
nep^laidotų ugniagesius, lai
kinai prisiėjo jieškojimą la- 
voų sustabdyti.

Tarpe užmuštųjų yra 
Mrs. Helen Kennedy, 81 Con- 
gress st., motina 5 vaikų, ku
ri gavo toje dirbtuvėje dar
bą tik dvi valandi prieš į- 
griuvimą.

AREŠTUOJA BALSŲ 
KNIAUKĖJUS.

PHILADELPHIA, Pa. — 
Frank G. Smith, vadovas 
Vare republikonų, areštuo
tas; areštuota ir vienos di
vizijos visa rinkimų taryba 
delei suktybių, padarytų 
pereituose rinkimuose. Tai 
yra pirmieji areštai, balsų 
kniaukėjų, kuriuos prižadė
jo padaryti Town Meeting 
partija.

Senatorius Boles Penuose, 
tos partijos vadovas, sako, 
kad bus išnaujo suskaityti 
balsai ir kad republikonai 
pasirodys galų gale pralai
mėjusiais, nes pastarieji nu
kniaukę 20,000 nepriguhnin- 
gųjų balsų ir’tik tuo budu 
laimėję.

SUSTREIKAVO.
BOSTON. — Virš 100 na

rių Am. Clothing Workers 
of Am. sustreikavo prie 1000 
Washington st. Prieš juos 
buvęs psakelbtas lokautas, 
kadangi jie atsisakė rašyties 
prie United Garment Wor- 
kers. Algos ten irgi žemes
nės, beto dirbama 50 vai. sa
vaitėj, kuomet visur kitur 
kriaučiai dirba tik 48 valan
das.

UNION CITY, Ind. — Go- 
veda įsiveržė į Fred Toepher 
namus, užrišę jam akis ir 
nuvežusi 12 mylių už miesto, 
pririšę jį prie medžio ir su
mušė, nes jis buk užtaręs vo
kiečius.

HONOLULU, lapkr. 11. 
Buvusi Havvaii karaliene Lydia 
Kamekcha Lilioukalani, 79 m., 
pasimirė šįryt.

(Ji liko karaliene 1891 m., 
mirus jos broliui, bet už dviejų 
metų baltieji ja nuvertė nuo sos
to ir sutverė respubliką, kuri ve- 

| liau tapo prijungta prie Suv. 
Valstijų).

♦

Mlsonas už kare iki pergales
Gyventojai apleidžia Veneciją

Amerikos Darbo Federacijos konvencija 
prasidėjo

AMERIKOS DARBO FE
DERACIJOS KONVEN

CIJA PRASIDĖJO.

BUFFALO, N. Y, lapkr.
12. — šiandie ryte prasidėjo 
metinė Amerikos Darbo Fe
deracija.

V Joje dalyvauja apie 150 
Regatų.

,u. Atidarant konvenciją kal
bėjo Suv. Valstijų preziden
tas Wilsonas ir New Yorko 
gubernatorius Charles S. 
Whitman.

True translation filed \villi Ihe post- 
inaster at Chieago, UI., on November 
13, 1917, as reąuired by Ihe ael of 
Oetober 6, 1917.

VOKIEČIAI TURI BŪTI 
SUMUŠTI.

Tik pergalė gali atnešti tai
ką. Taip sako Wilsonas 
Amerikos Darbo Federa
cijos konvencijoj.

BUFFALO, N. Y., lapkr. 
12. — Prezidentas-Wilsonas, 
kalbėdamas šiandie čia Ame
rikos Darbo Federacijos ko
nvencijoj, kviesdamas Suv. 
Valstijų darbininkus koope
ruoti karės vedime, aiškiai 
pabriežė, kad jis priešingas 
taikai, kol karė prieš Vokie
tiją nebus laimėta.

Prezidentas užreiškė, kad 
jo širdis yra su ‘‘taikos šali
ninkais,” bet — “mano min
tis niekina įuos.”

“Aš noriu taikos, bet aš ži
nau kaip ją įgyti, o jie neži
no” — tikrino jis.

Prezidentas pasakė, kad jis 
pasiuntė pulk. E. M. House 
kaipo viršininką Amerikos 
delegacijos į talkininkų ka
rės konferenciją, dalyvauti 
konferencijoj kaip karė tu
ri būti laimėta.

“Jis žino, kaip ir aš žinau, 
kad tas yra budu įgyti tai
ką, jeigu jus norite jos dau
giau kaip kelioms minu
tėms”, pridūrė prezidentas.

“Mes privalome stovėti 
kartu, dieną ii’ naktį, kol tas 
darbas nebus užbaigtas.

Prezidentas tiesiai tikri
no, kad karę pradėjo Vokie
tija ir pasakė, kad jis paliks 
to užreiškimo patvirtinimą 
istorijos ištarmei. Jis sakė, 
kad Vokietija buvo nuspren
dusi, jog politiška pasaulio 
valdžia turi priklausyti jai.

“Nors mes kariaujame už 
neprigulmybę, — tęsė prezi
dentas, — mes turime dabo
ti, tarp kitko, kad darbas 
butu liuosas.”

Prezidentas taipgi pasme
rkė minios dvasią, kuri “ap
sireiškia šian ir ten šioje ša
lyje.” Jis užreiškė, kad “jei
gu musų žmonės neturi sa
vęs susvialdymo, tai jie ne
supranta to didelio dalyko, 
kuri mes vadiname demok- 
ra tiška valdžia.”

Reikalauja darbininkų 
reprezentacijos.

Federacijos pildomosios 
tarybos metiniame raporte 
įteiktame šiandie konvenci
jai, buvo išreiškimas ištiki
mybes valdžiai. Tas rapor
tas, kaip paprastai, buvo ati
duotas Gomperso paskir
tiems komitetams.

Raporte padarytas ir rei
kalavimas “ganėtinos ir tie
sioginės” darbininku repre
zentacijos pasaulio taikos 
konferencijoj. Jame užreiš- 
kiama, kad pasaulinė karė 
“turi nušluot visas žymes se
nojo sanprotavimo, kad ša
lis priguli valdonui.”

Laisvei išsireiškimo prita
riama, bet raportas sako, 
kad tie, kurie pasinaudoja 
laisve spaudos griovimui lai
svų šalies įstaigų, turi būti 
baudžiami kaipo išdavikai.

Darbininkų pareiga karė
je ypač pabrėžiama raporto 
dalyj, pavestoj “taikos są
lygoms”, kur pritariama ta
rptautinei sutarčiai apsau
gojimui taikos ir užbaigi
mui dabartinės karės be 
“kerštingų” kontribucijų ir 
teritorialių permainų.

Raportas pripažįsta, kad 
karės sąlygos gali privesti 
prie didesnio naudojimo mo
terų darbų. Todėl reikalau
jama, kad butų lygi mokes
tis už lygų darbą, nežiūrint 
lyties, kas galima atsiekti tik 
per naujų darbininkių orga
nizaciją.

Gubernatorius kalbėjo.
Konvencijoj kalbėjo ir 

New Yorko gubernatorius 
Charles S. Whitman. Jisai 
užreškė, kad kova už demo
kratijos išlaikymą yra kova 
už darbininkus, nes darbas 
ir demokratija yra vienas 
tas pats, jie negali tarpti vie
nas be kito.

True translation filed with Ihe post-$ 
master at Chieago, III., on November 
13, 1917, as reąuired by 11h* ael of 
October G, 1917.

TURKAI GINSIS TIES 
HEBRONU.

LONDONAS, lapkr. 12.— 
Po pasirtaukimo pietinėje 
Palestinoje, turkų kariuome
nė organizuojasi apsigini- 
mui arti Hebrono, apie 20 
mylių į pietvakarius nuo Je- 
ruzolimo.

I. W. W. KONVENCIJA.

• OMAHA, Neb., lapkr. 12. 
— 1. W. W. konvencija atsi
darė. Joje dalyvauja apie 
100 delegatų. Laikraščių re
porterių konvencijon neįlei
džiama. Posėdžius daboja 
valdžios šnipai.

Gubernatorius NevilJe šia
ndie įgaliavo mayorą Dahl- 
man pasišaukti pagelbon ka
riuomenę, jei konvencijoj kk 
Itų suirutės ar butų laikomos 

l“išdavingbs kalbos.”

IMPERFECT IN ORIGINAL
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tiiu laiku daugelyje vietų at
virai stojo už socialistus. Di- 
džiausios-gi unijos — United 
Mine Workers of America— 
viršininku nesenai patapo 
socialistas ir užėmė vietą, 
kurią iki tol turėjo vienas iš- 
tikimiausiųjų Gomperso sa
lininku, c-

Visa tatai rodė, kad .Buf
falo konvencijoje seniui Go- 
Įnpersui gali pasidaryt ries
ta. Ir jisai, kad sustiprinus 
įsavo puolantį autoritetą Fe
deracijoje, ne tiktai paskel
bė radikalę taikos platfor
mą, o ir pasikvietė į talką
įWilsoną.

Ar jo pastangos bus pa
sekmingos, tai pamatysime I 
vėliaus. Galimas daiktas, 
kad tuo tarpu jam dar pasi
seks išlaikyt vadeles savo ra
nkose; darbininkų ūpas ša
lyje dar gal nėra toks revo
liucinis, kad jie norėtų, nie
ko nepaisydami, žengt per 
visus autoritetus. Bet ne 

• kiekvienoje juk konvencijoje 
Suv. Valstijų prezidentas 
galės agituot už Gompersą.

uebu-

Amerikos Darbo 
Federacijos 
konvencija.

kon-Unijų susivienijimo 
vencija, kuri prasidėjo va
kar Buffalo mieste, atkreipė 
į save visos šalies akis. Fede
racijos viršininkai padarė 
visa, ką galėjo, kad pridavus 
jai kuodaugiausia svarbos. 
Jie net pakvietė už kalbėtoją 
Suv. Valstijų prezidentą.

Šioje vietoje mes nenagri
nėsime prezidento Wilsono 
kalbos, kuri, reikia pasakyt, 
yra labai įdomi toje savo da
lyje, kurioje gvildenama da
bartinės karės priežastįs; 
prezidentas čia pasako daug

Gyvenimo reikmenis atimi iš 
privatinių asmenų ii' padaryt 
juos bendra nuosavybe siūlo ne 
socialistai, o komunistines sek 
tos. tarp jų ir pirmykštės krik
ščionybės pasekėjai. Kristus ir 
jo mokiniai tai išliesit reikala
vo, kad žmogus išsižadėtų viso 
savo asmeniško turto ir atiduo
tą jį bendrijai (komunai). Tas 
reikalavimas, žinoma, yra ne
praktiškas; jį įvykdinus, žmo
gus pataptų nuo visko “atsavin
tas“ ir negalėtų susitaisyt sau 
gyvenimą taip, )<aip jam geriau 
patinka. Faktiškai, žmogus ne
turintis nieko “savo“, negalėtų 
nė savo šeimyną įsteigt; bendri
joje, susidedančioje iš tokių 
žmonių, turėtų būt arba celiba
tas (bepatystė), arba pačių ben
drumas. Ir krikščionybė pir
muose savo amžiuose parodė ši
tiedvi abi šeimynos panaikini
mo formas.

