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True translation filcd with the post- 
master at Chicago, iii., on November 
11. 1917, as reųuired bv the act of 
October 6, 1917.

REIKALAUJA, KAD DEMO
KRATIJA SUSIVIENYTŲ.

Maskvoje įvyko susivienijimas.

True transl.d ion filcd with the post- 
master at Chicago, III., on Novcmbcr 
11, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

KARALIUS ŠAUKIASI 
PRIE ITALIJOS.

----------- f I

Kerenskis paemes Petrogradą
Prieštaraujančios žinios 

iš Rusijos

Reikalauja susivienijimo vist; 
demokratinių griovių

I.W.W. konvencijos delegatai areštuoti

True translation filcd wilh the post-, valdžios 
tnastcr at Chicago, III., on NovenihcrJ 
11, 1917, as reųuired by the act of

- Octobcr 6, 1917.
PRIEŠTARAUJANČIOS ŽINIOS 

APIE RUSIJĄ.

Kerenskis sumuštas, sako vienos 
žinios. Kerenskis viską val
do, tvirtina kitos žinios.

LONONAS, lapkr. 13. ži
nios iš Petrogrado, Finlandijos, 
Maskvos, Copenhageno ir Sto- 
ckholmo labai prieštarauja apie 
pasekmes mūšio už Rusijos val
dymą.

Ištikimoji kariuomenė, veda
ma premjero Kerenskio ir gen. 
Koniilovo, tapo sumušta Petro- 

. grada ginančių bolševikų.
Kerenskis bėga bolševikų ve

jamas. Paliepta ji areštuoti. 
Sako vienos žinios.

Kerenskio-Kornilovo kariuo
mene paėmė Petrogradą ir lai- 
kin. valdžia atgavo savo vietas. 
Sukilėlių preni. Leninas areš
tuotas. Tvirtina kitos žinios.

Kuri iš šių žinių yra teisinga, 
niekas čia nežino. Bet vienas 
dalykas yra tikru, kad Petrogra- 
<ie ii* aplinkui tcbesiauįia civile 
kare.

Viena žinia sako, kad bolševi
kų pasiūlymas daryti kompro
misą tapo atmestas, Kerenskiui 
reikalaujant pilno pasidavimo.

Stoka autentiško patvirtini
mo pereitos nakties žinių, kad 
Kerenskis po mušiui ant Petro
grado gatvių atgavo valdžią, pa
rodo, kad buvęs premjeras vis-
tiek dar nenuvertė galutinai su
kilėlių Lenino-Trockio valdžios, 
kuri vistiek kontroliuoja žinių 
skleidimo šaltinius.

True translation filcd with the post- 
master at Chicago, 111., on Novcmbcr 
14, 1917, as reųuired bv the act of 
October 6, 1917.

KERENSKIO PULKAI 
SUMUŠTI.

Paliepta Kerenskį mėšluoti.
—* l»1 I !■

LONONAS, lapkr. 13. Be
vieliu telegrafu pranešama iš 
Rusijos, kad prernieras Kerehs- 
kis ir gen. Kornilov pilnai su
mušti.

“Po smarkaus mūšio arti (tar
škoje Selo revoliucine armija 
vakar visai sumušė kontr-revo- 
liucinos spėkas Kerenskio ir Ko- 
rnilovo,” sako žinia.

“Kareivių ir darbininkų atsto
vai paliepė griobties visų reika
lingų priemonių areštavimui Ke
renskio, kuris traukiasi prieš 
musų otensivą.”

Paskelbimas sako:
“Vakar po smarkaus mūšio 

arti Carskoje Selo revoliucinė 
armija pilnai sumušė kontr-re- 
voliucines spėkas Kerenskio ir 
Komilovo. Vardu revoliucinės

aš paliepiu priešinties 
visiems priešams revoliucinės 
demokratijos ir griebties visų 
reikalingų priemonių suėmimui 
Kerenskio. Aš taipgi » uždrau
džia panašius pasielgimus, ku
rie stato pavojun pasisekimą re
voliucijos ir triumfą revoliuci
nės armijos.

MURAVIEV, 
Vyriausias komanduotojas 

spėkų, veikiančių prieš 
Kerenskį.

Pranešimas toliau sako, kad 
istorija pažymės lapkričio 12 
naktį.

“Kerenskio bandymas sutra
ukti kontr-revoliucines spėkas 
prieš revoliucijos sostinę, gavo 
sprendžiamą-'atsaky mą.” .sako
ma toliau.

“Kerenskis traukiasi ir mes 
pereiname prie ofensivo. Pet
rogrado kareiviai, jurininkai ir 
darbininkai žino kaip vykinti ir 
įvykįs su ginklu savo rankose 
valią ir valdžią demokratijos.

“Buržuazija stengėsi atskirti 
armiją nuo revoliucijos.. Ke
renskis bandė sulaužyti ją ka
zokų pagelba. Abi pastangos 
nuėjo niekais. Darbininkų ir 
valstiečių supratimas demokra
tijos viršenybės, suvienijo eiles 
armijos ir užartavojo jos pasi
ryžimą. Visa šalis pasistengs, 
kad darbininkų ir kareivių ats
tovų autoritetybė nebūtų tuščia 
fraze, bet neužginčijamu faktu, 
reiškiančiu kareivių, valstiečių 
ir darbininku valdžią.”

4 4

true translation filcd vvith the post- 
master ai Chicago, 111., on Novcmbcr

• II. 1917, as reouired bv the act of 
October G, 1917.