Taigi “atsavinimą“ žmogaus 
nuo visokio turto reikia atmest. 
Gerai, kad minėtojo laikraščio 
redaktorius taip ir daro. Bet 
kam jisai prasimano, buk to ne
praktiško dalyko norį socialis
tai? Ne socialistus jisai turėtų 
už jį peikt, o Kristų ir jo apaš
talus!

tų palaidota.
Taigi ta “krikščioniškoji de

mokratija” nori palikti dabarti
nį visuomenės padalinimą į 
“darbdavius“ ir darbininkus, 
vadinasi, dabartinę kapitalizmo 
sistemą. Bet šitoje sistemoje 
didelė didžiuma žmonių yra 
skriaudžiama ir išnaudojama. 
Kokį-gi jiein’s palengvinimą ža
da duoti “krikščioniškoji demo
kratija“? Ugi ve kokį: ji reika
laus, kad valdžia neduotų stip- 
resniemsiems skriausti silpnes
niuosius? kad valdžia užtikrintų 
darbininkams gerą pragyveni
mą ir šeimynos laimę (!), kad 
ji nustatytų darbo valandas ir 
algas, ir tt. Tai, reiškia, vienin
telė, “krikščioniškosios demo
kratijos“ viltis yra valdžioje.

Pirma mes matėme, kaip tas 
laikraštis prikaišiojo socialis
tams, kad jie norį viską pavesti 
valdžios kontrolei, o dabar jisai 
pats jai viską pavedą; ir jisai 
geidžia net, kad valdžia užtik
rintų darbininkams šeimynos 
laimę!

Ir kokią valdžią jisai apkrau- 
ja tokia daugybe visokeriopų

Skaitytoju Balsai
[čZž išreikštas šiame skyriuje nuo

mones Redakcija neatsako.]

“MES PILNAI UŽJAUČIAME“.

Ar tamstos pamenate tą vyrą 
vardus, kur kėlė gvoltą visuoti
name Amerikos lietuviu seime, 
Brooklync? Ar pamenate, kaip 
jie vėliau pamynė to seimo nu
tarimus ir atsinit ė nuo Lietuvos 
Šelpimo Fondo, kad įsteigus sa
vo “gelbėjimo“ fondą ir parod
žius srovią galingumą varant 
konkurenciją Lietuvos šelpimo 
darbe? Taip, jus veikiausia ne
užmiršote jų; jus negalėjote tai 
užmiršti. Visi juk žino, kaip jie, 
neveizint skambių frazių apie tė
vynes meilę ir šlykščiausių in
sinuacijų prieš Lietuvos šelpimo 
fondą bei jį atstovaujamus as
menis galų-gale vis gi pra
lošė taip trukšmingai pradėtąjį 
“gėiuį“, ir palaidojo savo “ge
bėjimo“ fondą.

na socialistų nuomonę apie 
karės priežastis. Atidėsime 
kitam straipsniui ir Ameri
kos Darbo Federacijos virši
ninkų raportą, kuriame jie 
išdėsto savo — taip-pat labai 
įdomią — poziciją tajkos 
klausime. Svarbesnis tečiau, 
negu šitie dalykai, yra pats 
faktas, kad Federacijos vy
riausybė ir valdžios galva su
sitarė bendrai atsiliepti į or
ganizuotuosius darbininkus 
jų metiniame -suvažiavime.

Iš prezidento Wilsono pu
sės tatai yra pirmas žingsnis 
vykdinime to programų, ku
rį, kaip nesenai buvo rašyta 
“Naujienose”, pasidarė ad
ministracija aįcyvaizdoje au
gančios socialistų įtekmės 
darbininkuose: jisai mėgina 
atgaut darbininkų prielan
kumą ir sulaikyt juos nuo 
krypimo į socialistų pusę.

Panašų tikslą turi ir Sa« 
muel Gompers. Dar niekuo
met jo politika neiššaukė 
tiek daug kritikos darbinin
kų eilėse, kaip paskutinio 
pusmečio bėgiu; ir niekuo
met dar nebuvo taip stipri o- 
pozicija jam pačioje Fede
racijoje, kaip dabar. Nevei
zint Gomperso užtikrinimo, 
kad darbininkai susilaikys 
nuo streikų, visose pramoni- 
jos šakose paskutinių mėne
sių bėgiu ėjo atkakliausia 
kova prieš kapitalistus. Ir 
praktika parodė, jogei šituo 
keliu eidami, darbininkai 
daug geriau laimi, negu nuo
lankumu ir politikieriavimu, 
pagal Gomperso receptą.

New Yorko socialistai lai- 
įmėjo dar vieną vietą valsti
jos legislaturoje. Jų kan
didatas, Joseph A. Weil, pri
pažintas išrinktu. Išpradžių 
laikraščiai buvo paskelbę, 
kad Weil ir jo oponentas, de
mokratas, gavę po lygų skai
čių balsų — po 2598. Geriaus 
suskaičius balsus tečiaus, at
rasta, kad socialistas gavo 7 
balsais dauginus. Taigi Nevv 
Yorkas išrinko H socialistų

Apžvalga
SO( 1ALIZMAS IR KRIKŠČIO
NIŠKOJI DEMOKRATIJA.

V ienas klerikalu laikraštis Iv- * 

gina socializmą su “krikščioniš
kąja demokratija“ ir atranda, ži
noma. kad pastaroji yra daug

Sočia lis tiškoj tvarkoj val
džia turėtą viską paimti j sa
vo rankas: ir produktą, me-

darbo valandų ir mokesnio 
nustatymą, ir patį žmogų, vi
sas jo veikimo srytis kontro
liuojant. Privačiai iniciaty
vai tuomet vietos nebėr;, ją 
tuomet kiekvienas krepšin 
padėti turėtų. Žmogus tuo
met nuo visko atsavintas lik
tųsi, o pasaulio turtais lyg tiek

bar džiaugias pačta, jos įstai
gomis. Kiekvienas pasaulio 
gyventojas tuomet tiek ma
lonumo turėtą, kiek dabar

ria n<v

susižino •* 
dar u c vis.

nuosavybėje, ku- 
cialistai, palie

tai darbo ir 
‘ ’ (ir tai

Jas atidavus i vi.

uo

rbininkuose susilaukė Fede
racijos prezidentas ir už'sa
vo veikimą patriotinėje “Da
rbo ir Demokratybės Tary
boje”. Jisai sugalvojo ją tuo 
tikslu, kad pakenkus Liau
dies Tarybai, vienok pasta
roji pritraukė šimtus tūksta
nčių protaujančių darbinin
kų, o Gomperso organizacija 
įstengė surinkt tiktai saują 
profesionalių politikierių.

Vietinės unijos, priklausa-

smo patyria į pačios namą 
žiūrėdamas. Tai mano nų- 

mas, kadangi aš tą valdžią su
darau. Vaje, kiek patenkini
mo tokioje mintyje!

šita pasaka rodo, kad jos au
torius “girdėjo skambėjimą, bet 
nežino kur”. Koks-gi neišma
nėlis jį painformavo, kad socia- 
zimo tvarkoje žmogus busiąs 
“nuo visko atsavintas”? Socia
listai niekuomet neproponavo 
tokių dalykų. Jie stoja už tai,
kad žmogus butą “atsavintas” 
tiktai nuo gaminimo (produk
cijos) ir ir susižinojimo (komu
nikacijos) priemonių —• fabri
ką, žemės, geležinkelių, kasyk
lą ir lt. šituos dalykus, socia
listą nuomone, turi valdyt vi
suomenė, o ne privatiniai as
mens. Bet socialistai visai ne
siūlo visuomenei paimt į savo 
rankas tuos dalykus, kurie yra 
tiesioginiai reikalingi žmogaus 
gyvenimui. Maistas, rūbas, bu
tas ir kiti dalykai, kuriuos žmo
gus įsigįja savo reikalams, bus

čio, žmonės butų “alsavm 
savo turto ir negalėtų pajodyt 
savo iniciatyvos. Bet apie ko
kius žmones jisai kalba? Juk 
didele didžiuma žmonių jau ir 
šiandie lų dalykų neturi! Juos 
valdo lik neskaitlinga dalis vi
suomenės. Bet iš kur tas kle
rikalų laikraštis paėmė, kad šio-

I jo valdančioje (kapitalistų) Lie
soje yra susikoncentravus visa 
“privatinė iniciatyva“? Ar Ro- 
ckefellerio “iniciatyva“, pav. lo
šia bent mažiausią rolę tų pra
monių vedime ir tvarkyme, ku
rios jam priklauso? Kada In
dustrinių Santykių Tyrinėjimo 
komisija anąmet klausinėjo p. 
Rockefellerio apie jo kasyklas 
Coloradoje, tai pasirodė, kad ji
sai nežino nė kiek tenai jų yra, 
nė kaip jose tvarkoma darbas.

Vadinasi, tokio Rockefellerio 
“atsavinimas“ nuo jo pramonių 
nepadarytų joms mažiausios 
skriaudos; priešingai, joms bu
tų dar sveikiau, nes jos pasiliuo- 
suotų nuo parazito, eikvojančio 
pagaminamuosius jose produk
tus. Panašiai butų ir su kitų 
kapitalistų nuosavybėmis.

Pažiūrėkime dabar, ką tas 
klerikalų laikraštis pasakoja a- 
pie savo “krikščioniškąją de
mokratiją“. Jisai rašo:

Ji (krikščioniškoji demo
kratija) sako, kad žmogaus 
laisvė ir šeimynos nepaliečia- 
mybė yra šventas daiktas ir 
tai valdžia nuo žmogaus atim
ti teises neturi. Bet valdžia 
neturi leisti stipresniems silp
nesniuosius išnaudoti. Ji tu
ri teisę į darbdavio ir darbi
ninko reikalus kištis, nes to 
reikalauja visuotinas žmoni
jos gerbūvis ir silpnesniųjų 
apgulimo pareiga. Valdžia 
gali ir turi darbininkui už
tikrinti gerą pragyvenimą, tu
ri nustatyti už jo darbą už- 
mokesnį, kuris leistų darbi
ninkui pasaulio gerybėmis 
džiaugtis, užtikrintų jo šeimy
nos laimę, suteiktų progos 
vaikų prideramam išlavini
mui. Valdžia,- pačių žmonių 
sudaroma, turi darbo valan
das nustatyti, atsižvelgiant į 
darbininko ir visuomenes ger
būvį, o nepalikti tai darbda
viui diktuoti, kuris tik savo* 
nauda tesivaduoja. Valdžia 
turi prižiūrėti, kad darbo san- 
lygos sutiktų su sveikatingu
mo reikalavimais. Vienu žo
džiu, valdžia turi žiūrėti, kad 
darbininkui ir visuomenei

valdžią, kurią turi pasidalinu
sioji į klesas visuomene. Šita- 
gi v&ldžia negali būt niekas ki
tas, kaip tik viešpataujančiosios 
klesos užtarėja. Tokioj e vi
suomenėje, kurioje viešpatauja 
kapitalistų klesa, valdžia nega
li būt kitokia, kaip kapitalistiš
ka tą supranta kiekvienas 
žmogus, bent truputį nusima
nantis apie sociologiją (visuo
menės mokslus). *

Taigi išeina taip, kad tas kle
rikalu laikraštis laukia žmo
nėms išganymo iš kapitalistiš
kos valdžios gerumo, kuomet ji
sai atranda esant pragaištingu 
dalyku valdžios kišimąsi į žmo
nių reikalus net tokioje visuo
menėje, kurioje visa galia bus 
darbininkų rankose. Kapilali-

ros širdies užtikrinsianti darbi
ninkams gerovę ir laimę, o dar
bininkiškoji valdžia (nes soci
alizmo tvarkoj!' kitokios val
džios negali būt, kaip tik darbi
ninkiška) įvesianli vergiją! Di
desnes nesąmonės ir sugalvoti

Kame-gi čia tad tasai “demo
kratiškumas“ ir tas “krikščio- 
niškuams“, kurie juk, rodosi, 
turėtų būt “krikščioniškosios 
demokratijos“ principais? Kle
rikalą laikraštis to nepasako. Ji
sai užsimena, kad valdžia, iš ku
rios jisai tikisi išganymo žmo
nijai, busianti “pačių žmonių 
sudaroma”. Bet tas pasakymas 
juk nieko nereiškia. Valdžias ir 
šiandie sudaro žmonės (o ne 
dievai ir ne velniai); o bet gi ko
kios jos yra, visi žino. Taigi 
jisai turėtų nurodyti, kaip jo 
“krikščioniškoji demokratija“ 
ketina sudaryt geresnę, negu da-

mas paliks tą pačią klesų ran
kose, kurios jį turi šiandie, tai 
valdžia negali būt kitokia, ne
gu dabar. Idant galėtą būt su
dalyta kitokia valdžia, viešpata
vimas turi pereit į kitą klesų ra
nkas. Viėnintėlė-gi klesa, galin
ti paimt viešpatavimą iš kapita
listą ranką į savo rankas, yra 
darbininkai. Bet paėmimas vie
špatavimo į darbininkų rankas 
juk reikštą socializmą; o musą 
klerikalų laikraštis bijosi jo.

Taigi visa jo “krikščioniškoji 
demokratija“ yra niekas dau- 
giaus, kaip tiktai agitacija už ka
pitalizmą — už tą tvarką, kuri 
neša vargą ir skurdą didžiumai 
žmonių.

Oratoriškas įsikarščiavimas
Oratorius, prakalbą rėžda

mas, įsikarščiavęs sušuko:
—Kol musų tėvynė Lietuva 

tylės ir rainiai kentės prispaudi
mą, jos engėjai bus kurti į jos 
verksmą ir pagelbos šauksmą!

Balsas iš publikos:
-—Taip. Tėvynės Lietuvos a-

šarų taure jau per viršų bėga, j bar gauna daugiau kaip $1.90
ncios Fpdersriiai, paskuti- to žmogaus nrivnt:nė nuosavy-

kartoti.
Bukite dabar geri ir išklausy

kite sekamą:
...“Mes pilnai užjaučiame. Ro- 

chesterio ir Binghamlono lietu
vių rezoliucijos išreiškia viešai 
tą, kas nuo sienai jau yra širdyje 
visų tikrų lietuvių norą dirb
ti; dirbti bendrai naudingus dar
bus, vieton ir toliau klejoti po 
barnių, ginčų ir partijinių intri
gų neišbredamus labirintus....

“Tvįs pastarieji melai parodė, 
kad... vadovų lyderystė nuvedė 
lietuvių visuomenę į pelkės, iš 
kurių nei patįs vadovai negali 
išeiti, nei visuomenės išvesti“.

Galite atspėti, kas visa lai pa
sakė ?Nekvaršyši u jūsų. Tai tie 
palįs, kur įvedė musų visuomenę 
į tas “pelkes”, “neišbredamus 
(jų intrigų labirintus. Tiesiai 
pasakius senieji Lietuvos 
Fondo šmeižėjai.

Taip, tie patįs. Rasite juos 
Cliicagos tautininkų organe, 
ant ketvirtojo puslapio.

Kogi jie. tie auksaburniai, da
bar nori? Ko jie ten vaikšto po 
“tautišką dirvą“ su pelenų mai
šiukais rankose? Aišku, jie tai
kosi žerti juos j akis savo liku
siems pasekėjams, dumti juos 
kaltinant už savo intrigas ir ne
pasisekimus kokius ten vadovus. 
Rėkti, kaip anas vėjamasai šel
mis kad rėkė: “vyrai, laikyki
te vagį! Laikykite!“

Ar jiems pavyks tuo - toli ne 
pastaruoju — triksu ką nors ap
dumti? Vargiai, Visuomenė jau 
perdaug turi prityrimo apie jų 
snialavirišką prigimtį. Prisieina 
todėl manyti, kad jeigu jį (vi
suomenė), kada nors ir stos prie 
bendro Lietuvos šelpimo darbo, 
tai smalaviriams vietos ten ne
bus.

Tautininkas.

Korespondencijos
SPRINGFIELD, ILL.

Angliakasiu reikalai.

Spalių (i dieną kasyklų darbi
ninkų viršininkai padarė šito
kią sutartį su kasyklų operato
riais:

“Pirma: — Kad sulig dabarti
niu kontraktu darbininkams tu
ri būt pakelta mokestis dešim
čia centą nuo tono iškastos pi
kiais arba mašinomis anglies. 
Indianos valstijoj “block coal” 
srityj, karna “screen“ anglims 
turi būt pakelta 12% cento už 
toną.

“Antra: - Kad visiems padie
niais dirbantiems ir mėnesiams 
samdomiems darbininkams, iš
skiriant vaikus, durių ir sviČių 
atidarinėtojus, alga pakelta 
$1.40 dienai. Durių ir sričių ati-į 
darinėtojams turbūt pakelta 75 
centai dienai. Vaikams, kur da-

gerbuvis užtikrintas butų ir ir vis dnr ne pilna! dienoje ir mažiau nekaip vyrų

algos, turi būt pakilta $1.00 die
nai.

“Trečia: Kad už “yardage
deadwork” ir “rooni turning” 
butų pakelta mokestis 15 nuo
šimčių.

“Ketvirta: — Palikdami galu
tiną sprendimą sekamai dvime- 
tinei United Mine Workcrs of 
America konvencijai, kasyklų 
darbininkų atstovai tuo tarpu 
sutinka, kad dabartinis kontra
ktas butų pailgintas laikui, kol 
tęsis karė, bet ne ilgiau kaip dve
jiems metams nuo balandžio L 
191$ metų.

‘KacJangi sustabdymas darbo, 
laužant padarytą sutartį, yra pa
vojingas dalykas, grūmojąs pa
vojum pačios United Mine Wor- 
kers of America organizacijos 
pasisekimui ir gj^vavimui, o taip 
gi ir musų bendriems santy
kiams, šita konferencija įsako 
atsakomųjų Jdistriktų pildomo
sioms taryboms susieiti su savo 
distriktų kasyklų operatoriais, 
kad su jais susitarus dėl pabau
dų taisyklės ten, kur dabar tos 
taisyklės dar nėra, o jei reika
las, tarties su jais dėl sustipri
nimo esamųjų tokių taisyklių, i- 
danl tuo bud u užbėgus už akių 
streikams ir laužymams pada
rytų sutarčių.

“Visos piniginės pabaudos, ku 
rios tik pažymėta visuose pada
rytuose kontraktuose, turi būt 
automačiai iškolektuotos; kiek
vienas kasyklų operatorius (sa
vininkas), nepasirūpinęs iško- 
lektuoti pabaudų ir pasiųsti jas 
kur reikia, turi užmokėt pabau
dos $2.00 už kiekvieną darbinin
ką, nuo kurio jis turėjo atimti 
pabaudą; tos pabaudos turi būt 
iškolektuotos ir atiduodamos 
angliakasių organizacijai; tos 
pabaudos negali būt jokiu budu 
grąžinamos, arba bent ne kitaip, 
kaip tik įvykus bendram susi ta
rimui tarp atsakomų kasyklų 
operatorių ir mainierių atstovų.

“Tolinus sutariama, kad jei
gu kuris-nors darbininkas pra
dėtų bylą teisme tikslu atgauti 
atgal savo pabaudą, lai distrik- 
to organizacija turi atlyginti o- 
peraloriui visas išlaidas, kokių 
jis turėtų dėl tos bylos.

“Šita sutartis priimtina ir tu
rės galios tik tąja sąlyga, jei Su
vienytųjų Valstijų valdžia pa
kels kainą parduodamoms ang
lims ant tiek, kad butų galima 
padengti padidėjusias kasyklų 
operatorių išlaidas įvairiuose 
paliečiamuose distriktuose. Su
tartis turės įeiti galon nuo pir
mos mokesties dienos jjo to, kaip 
valdžia nustatys augštesnes kai
nas parduodamoms anglims.“

Padaviau tą kontraktą ištisai. 
Dabar, darbininkai, mainieriai, 
pasvarstykite, ką jus manote a- 
pie šitokį angliakasių organiza
cijos viršininkų kontraktą, pa
darytą su kasyklų savininkais?

—A. S. Raulinaitis.

BATTEL, PA.

Keletas vietos lietuvių vyrų ir 
moterų, nuvažiavo Visų šventų 
dieną į artimą miestelį Wiud- 
ber, Pa. Čia jie užėję saliunan 
linksminos, ir kad gerokai įsi
linksminę rengėsi grįžti namo, 
vienas jų, Jurgis šūkis, pasige
do kišeniuje dvidešimties dole
rių. Apkaltino savo kainlynę 
moterėlę, kad ji ištraukus pini
gus. Dalykas atsidūrė pas skva- 
jerį, kurs, išklausinėjęs visa, ra
do moterį kaltą. Moteriške su
grąžino Šukiui pinigus ir užsi
mokėjo $12.75 teismo lėšų.

Mat žmonės, vietoj naudinges
nių kuo užsiėmus, užsiima gir
tuokliavimu ir ištvirkavimu.

Lietuvių čia mažai tėra. Lai
kraščių pareina tik du: Naujie
nos ir Keleivis. — Wm. Danto.

JIEšKO.

Chicagos policija jieško tū
lo John F. Haggerty, kuris čia 
atbėgo iš Cleveland, O. Jieško- 
masai kaltinamas žmogžuudy- 
stėie.

J LAIKRAŠČIU LKIDf JI S

Norėdami pakreipti vietos li< - 
tuvių gyvenimą geresnei! pust’n. 
sumanymu kun. Mickevičiaus. 
Ncprigulmingos Lietuvių Para
pijos klebono, tapo įsteigtas La- 
wrenco mieste LIETUVIU KN1- 
GYNAS. Pinigu minėtam knigy- 
mii jau surinkta $120.90, už ku- 

j riuos ptirtraukta jau apsčius 
knygų. Partrauktos knygos su
rašyta į tam tikrą katabogą ir 
jau išduodamos skaitytojams.

I^a\vn'nco Lietuvių Knygynas 
nėra dar galutinai pilnas, kaip 
kad turėtų būti. Trūksta dar 
daug įvairių lietuviškų knygų. 
Mes norėtume turėti knygyne vi
sas lietuviu išleistas knygas;vi- 
sus lietuvių laikraščius. Norime 

! patenkinti visų žmonių dvasi
nius reikalus.

Matydami tą dūlį reikalą, 
šiuo kreiipamūs į gerb. lietuvių 
knygų leidėjų ir šiaip žmones, 
prašydami paaukauti po kiek 
kas gali lietuviškų knygų. Lie
tuvių laikraščių leidėjų gj pra
šome prisiusdinėti į musų kny
gyną po vieną egz. savo laikraš 
čių, veltui. Knygas ir laikraščius 
reikia siusti žeminus padėtu ad
resu. į

Pasitikėdami pafčmimo iš jū
sų visų pusės musų prakilnant 
darbui, iškalno ačiuodami. pa
siliekam, su gilia pagarba.

L co L. K. Komisija:
Z. Jankauskas, pirmininkas 
J. Navadauskas, knyg. rast 
J. Svvitra, iždininkas,

150 Gardner St., Lavvrencc, Mass

Pabraižos

Lapelio sorkė
(Korespondencija iš Rosclando)

Kunigo Lapelio parengtos 
(Nov. 4) sorkės pavyko gerai. 
Taip sako kunigas Lapelis.

žmonių atsilankė minios 
septynios davatkos, du parapiji
nės mokyklos vaikai, zakristijo
nas, džianitorius, metodologijos 
daktaras, Sutkus ir raudonas 
staliukas.

Debatai, lema: Kad Dievas, 
nulipdęs iš molio Adomą, pasta
te jį prie tvoros išdžiūti, kas tą 
tvorą padare?

Debatavo: parapijinės moky
klos vaikar su r.-.rr’---- 
ku.

Kirtosi lab: 
žliumbė, raut ta 
kakliai užsispyręs ant vietos sto
vėjo.

Kuo tie debatai butų pasibai 
gę, sunku pasakyti, jeigu pagal
bon vaikui nebūtų atėjęs ponas 
Sutkus: jis narsiai šoko, apver
to raudoną staliuką ir. begda~ 
mas aplinkui, pergalėtojo mina 
giedojo:

Amžiną atilsį! Socializmas 
:ij>galėtas! Ant amžių žlugęs! 
Amžiną atilsį!

Davatkos plojo rankomis, o 
kunigas Lapelis džiaugėsi, keli<> 
liką dešimtukų biznio padaręs.

lapelio Prieteiis.

Redakcijos Atsakymai
Mes jau ne kartą buvome pa

stebėję, ir dabar atkartojame, 
kad į laiškus redakcijai, po ku
riais rašytojai nepadeda sava 
tikro vardo pavardės ir adreso,, 
redakcija neatkreipia domus, bet 
meta juos gurban, be jokio at
sakymo. Meldžiame tatai įsi
domėti. Kreipianties laiškais 
redakcijon kokiu nors reikalu, 
arba paduodant kokią žinutę 
laikraščiui, nepakanka pasira
šyti tik “Naujieną Skaitytojas” 
arba šiaip kokiu slapyvardžiu. 
Kad redakcija žinotą, su kuo 
turi reikalo, rašytojas būtinai 
turi, be slapyvardžio, pasirašyt, 
dar savo tikrą vardą pavardę ir 
pilną adresą.

Senukui, Rockford. — Vilkti 
savo šeimyniškus dalykus j laik
raštį nedera. Nedėsime.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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irm NAUJIENOS, Chicago, III.
■i —ri i

žemaite

Vynuogės“ Vynuogės-Vynuogės Monika
Iv!.. O kas 
perėjūnas,.

Darykite vyną patįs. Ateikite ir nusipirkite kas jums reikalinga. 
Neatidėliokite. Mes turime daug puikių vynuogių už nebrangias 
kainas. Greitai pasibaigs sezonas. Todėl užsisakykite savo papil
dymu dabar. Klauskite DAN COYNE, Vynuogių Skyrius,

COYNE BROS.
Tel. Main 2835.

(Vaizdelis).

(Tąsa)

119 W. Water St. Chicago, III.

[ Del Patarnavimo Depozitoriams 

Bankas Atdaras Panedčlio Vak.
yra depozitorių, 
paprastųjų ban-

taupomasis sky-

šio Banko viršininkai realizuoja, kad daug 
kuriems sunku atlikti savo bankus reikalus laike 
kos valandų.

Del parankumo tokių depozitorių šio Banko 
rius bus laikomas atdaras Pancdčlio vakarais iki 8 vai.

Musų depozitoriai apsaugoti musų Kapitalu ir Perviršiu, vii 
bijančiu $5,100,000.00.

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

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

AKINIŲREIKALAUJI
Jeigu kenti galvos skaudėjimą.
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta ii akiu,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga | krvvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akiu,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart asl 

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

TCMYK1T MANO UŽKASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

atvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas.
I ryto iki 9 vak. Nedėliotu nuo 9 ryto iki 12 diena. 

Tel. Canal 5335
Kampas 18-tos 
Valandos: nuo

^DAKTARAS LIEBRECHT
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 

fest Madison st., Kampas Halsted St. Chicago.
Inėjimas iš Madison gatvės.

TUTNATINIS RKGI8TRU0TA1 RŪBAS APTUKUSIUS ANT BRIDGKPORTO 

VYRAMS IR SUAUGIEMS 
Alini*! *uk*o rtattioM nuo |8.00 ir 
Kėčiau. Sidabro rėmuo** nuo |1.0» tr 
augičiau. Pritaikomo akiniu* uftdyką. 
Atminkit: Galvo* lopėjimai, norvilka- 
maa, akių akaudčjima*, utvilkima* ir 
tt yra vaisiai* {vairių ligų, kurta gali 
būti praialinto* gerų akinių pritaiky-v 
mu. lityrima* utdykg, j*i p«r*ti ar 
skauda aki*. Jei jo* raudono*, j*i gal
va aopa, jei blogai matai, j*i *k|* *0- 
p*ta, netčsk ilgiau, o jiečkok pagelbės 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma •- 
kiniai uidykų. Atmink kad mes kai
nam gvarantuojam akiniu* ir kieakto
riam gerai prirenk am.

II M MKfllROFF. Kk»«*taa O*tikas, 
reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pa* man*. Al buvau at

viri 10 metų, Amerikoj 1* metų. Al duodu patarimus DYKAI. Galia 
rusiikus vaistu*. Al rekomenduoju tik GERUS daktaru*. Al esą 

UAB 80. MORGAN 8T_ CHICAGO. ILL.

J*4 jus sergate tr reikal 
ttafcorius Rmijoj airi 10 
saitaryti kilę koktus rus 
drangas įmonių 8. M.

DR. BOYD
PAGARSĖJĘS 
i UROPISKAS

Specialistas
Chroniškų ir Nervų Ligų 

VYRŲ IR MOTERŲ
Kalbame Lietuviškai •• Patarimas Dykai

219 So. Dearborn Street

Užgeso žvakė. Ir štai viso
kios šmėklos akyse ėmė rody- 
ties.
nuo to balso pašoko ant kojų, 
visa drebėdama, perbraukė ran
ka sau per veidą ir plaukus. Ėjo 
liro duris, rodos kas ją stūmė. 
Atsiradusi lauke, kritusi ant že
mės slinko toliau, tartum slap
stydamos nuo kokio naktibal
dos. Nusileisdamas mėnulis ai
škiai apšvietė tolinus laukus.

Perlipo per tvorą, ir pamačiu-

Nenori pasakyti, lai aš al- 
spūsiu: Kurpių Jonas?..

lai jau ne! užginčijo Mo
nika.

Tai Marių Petras?
Ak, ne! Ne jis!., 

šeimininkas užsispyręs spėlio
jo visus aplinkinius berniokus, o

Sukliko pelėda. Monika i šluostydama sau akis. Tas su at-

Tiesiai žengė skubinais žings
niais, laiks nuo laiko skaudžiai 
sudejuodama.. Jos šešėlis, išsi
tiesęs ant žemės, slinko greta. 
Kartais koks naktinis paukštis, 
suplasnojo viršum galvos. Su
neš, užuodę svetimą praeinant, 
tingiai lojo. O vienas, peršo
kęs griovį, vijosi taikydamas į- 
kąsti, bet ji, atsisukusi, taip bai
siai suriko, net šuva pabūgęs, 
uodegą pabrukęs, pasislėpė. Bė
gdama per laukus ne vieną zui
kelių šeimyną išbaidė; tie skrido 
po vieną, į krumus pasislėpti.

Žvaigždės geso. Paukšteliai 
ėmė čiurškauti. Aušo diena.

Monika, nuilsusi, Lėgo sunkiai 
alsuodama. Įspindus saulės api

tinusios kojos, atsisakė, tarnau
ti. Priešais pamate klaną, ku
riami' stovis vanduo krauju iš
rodė nuo raudonos aušrinės ža
ros.

Monika smulkiais žingsniais, 
šlubuodama, rankomis plakan
čią širdį prispaudusi, ėjo į van
denį kojas Įmerkti. Atsisėdo 

ant kero, nusmovė kietus batus, 
nusismaukė autes ir pamėlina- 
vusias blauzdas i merkė Į vande
ni. Atgajus ir pasigėrėjimas pe
rėjo j>er visą kūną.

Bežiūrint jai Į vandenį, apsvai
go galva, pašoko noras pasiner
ti tame vandenyje. Čia pabaigtų 
visus vargus, Užmiršo ir vaiką, 
troško tik ramybės, pailsio, už
migti ant visados. Atsistojo, iš
tiesė rankas, pora žingsnių bri
do giliau... jau, jau puls pasiner
ti....

į blauzdą. Atšoko atgal, sukliko 
nesavo balsu, pamačiusi blau
zdas net juodas nuo apkibusių 
siurbėlių, išpampusių jos krau
ju. Bijojo jų prisileisti, ir 
tik visa drebėdama klykė. Jos 
riksmą išgirdo važiavęs keliifso- 
dietis.

Nubraukęs siurbėlės nuo jos 
kojų, šlapiais lapais nuplovęs 
krają, parvežė merginą j jos na
mus.

Dvi savaites Monika išgulėjo 
lovoje, be žado. O kaip jau page
rėjo, išėjo ant pamato, tuoj pri
sistatęs šeimininkas paklausė:

Juk musų rokundas jau pa
baigtas?.. Ar ne?

Ji valandėlę tylėjo, bet maty
dama, kad jis neatsitraukia, ta
rė:

sutikti!..
šeimininkas supykęs sušuko:

Kaip, negali? Tu negali?..
Kodėl?..

Pažvelgęs jai Į akis, Į pat ausį 
suriko:

—Mylimą turi?

bedama ištarė:
t •’ A'

Gal ir dėlto...
Šeimininkas, raudonas kaip 

gaidys, sumišęs, iš apmaudo 
murmėjo:

—Prisiduodi jau tu, nenaudė-

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civili&kuose teismuose. Daro 

visokias dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
1129 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Te!. Drover 1310

Miesto Ofisas:

127 N. OeMbom St. 
5111-13 Unily BMg.

Tel. Central 4411

kakliu užsispyrimu neperstojo 
klausinėti; draskė jai širdį, ne
lyginant kaip šuva,užuodęs ur
ve pasislėpusį svėrei j. Stengėsi 
išgauti jos paslaptį!

Po šimtais! vėl suriko.
Turbūt Juozas, pernykštis mano 
bernas? Visi sake, jog sukęsis

jau?...
Monikai užėmė kvapą, veidas 

užsidegė raudoniu, ant skruostų 
išdžiuvo ašaros, kaip vandens la
šai nuo karštos geležies.

Ne, lai ne jis, ne jis! užgin-

Ar teisybe? apmaudin
gai tyčiojosi senis.

Monika gynėsi:
Prisiekiu jums, prisiekiu!., 

nesumanydama prieš ką čia 
prisiekti; prieš šventenybę ne
drįso siekti.

Juozas valkiojosi paskui ta
ve, jis tęsė, o valgydamas 
akių nenuleisdavo nuo tavęs... 
Jam lai, jam pasižadėjai, jam! 
Sakyk!.. tyčiojosi.

Dabar Monika, pažvelgusi šei
mininkui tiesiai į akis, larč:

Ne, niekuomet, niekuo
met !.. Prisiekiu prieš Dievą! 
Nors šiandie jis att'ilų ir norėtų 
maut' vesti... nė skersomis ne- 
pasižiurėčiau.

Pasakė taip drąsiai, ištikimai, 
net senis paabejojo. Po valan
dėlės, tartum pats į save, vėl 
kalbėjo.

- Tai kaip? Juk tau nieko 
bloga neatsitiko? Kitaip žino
tų žmonės... O kad nė kokių pa- 
pasekmių nebuvo, lai kodėl at
sisakai nuo savo šeimininko? A- 
le kas nors turi būti... kokia 
klintis?

Ji tylėjo.
Tai nenori? dar sykį |>a- 

klause. 
t • 41

Ji atsiduso.

šeimininkas supykęs, nusi
spjovęs nuėjo. Monika, many
dama jau nusikračiusi ‘ seniu, 
nusiramino. Bet taip buvo nu
sikamavusi ir silpna, tartum bu
tų vietoje širmosios per dieną 
plūgą traukusi. Atsigulė anks
čiau ir tuoj užmigo.

Apie pusiaunaktį staiga pabu
do. Pajuto, jog kažikokios ran
kos, tamsoje, graibosi apie jos 
lovą. Išsigandusi, pašoko. Tuoj 
pažino šeimininko balsą:

—Nesibijok, Mone! Aš atei
nu pasišnekėti su tavim...

Iškarto nusistebėjo Monika, 
liet atkariai lendant jam prie jos, 
suprato, ko jis nori. Pradėjo 
visa drebėti. Stūmė jį šalin nuo 
savęs, gynėsi, kaip išmanydama, 
lenkėsi nuo jo bučiavimų, bet 
šeimininkas buvo užsispyręs ir, 
galų gale, Monika nebeteko jie- 
gŲ-

Šeimininkas išbuvo pas ją vi
są naktį. Kitą vakarą vėl atėjo. 
Paskui jau kas naktį lankėsi.

Vieną rytą tarė jai:
Paduosiu užsakus. Kitą 

menesį vestuvės...
Nieko neatsakė Monika. Ką

veikti?
Apsivedė.
Monika pasijuto tartum įmes

ta į kokių versmę, iš kurios nie
kuomet nebegales išsikabinti. O 
visokios laimes ir meiles nudar
dėjo nuo jos toli, toli!

Žiūrėdama į vyrą, jautėsi, ta
rtum butų pavogusi jį sau, o jis 
vėliau ar anksčiau tų pasergės. 
Manė apie savo kūdikį, kurs bu
vo pradžia visos nelaimės, bet 
ir visos laimės.

Du sykių per metus aplankė 
savo kūdikį, užsimokėjo gausiai

Reikalauja I he New River Coal Compa- 
ny 25 angliakasių.

Mes turime vietų dėl 25 gerų lietuvių šeimynų. Vvrums, kurie 
nori dirbti, kur JIE GALI UŽDIRBTI NUO $100.00 IKI $125.00 kas 
dvi SAVAITĖS. Anglis randama nuo trijų ir pusės iki penkių pė
dų. Geros bažnyčios, geros mokyklos ir gera draugystės svetainė. 
Kompanijos sankrova yra neprigulminga sankrova. Taipgi gera 
proga pirkti namą ant išmokėjimo. Kasyklos randasi prie dvieju 
gelcžkelių suteikiančios praktiškai kas diena darbą. Kreipkitės arba 
rašykite savo prigimta kalba tuojau į:

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

Daktaras
Seno Krajaus

Telefonas Canal 3737

AKUSERKA MRS. A. VIDIKAS
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prakti
kavusi Pennsylvanijos Hospitalėse ir PhD 
ladelphijoj. Pasekmingai patarnauju prie 
f; i m d y m o. Uždyką duodu rodę visokiose 
igose moterims ir merginoms. Kalbu lie

tuviškai. angliškai, rusiškai, lenkiškai ir 
elavokiškai.
1739 S. HALSTED STREET, CHICAGO, 

Ant antrų lubų.

WISSIG
Specialistas iš

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

Tel. Canal 3263.

PIRMA NE0U PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS
Ant Durai, Lentų Ramų Ir Stoginio Popleroi

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

Apsvarstykit 
Gerai.

Ar galima 
kitur deiman- 

žiedus pi-

AKIŲ KX BERTAS.

Jųsų akys gali reikalauti gydymo, 
arba akinių. Mes galėsime jums pa
sakyti, kaipo gydytojas ir chirurgas. 
20 Metų Patyrimo Gydyme

AKIŲ LIGŲ
Daug keblumų yra priežasčių akių 

ligų. Akių įtempimas atsiliepia i 
nervų sistemą ir vargina įvairius kū
no organus ir yra priežasčia nerviš
kumo — dyspepsijos — galvos skau
dėjimo — nevirškinimo — melan
cholijos — širdies — kepenų ir ink
stų keblumų ir tt.
KELETAS APSIREIŠKIMŲ AKIŲ 

1NTEMPIMO
Ar jums skauda galvą? Ar ji svai

gsta? Ar bėga iš akių vanduo? Ar 
kaista arba niežti? Ar silpsta just; 
regėjimas? Ar jos yra jauslios ar
ba užsidegančios? Ar jus matote dė
mės prieš akis? Ar kreivos jūsų ti
kįs? Ar auga kas ant jūsų akių ar
ba vokų? Ar užkimšta jums nosis?

Ar jus turite katarą — Ar jų pa
jaunate greitai šaltį? Ar skamba 
jųsų ausyse arba jums apkursta au
sys?

Pasitarkite su manim, jeigu jus 
kankina viršminėti apsireiškimai. 

Nebrangios kainos.
DR. F. O. CARTER

120 SO. STATE ST., CHICAGO, ILL. 
2-ras augštas.

1-rhos duris iki “THE FAIR” depar- 
tamentinčs sankrovos.

Valandos: nuo 9 iki 7 vai. vakaro. 
Ncdėhlieniais nuo 10 iki 12.

DR. M. HERZM A >
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams H^omas per 16 n>' 
tų kaipo patyrę* gj lytojas, chirurge, 
ir skuteris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausiai 
metodas X-Ray ir kitokius elektros p»u- 
teisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W is». 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų.
C H vakarais. Teiephone Canal 8)H» 
GYVENIMAS: 3412 S. Katate* Stre.

VALANDOS : 8—V ryto, tikta)

JONAS VAIVADA
Mirė Lapkr. 12 d., 7:30 v. ryto.

Velionis 50 metų amžiaus.

Paėjo iš Kauno gub., Rasei
nių pav., Jtiocių sodos.

Išgyveno Chicagoje 20 melu. 
Paliko broli Kazimierą.

Laidotuvės įvyks Seredoje, 
Lapkričio 14 d. 9 vai. ryte iš 
namų 1312 So. Clinton St., į Ap- 
veizdos Dievo Bažnyčią, iš ten 
į šv. Kazimiero Kapines.

Kviečiami visi giminės, drau
gai ir pažįstami atsilankyti į 
šermenis ir dalyvauti laidotu
vėse.

Ar galima 
Elgino laikro
dėlius pigiau 
gauti?

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

Paklauskite 
lietuvių, kurie 

i> ________ i žino. Šimtai
laikrodėlių 

parduota. Visi užganėdinti. Teisin
gas patarnavimas.

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

Prie Milvvaukee ir North Avės.

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, 11). 
Rezidencija:

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

Vai ?—II rytejfl—2 popiet; 7—9 vak.
Ofisas:

1900 ST. Halsted St.
Virįuj Bischoff’o Aptiekos.

Teiephone Canal 114.
Valandos 3—6 po pietų 

Jukinant Nedėidienius ir Seredas

Kazimieras Vaivada.

Annele Šatkauskienė
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

Lapkričio -November 7 <1. 1917 
nu, palikdama nuliūdime vyrą 
Petrą, dukterį Eleną ir du sunu 
Juozapą ir Kazimierą.

Velione paėjo iš Kauno gu
bernijos, Kauno pavieto, Kra
kių miestelio, Meroniškio kai
mo.

Taipgi priklausė H melu prie 
S. L. A. 36 tos kuopos. Mirė su
laukusi 46 metu amžiaus. Buvo 
laisvių pažiūrą.

Laidotuvės įvyko 11 d. Lap
kričio (Nov.), 1917 m.Tautiš- 
kose Lietuviu kapinėse, \Villow 
Spring, III.

Laidotuvėse dalivavo ir rėmė 
virš 69 žmonių. Dėkavojani vi
siems dalyvavusiems laidotuvė
se ir rėmėjams.

karts liūdnesnė.
Slinko metai, vaikas baigė ke

tverius metus. Vikrus, gražus, 
kaip žiburėlis. Kodbs buvo jau 
laiminga.

Tuo tarpu šeimininkas kažin- 
ko ėmė raukyties. Piktas, ne
pasitenkinęs, tartum koks ru
pesnis jį kremta.

(Bus daugiau).

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

Geriausia Krautuve
dd pirkimo ir taisymo visokių daik 
tų, kaip tai: laikrodžių, žiedų, levor 
vėlių ir kitokių. Kas ką pirksit pa> 
mane, tai aš viską gvarantuoju — 
kad auksą pirksite, auksa ir gausit 
Jei nebus auksas, tai $50 uagrodoi 
gausite nuo šio laiko.

Taipgi priren- 
^iip^kam Akinius.

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

G. MILLER, akių specialistai 
PETER A. MILLER, optician 

Tek Canal 5838
2128 Wert 22-ra gatvė, Chtcav

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliam* Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

eikite j tas įkro

vas, kurios skelbia*

m jiuNĮjŲi dienraštyje

NAUJIENOSE

iki » vakaro; nedill
• 'B nuo 10 iki 11 dient.
4648 So. Ashland Avėsi#, 

Kampas 47 St.
Teiephone Yards 4317

Dr. A. R. Blumenthal |

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimai yra tai- 
ė:a«, kada pranyksta 
regėjimas.
Mn vartojam page

rintą Ophthalmoaaa*. 
er. Ypatinga doaa* 
atkreipiama j vaikus. 
Valandai: nuo * ryta

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 parūpin
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kuri išsiun
čiame dykai.
Georgi & Vitak Music Co_
1540 W. 47 th St., Chicago, I1L

SKAITYK IR PLATINK
“NAUJIENAS.”

J. JOKUBAUSKU1, Bridgcporto a- 
pielinkės Naujienų agentui, atsisa
kius .nuo savo vietos, jo vietą užėmė 
J. B. AGLINSKAS, 3346 S. Halsted st.

IMPERFECT IN ORIGINAL



N A P ? i B N O R, Chicago, ni. Utarninkas, Lapkr. 13. HU'i

Padėjo bombą svaras

CHICACiOS ŽINIOS
įieško jūreivio 
užm u sėju.

Policija jieško blogadariu, ku
rie užvakar nužudė jūreivį John 
A. Biicekrj Sliarples budinki-, - 
.Mm Washii)gton gal.

Beje. Healey’o byla neva pra
sidėjo nuo spalių 15 d. Tečiaus 
per visą laiką buvo renkama 
tik prisaikintieji teisėjai. Viso 
per abieju pusių, taigi valstijos 
ir Healey’o advokatu, še rengę 
perėjo penki šimtai žmonių.

bombą ties Lyon

Ryžiai,
Fancy head
Blue rosc ........................ h) -13c

Bulves (Pekas)
N I Wis., Minu, ir Dak. ..39—44c 

Pienas
and Healy's muzikalių instru- Cpndensed, geriausis ?18~21c 
mentų krautuve, ant kampo Wa 
baslį ir Jackson gatvių. Eks- 
pliozija padarė už 500 dol nuo-

Krautuvės iždininkas tikrina, 
kad bombų turėjo padėti strei
kuojantis tos kompanijos dar
bininkai.

JIEŠKO DARBO NAMAI-žEMe

Skandalėlis.
Ponia Ethel O' (’.onnar ap

skundė teisman savo priesiekų 
Oovidą. Pareikalavo perskyrų. 
Dovidas esą likosi neištikimas. 
Jisai turįs artymų ryšių su tū
la panele, vardu (rladys.

Tuomet atėjo teisman ir Do
vidas. Jis irgi pareikalavo per
skyrų. Pačiutė likosi neištiki
ma... Ten ir ten ji turėjo datą...

Siųstai! pons teisėjau 
siųstai! Teisinosi ponia Ethel. 
Mane ten palydėjo jo paties se
suo. Taip, taip...

Ponas Dovidas irgi turi pasi
teisinimų.

O ponas teisėjas pasiuntė a- 
budu namo. -Jo galva negalinti 
suimti, kas čia kaltas ponas 
Dovidas ar jo prisiek a Eehel. 
Paimslvsias. • *•

Negeistin.us 
“klijentas”

.1. A. Arkin. advokatas, vakar 
susilaukė negeistino “klijento”, 
kurio atsilankymas advokatui 
atsiėjo gana brangiai: neteko 
brangaus žiedo ir sagutės. Arkin 
rado savo “klijentų" belaukian
tį jo ties savo kambario duri
mis 3123 Douglas Bld. “Klijen
tas” kaip -bematant atsuko į ad- 
voktų revolverį ir pasitraukė tik 
tuomet, kaip į jo rankas pateko 
žiedas ir sagutė, ižedas ir sagu
tė buvo verti $1,000.

Blogadaris nepagauta.

Nusižudė
Pereitą nedėldienį Clarendon 

Beach viešbuty] nusižudė tur
tingo javų pirklio moteris. La
la Meming. Manoma, kad tai 
šeimyninio nesutikimo pasek
mė.

84 nauji susirgimai 
d i Beri ja.

Sveikatos departamento ko- 
misionierius Robertson praneša, 
kad bėgiu pastarųjų keturios- 
dešimts astuonių valandų tapo 
užrekorduota aštuoniasdešimts 
keturi nauji susirgimai difteri- 
ja. Be to, butą dviejų naujų 
susirgimų saikų paralyžiumi.

Pagalios, jau išrinko 
prisaikintuosius

šiandie bus pradėta nagrinėti 
buvusio (’.hicagos policijos šefo, 
Charles C. Healey, byla. Po il
gos kovos už prisaikintųjų tin
kamumą, pagalios, vakar tapo 
išrinkta paskutinis prisaikinta- 
sai. Ir abiejų pusių gynėjai nu
tarė išsiskirstyti iki utarninko, 
t. y. šiandie, kad galutinai prisi
rengus prie bylos, kuri, mano
ma, turės būti aštri ir ilga.

Healey, kaip žinia, yra kalti
namas papirkų ėmime ir šiaip 
deki viešpatavusio pikto jo lai
kų policijos departamente.

Healey byla bus nagrinėjame, 
teisėjo Sabo!h rūme. lo apgynė
jais yra advokatai (Barence Da- 
rro\v ir John J. Healy.

Apkaltinimo kalbą, manoma, 
laikys pirmasat valstijos proku
roro pagelbininkas, brauk Jon- 
ston. *

“Karė”
Dabar jau tokie laikai. I aigi, 

kariauja ir “slapieji” su “sau
saisiais.” Vakar (’.hicagos “sau
sųjų” organizacijos galva, Rev. 
Philip Yarrow, pradėjo naują 
ofensivą prieš “bravorų intere
sus”. Jisai užreiškė, kad viso 
dabartinio pikto paleistuvy
stės ir vagiliavimo priežastis 
('.hieagoje yra: svaiginantieji gė
rimai. Išnaikinkite smukles ir 
Chicago pasidarys švari - švaru
tėlė. stygauja Yarrow.

Rev. Yarrosv apreiškė, kad 
i “sausieji” nei nemano daryti i . •nusileidimų, tariant “negarbin
gos taikos.” 'laika įvyksianti 
tik tuomet, kai bus sutriuškinta 
“svaigalų gamintojų interesai”, 
vadinasi, kada sausieji pergalės 
“slapiuosius” savo “brolius” 
uždarvs (’.hicagos smukles.* $ .

Bijoję “aidoblistų” 
užpuolimo.

Vakar tapo perkelta iš pavieto 
kalėjimo dar dvylika I. W. W. 
unijos narių. Pranešama, kad 
vyriausybė atmetusi pirmesnį 
savo nutarimų perkelti visus ka
linius vienu kartu, Bijotasi mat 
organizuoto “aidoblistų” užpuo
limo tikslu paliuosuoti kalinius.

Perkeltųjų kalinių vardai ir jų 
busimoji vieta laikoma paslap
tyje Visa, kas žinoma, tai kad I * * 
suimtieji busiu išskirstyti po į- 
vairius kalėjimus už (’.hicagos 
ribų. <.

J. C. Russell, kurs buvo areš
tuojąs kartu su p-le Genovaite 
Semashko, vis dar laikomas ka
lėjime. Manoma, kad pastaro
ji dar kartą bus pašaukta “kur 
reikia” naujam kamantinė
jimui.

Pavogė
452 automobiliu.

Bėgiu pastarųjų 52 dieną Clii- 
cagoje tapo pavogta viso 452 au
tomobiliai.

Automobilių vogimas Ghicago- 
jc pasidarė prasčiausiu daly
ku. Nelėkusieji savo automobi
lių žmonės kaltina policiją/bū
tent, kad ji maža domos tekrei
pianti į vagilių persekiojimą. 
Todėl tai esą pastarieji ir pasi
darę taip drąsus.

kalėjimus.
Pranešama, kad prie Joliet’o, 

VVheaton'o, Waukeba, Friepor- 
t'o ir Genę va kalėjimų tapo pa
statyta būriai sargybinių i- 
danl dabojus, kad “susibunta- 
voję” 1. W. W. nariai nebandy
tų paliuosuoti areštuotus 
vadus, l ik ir baimė!

žmogžudystė.

savo

Victor Barylo, 25 metų am
žiaus tapo mirtinai užtrenktas 
plyta, kurią į jį paleido Benja- 
inin Libozy, 21 m. amžiaus. Bar
nių pasekmė.

B. Libozy ir kitas jo draugas 
tapo areštuoti ir uždaryti Shef- 
field avė policijos stoty j.

Nabagai 
šuneliai

bemėses
dideliu

Vidutiniškas ............. 16%— 18%c
l'^vaporated, nesald. ..

Sviestas, Smetonos
Iš bačkučių ...............

.Plytose ......................
Autterine

ldylo.se ......................
šmotuose ....... . ........
Vidutiniškas ........... .

Kiaušiniai
Švieži extra ........... ’.
švieži No 1...................
Refrigeratorių, extra .
Rcfrigeratoriii No 1 .

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

Slyvos, geros svarui..
Prastesnės ......... .
Dar prastesnes .... 

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

Lašiniai geri, svarui ..
Prastesni ................
Šitokiomis kainomis „ 

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

PAJIEŠKAU DARBO bučernėj. Il
su išsipraktikavęs tame darbe ir kal
bu lietuviškai, lenkiškai, rusiškai, 
.slavokiškai ir angliškai. Meldžiu at
smaukti į: K. Jamontas, 
1810 South Halsted St, Chicago, III

Tel. Armitage 984

svaras 
44%—50c 
45%—51c 

svaras 
.. 32—35c 
.. 31—31c 
.. 30—33c 

tuzinas 
44%—50% 
43%— 49% 
37%—43c 
35—40%c 

svarui 
17%—20% 
... 16—20 
... 13—17 
... 13—16 
... 11—14 
... 32—36 
... .30—34 
. 45 -49% 
40%—44%

grosernin kai

Pranešimai
PASARGA.—Draugijų pranešimų, akelblama 

,» utmokeatie*. Pranešimai turi būt priduoti 
JI vakaro. laiškeliu arba telefonu. Canal 150d. 
‘Meluoti tų pačių dienų, kada-apausdinaanaa 
Henraltl,. nebegali - būt- i dėt i.r—“Nauj.“ Kad.

DARBAI
REIKIA DARBININKŲ

Vyrams ir Moterims VI
SOKIOS rųžies metalo 
arba medžio dirbamose 
kapose, fabrikuose, Ko
teliuose, restoranuos, ga

liūnuose, tigonbuČiuose, raštinėse, sankrovose, 
namuose ir tt. Pamatykit musų DIDELI su
rašą. ' Otriausios mokestis.

Advance Employment Exchange 
2-ras augštas.—1?9 W. WaHhinpfton

REIKALAUJAME leiberių į Scrap 
Iron Yard. Gera mokestis. Atsišau
kite į 1632 W. Kinzie st., Chicago.

REIKALINGA sena inotei’č arba 
vedusi pora, su maža šeimyna, pri
žiūrėjimui namų. Gera vieta, dėl ge
rų žmonių. Atsišaukite greitai.

A. Shusho, akušerė.
3255 S. Halsted st. Chicago III.

REIKALAUJU senyvos moters, kuri 
negali eit dirbt dirbtuvėn, pagelbėt 
brle vaikų ir stubos.
6613 Ellis Avė. Chicago, III.

taupykite pinigus
icgul jūsų randa moka už jųsų na

mą. Moderniškas naujas, 2 fialų 
mūrinis namaSj 3 blokai j pietus nuo 
t.rane dirbtuvių prie Sasvyer ir 45 
gatvės.

Suros, Vanduo, Gazas, Elektros 
šviesos, cemento šalygatviai, viskas 
įtaisyta ir išmokėta už lotą 30x132% 
Del platesnių žinių atsišaukite:

45 Savvyer St., 
Agentas pasisiuntimui

MOKYKLOS

MOKYKIS SIUT MOTERHKU8 
RUBUS

Išmokinant piešimo, kirpimo formų 
siūti naminius daiktus arba aprdda 
lūs. Diplomas kiekvienam, kurs ilsi 
mokins. Valandos dien< arba va k a 
rais dėl jųsų parankamo. UŠ S10 iš 
mokinant jus sint visokius drabuiiat 

w Sm MAKjNG COLLEGES,
2336 H. Midison tat, Weatera ava

SARA PATEK, MOKYTOJA 
1850 Welh rat.

DR. A. J, KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

X-SPINDULIAI
2121 N. Western are.

Valandos: 9—12 ryte; 2—9 
vakare.

TBUEPHONE YARDS 2721

DR. J. J ONI K AIT »S 
Medikas ir Chirurgai-

3315 S. Halsted St., Chtcaą*

OH W. YUSZKIEWICZ

Turėjo 
darbo

(’.hicagos policijai tikra šiena- 
piutė. Pereitos subatos naktį 
ir nedėlioję ji surengė visų eilę 
medžioklių kabaretuose ir šiaip 
nužiūrimuose privatinių asme
nų butuose. Pasekmės ve ko- v
kios: du šimtai vyru, moterų ir 
mergelių turėjo nemalonės pa
simatyti su teisėju Uhlir mo
ralybės teisme.

Daugelis areštuotojų paliuo- 
suota delei stokos prirodymo a- 
pie jų prasižengimą. Kiti te
čiaus turėjo užsimokėti didesnių 
ar mažesinių pabaudų.

Moterą konvencija
Chicago je

Vakar čia prasidėjo dvide
šimt trečioji Illinois Moterų 
Kliubų Federacijos konvencija. 
Konvencija tęsis tris dienas 
iki ketvergo.

Svarbiausias konvencijos už
davinys busiąs nuspręsti: kokių 
poziciją užimti kas dėl sušau
kimo konstitucinio susirinkimo 
Illinois vaisi, konstitucijos pa
taisymo reikalu.

Gana svarbu referatą Šei- t «.
mynos pairimo klausiniu ža
da laikyti Dr. E. Lubank.

Illinois Moterų Kliubu Fede- v v
raciją sudaro veik išimtinai tu
rčių. buržuazijos moters.

Ar girdėjote, ir šunes turės t. 
v. meatless days 
dienas. lik ne tokių 
patriotų, kaip Morganų, Roeke-
fellerių ir tolygių. Ne, tai pa
prasti viešbučių šuneliai, ku

riuos deki kokių nors priežas
čių “pamiršo” ten buvę jų šei
mininkai. Viešbučių savininkai 
betgi tikisi, kad tie užmaršus 
ponai kada nors sugrįš ir atsi
ims savo paklusniuosius taksus. 
Lodei ir laiko juos. Bet dabar, 
karės laiku, viskas brangsta.

kaulai ir kitos mėsinių liekanos. 
VVell, planuoja viešbučių savi
ninkai, kodėl neįvest meatless 
day? Ir rengiasi įvest.

Nabagai šuneliai, ir jųsųs ci-

Nauji Raštai
Redukcijai atsiųsta paminėti 

šie nauji leidiniai:
Kaip kunigai rūpinasi darbi

ninkais? V. Kapsukas. (Ant
ra laida). Psl. 28, Kaina 5c.

Kunigai ir revoliucija. V. 
Kapsukas. (Antra laida). Psl. 
31. Kaina 5c.

N. Bucharin: Organizuokitės. 
Verte K. Vidikas. - Pusi. 10. 
Kaina 5c.

Krikščioniu mokslas ir darbi- 
ninkai bei nuosavybes klausi
mas ir vergija evangelijoj bei a- 
pašlalų laiškuose. Parašė Z. 
Aleksa. Pusi. 31, Kaina 5c.

Visos “Kovos” spaudos, Phila- 
delphia. Pa.

VALDŽIOS NUSTATYTOS
KAINOS CHICAGOJ

š i a n d i e

Malonėkite įsidomėti, 
Kad žemiau pasirašiusieji Trustistai subankrutijusios nuosavybės 
M\ kolo J. Tananevičiaus, priiminės pasiulijiinus už visą nejudina
mąją nuosavybę, priklausančią Mykolui J. Tananevičiui ir surašy
tą sekančiai:

Pasiulijimai bus paduoti į Teisini) Lapkričio 16 d. 10 vai. ryto. 
Kambarys 137 Monadnock Block, Chicago, Illinois.

Nut savybė bus parduodama i’iuosai ir grynai be jokių užareš- 
tavimų arba morgičių arba esančių po tokia valdžia, kokios siūly
tojas galėtų reikalauti. Bankinio Trustistai:

F. M. AL KIA, KASIMUI P GUGES. (‘Al I. P. PILKIS. 
1633 S. Ganai SI., mūrinis namas;; 670 \V. 18th St., mūrinis namas; 
1749 S. Halsted St.. muro namas; 1717 S. Halsted St.. muro namas. 
Visi geri kampiniai namai. Kiekvienas norintis pirkti šiuos namus 
turi atsinešti 25 procentus grynais pinigais.

Cukrus, burokų arba nend
rių, 1 svaras ......... 7%—8%c

Miltai (Maišas)
% bačkos maišas .... 2,85—3.19 
’s bačkos maišas......... 1.44—1.60
5 .syarų bačkos maišas .. 33—37c

Rugių Miltai Maišas
Rohemian style, % bač. 1.37—1.50 
5 svarai........................... 33—37
Balti. % bačkos ......... 1.44—1.60
Juodi, % bačkos ......... 1.26—1.41
5 svarai .........;...............  30—34c
Graliam miltai 5 sv. maiš. 30—35c

Corn Meal S svaras
Balti ar geltoni ......... 5%—6%c

Maisas (Hominy), svaras ....G —7c

Utarninke, spalių 13 d. įvyks susi
rinkimas delegatų nuo draugijų pa
laikančių “Aušros” Knygyną, 10900 
Michigan Avė., 7:30 vai. vak.

Rašt. F. BruSkaitr.

LSS. 158 kp. susirinkimas įvyks u- 
tarninkc, lapkričio 13 d., po nr. 1100 
Central Park avė. Pradžia 7:30 vaL 
vakare. Visi kuopos nariai malonės 
atsilankyti į šį susirinkimą, turime 
daug svarbių reikalų. —Valdyba.

.............. .......

Brighton Park —Keistučio Dra
mos skyriaus repeticijos bus utarnin 
ko vakare, 8 vai., Būdviečio svet., 
3824 S. Kedzie avė. Dišejiii malonė
kite būti visi laiku.— Valdyba.

Keistučio Vyrų Choro repeticijos 
trumpam laikui yra perkeltos iš pėt- 
nvčios į ketvergą. Taigi visi daini
ninkai malonėkite atsilankyti ketver- 
go(Iapkr. 15) vakare, 8 vai.

'«■' Valdyba,
Ručine, Wis.—LSS. 124 kp. Teatra

liško Ratelio susirinkimas įvyks se- 
icdoj, 14 (1. lapkr., 7:30 vai vakarę 
Socialistų svetainėj, 500 Monument 
si. Draugės ir draugai, malonėkite 
visi atsilankyt , nes yra daug svarbių 
didikų apsvarstymui. Valdyba.

LDLD. Rajono Konferencija. — 
LDLD. Rajono Steigiantoji Konfere
ncija įvyks pėtnyčioj, lapkričio 16 
d., 7:30 vai. vak. M. Meloažio svet., 
Dėlto LDLD. Chicagos ir apielinkių 
kuopos teiksitės pasirūpinti išrinkti 
savo delegatus, o jei tatai nebesu- 
spčtute, tai meldžiame kuopų valdy
bas dalyvauti konferencijoj.

G. Klikunas.
P. Balčiukonis.

- I

LSS. 22 kuopos diskusijos įvyks 
šiandie, lapkr. 13, 8 vai. vak. Melda- 
žio svetainėje. Diskusijų tema: Ku
rie socialistai prisitaiko geresnes ta
ktikos: kairieji ar dešinieji?

.............................. ■ 11 ................. ............... ...........................t

REIKALAUJAMA patyrusių mote
rų prie adymo maišų. Gera mokes
tis. Pastovus darbas.

DAVH) REŠNICK
1417 N Leavitt .st., Chicago.

ČIA YRA PROGA barberiams kurie 
jau mokinasi arba nori mokintis bar- 
berystės amato, tai atsišaukite tuo- 
jaus pas mane. Jus tuojau* galite už
dirbti $25 iki 830 į savaitę besimo
kindami. Atsišaukit j barzdaskutyklą 
.723 W. 14 St, Chicago.

DYKAI! DYKAI!
Dabar yra jūsų proga mo

kytis barzdaakutystes 
amato dykai

25 mokiniams dykai
Nepraleiskite šio pakvietimo. Atsi
lankykite pu mos tuojau- Išslkirpkll 
šitą, kad atsimlntumtt musy adresą.

BORKEBMBER SCNOOL
612 W. Madison St.. Chicago. UI.

UETUVI8KA3 AKIŲ GYDYTOJA* 
Kas turi skaudamas arba silpna* akla -f 
galvos skaudėjimo, atsilankykite psu» «

1155 Mihvaukee Avė
Valandos: Nuo 0 ryto iki 9 vaka~w 

tvaci o rvto iki J po puti.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 2359 S. Leavitt SI
Valandos 8—-10 rvte; 4 8 vak 

Tel. Canal 3877.

PARDAVIMUI

Greitu laiku ir pigiai parsiduoda 
barbernė ir puhuniis. Intaisymai 
pirmos klesos. Biznis išdirbtas. Per 
mėnesį galima uždirbt viršaus 8100. 
Pardavimo priežastis: savininkas 
verčiamas išeina į kariuomenę. At
sišaukite urnai, taigi lig 25-tai lap
kričio (November) adresu.

• Antanas Valentą,
2120 St. Claii*Ave., Cleveland, Ohio.

PARDUODAMA grosernė labai pi
giai — 8600. (leras biznis lietuviu 
apielinkėje. Didelė barnč arkliui ir 
vežimui arba automobiliui.
923 W. 20lh St.. Chicago.

A TSILANKYKITE ypatiškai kai 
norite geros vietos dėl karčiamos. 
951 \V. 19th St. Chicago

Smulkus Skelbimai
Smulkiems paslsktlbimams kainos:* 

1 colis, syk|, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai,

Šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
Eriemonč tiek biznio tiek dar- 

o žmonoms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turSti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie Įieš
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikahiuiu darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir it., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o panintysil.e 
kaip be j/argo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei 
čiausių pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija, 1840 S. Halsted 
st.. asmeniškai, pačtu, arba te
lefonu: Canal 1506.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAl
Pajieškau .lomi Kanišaucko, Šiau

lių pav., Šeduvos parap., metai atgal 
gyveno ('.hieagoje prie Hoyne avė. 
Jis pats tegul atsišaukia, arba kas ži
note jį praneškite jo adresą.

Bronislovas Račkauskas 
I’. O. Box 1257 Melrose Park, III.

■ s

JIEŠKAU savo švogerių Augusto 
ir Kristupo Snapučių. Kauno gub., 
Raseinių pav., Šimkaičių sodžiaus. 
Pirma gvveno Naugatuki. Jeigu kas 
žinote arba jie .pats prisųskite man 
savo adrdesus.

Kostantas Telksnis, 
3307 Devoy Rd., Cleveland, Ohio.

SII LYMAI KAMBARIŲ

ATI DUODAMA randon geras, šva
rus kambarys vienam arba dviem 
vaikinam. Gerai apšildomas, mau
dynė. Su valgiu arba be valgio.^ Te
lefonas, prie karų linijos. Atsišau
kite nuo 6 vai. vak.

3538 So. Wallace St., Chicago, III ' A
ATIDUODAMA rendon kambariai 

—pusė beizniento šviesus — ir mau- 
dvnė, graži apielinkė, garu šildomu, 
kftrštas vanduo per visą metą. Ga- 
sas ir elektros šviesa. Geriausia trfths 
portaciįa.S 15 rendos.
3215 Flournoy gatvė arti Kedzie avė,.

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresnį darbą ir dau- 

giaup inigų.

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvis Gydytojas, Chirurgą* 1 
3203 S. Halsted SL, Chlca*a.

Tel. Drover 7179. U

PASINANDOKITE GERA PROGA 
Parsiduoda pigiai restoranas. Biz

nis gerai išdirbtas, apgyventa lietu
vių ir svetimtaučių. Pardavimo prie
žastis — savininkas apleidžia Chica- 
gą. . Atsišaukite: 1619 S. Halsted st. 
Chicago, UI.

PARDUODU kriaučių šapą labai 
pigiai. Labai puiki vieta, lietuvių ap
gyventa. Priežastis pardavimo — 
savininkas serga.
4567 Wenth\vortli Avė., Chicago. III.

PARDUODU mažą saldainiu ir 
groserio biznį išdirbtą daugiau, kaip 
metai. Kambariai 5 ir vanos, randa 
<8 12 į mėnesį. Lietuvių apgiventa 
apielinkė. Kreipkitės adresu..
3530 Pameti avė., Chicago.

RAKANDAI
EXTRA

Jauna pora priversta pasukant sa
vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $160.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $20. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divonų, daven- 
port, taipgi $o25 pianu su 25 m. fva- 
rancija už $115 ir $225 Victrola su 
brangiais rekordais už $60.00. t Sis 
vra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus fyve 
nat. Viskas vartota vos 9 savaites 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros fat. 
Chicago. IB

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

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

arti 24-tos gatvės.

NAMAI-žEMe

i
BARGENAS—

Tiktai $200.00 įmokėt ir ręsta po $15 
kas savaitė, nupirksi konkretiniu pa- 
niatu trobelę, su devynių pėdų beiz- 
nientu, gazu. elektros šviesa, mau
dyne. Lotas 32x125. Kaina tiktai 
$2600.00. Charles T. Salak, 
3501 W. 26th Street, Chicago.

Telephone Rockwell 2715.

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.
Patrenos daromos pagal Jų

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

Master Designing School
J. F. Kasnicka, Perdėtinis

118 N. La Šalie gatvė, Kamba
rys 416-417, prieš City HaliU—^2-55,^--, .... —zj

Šokiu Mokykla

Mokiname sulig naujausia mada visokias ko
kius. Užtikriname pasekmes. Mokinama Pa- 
nedėliais ir Pėtnyčiom. Pradžia 7:45 ▼. vak.

J. RASKINSKIO SVETAINĖJ
731 W. 18th St.. Chitaro. 1U 

Duodama Privatinės Lekcijos

TeJephone Yards 5032 ,

Dr. M. Stupnicki į
3109 So. Morgan St., Chicago 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 Iš

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

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

3149 S. Morgan St. kertė 32 at 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 pd piet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlio- 
inis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

*Telephone Htimboldt 127S.

M. SAHUD M. D.
Senas Rusas Gydytojas Ir Chir«r*»s.

Speeialhtas Moteriškų, VyriAkų ir 
Vaikiokų, taipgi Chroniškų Ligų
OFISAS: 1579 Mi!waukee Ats.

Kampas North Avė , Kambarys 5M 
VALANDOS: 8:30 iki 10 Uryto 

1:30 iki 3 ir 7 :30 iki 9 vakarą.

| DR. A. I. EPŠTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

| 3101 So. Halsted Street
į Kampas 31-mos gatvės
i OFISO TEL. Boulevard 4974 

Gyvenimo Tel. Canal 5188
, , ,-.~,;g=yr

i

Telephone Drover 969J

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI

Specialistas Moterišką, Vyriikg, Vaiki* 
ir viaq chroniikg lig*.

VALANDOS: 10—11 ryto. 4—5 po pista. T—» 
vakare. Nedėldieniaia 10—1 po pietg.

3354 S. HALSTED ST., arti 34 St 
CHICAGO, ILL.

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamu* akinius, ••■•..Mi
nuoji ii patarimui duoda dykai.

73S-88 Milaaukee «t», arti Chleag* ■». t-«a 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 Uryto iki vaaa 
rui. Nsdėliomis nuo 9 Uryto iki 1 p* *1«saa

Tel. Haymarket 2414.

TELEPHONE 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., Chieago.

Vyrišky Drapanų Bargeirai 
'Nauji neatimti, daryti anl užsa 

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo S7.5O iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų o-verkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir ©vei 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augšČiuu. Kelnės nuo $1.50 įkt 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki 87.50.

Atdara kasdierą, nedaliomis ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halsted St- Ghicxu. &L

1
JOSEPH C. WOLON J 

LIETUVIS ADVOKATAS į
Ruimai 942-984 National Life Bldg^ w 

29 So. l.a Šalie St., Chicago, Ui. A

Tel Central' 6390-6391. Atdara: A

Utarninko, ketverge ir subatoe vaka- y 
rah nuo ė iki 8 vakare, po numerio: • 

MILVVALKEE AVĖ.. ChieaąK M 
Tol Humboldt 97. y

> ■ — I — > I — I — I I —.11 I - •

I KIŠENINIS j 
ŽODYNĖUSj 

| Lietuviškai-Angliškas į 
į <==> i-r == |
| Angliškai-Lietuviškas | 
| Talpina savyje reika- | 
Z lingiausius, kasdn \ f 
Z toj amus, žodžius. La- | 
t bai paranki knygutė ne- i 
t stotis ir kiekviename ■ 
♦ reikale pasinaudoti. I 
t Kaina 50c paprastu | 
t ir 75c geru skursniu a|>- 1 
Z daru- |
? Galima gauti “NAU- | 
? JIENŲ” Administraci- I 
z joje, 1840 S. Halsted St, | 
I Chicago, III. i

ldylo.se