KERENSKIS SUSIDĖJO SU
ATGALEIVIU KORNILOVU.

Buvęs kontr-revoliucijos vado
vas dabar komanduotojas Ke
renskio kariuomenės.

\VASII1NGTON, lapkr. 13. 
šiandie gautoji per Paryžių te
legrama iš Petrogrado sako, 
kad socialistų laikraštis “Narod- 
noje Slovo” atspausdino Keren
skio ukažą, išleistą Gatčinoje, 
pranešantį apie jo pribuvimą 
lenai, vedant ištikimąją kariuo
menę ir paliepiantį visiems gar
nizono pulkams, prisidėjusioms 
prie bolševikų, tuojaus sugrįžti 
prie savo pareigų pildymo. Lai
kraštis taipgi atspausdino paliv- 
pimij gen. Kornilovo, kurį Ko- 
renskis paskyrė komanduotoji! 
kariuomenės, veikiančios prieš 
Petrogradą, reikalaujantį iš gar
nizono, kad pas jį butų pasiųsti 
delegatai, idant galima butų ži
noti, kurie jų buvo šalies išda
vikai.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENAS”.

LONDONAS, lapkr. 12. Ex- 
change Telegraph Co. Petrogra
do korespondentas praneša:

“Po smarkaus mūšio Maskvo- 
• j e, kuriame nukentėjo 700 žmo

nių, visos partijos susivienijo, 
kad sudarius socialistišką val
džią, į kurią įeis ir bolševikai.

“Petrogrado geležinkelių dar
bininkų unija prisiuntė ultima
tumą darbininkų ir kareivių at
stovams ir šalies saugumo ko
mitetui, reikalaujantį, kad jie 
susitaikintų, suorganizuodami 
visas (temokratines jiegas; ki
taip unija paskelbs . generalį 
streiką. Bolševikai sutiko su

4- <

tuo, bet kitos demokratinės 
grupės nesutiko tarties su bol
ševikais, kol jie visai nepasi
duos. Tarybos tečiaus tapo at
naujintos ir geležinkelių darbi
ninkų unija atidėjo streiką dvy
likai valandų. * Q

“Bolševikai sustojo užsipuldi- 
nėję ant kitų ir dabai* skaito sa
vi* organizatoriais gynimo re
voliucijos nuo Kerenskio, Kor
nilovo ir Kalėdini) armijų. Pet
rogrado garnizonas išrinko spe
cialu komitetą užtikrinimui sau
gumo gyventojams. Armijos 
viršininkai pritaria demokrati
nių grupių kombinacijai.”

Buvęs kazokų hetmanas gen. 
Kaledin paskelbė savo atsisaky
mą pripažinti leninistus, o Mak
sim Gorki leidžia prieš juos die
ninius nulotomis.

Viešojo saugumo komitetas, 
kurį paskyrė miesto galva ir 
miesto durna, yra remiamas 
men še v i k ų, sočia 1-re vi> I i ucion ie
čių ir buržuazinių partijų, jį 
remia geležinkelių darbininkų 
unija ir centralinis geležinkelių 
komitetas.

True Iranslalion filcd \vith the post- 
master at, Chicago, III., on Novcmbcr 
l t, 1917, as reųuired bv the act of 
October 6, 1917.

KERENSKIS LAIMĖJO.

STOCKHOLM, lapkr. 13.
Sočiai Demokratei! vakar gavo 
žinią iš Petrogrado, kad gen. 
Kornilov jojo į Petrogradą, kur 
visas garnizonas, apart jūreivių, 
perėjo jo pusėn. Mušis ištiko 
ant Novos prospekto ir bolševi
kams nepasisekė atlaikyti ir dar
bininkais apgyventas miesto da
lis. Svetimu saliu ambasadų- 4. 4-
riai įsteigė susižinojimus su gen. 
Kornilovu.

(Panašios žinios atėjo iš Lon
dono ir Copenhageno, liet visos 
jos remiasi Stockholmo telegra
momis. Bet nors ir daug vėliau 
išsiųstosios žinios iš Petrogrado 
nieko apie tai nesako. Todėl 
reikia abejoti apie šios žinios 
/teisingumą).

SCOTT NEARING NU
BAUSTAS $50.

DULUTH, Minu., lapkr. 
13. — Scott Nearing, buvęs 
Pennsylvanijos universiteto 
politiškosios ekonomijos pro
fesorius, tapo vakar areštuo
tas už prieškarinę prakalbą. 
Teisėjas jį nubaudė $50.

Prezidentas centralinio pildo
mojo komiteto Petrogrado Dar
bininkų ir Kareivių Atstovu Ta
rybos, vadovavęs sukilimą prieš 
Kerenskio valdžią; dabar užru- 
bežinių reikalų ministeris bol
ševikų sudarytame kabinete.

True translation filcd \vilb the post- 
masler at Chicago. III., on Novcmbcr 
11, 1917, as reųuired by the act of 
October G, 1917. j

RUSIJĄ VALDO KAZOKAI.

Valdžios sėdynė busianti per
kelta į Maskvą.

SroCKHOLNL lapkr. 12.
Telegramos iš Finlandijos pra
neša apie pribuvimą į Petrogra
dą premjero Kerenskio su savo 
kariuomene. Finu laikraščiai 
neabejoja, kad bolševikai jau 
nuversti.

Žinios iš Maskvos ir pietinės 
Rusijos praneša, kad šalis yra 
pilnoje kontrolėje kazokų, ku
rie yra šalininkais Kerenskio.

Kita žinia sako, kad Kerenskis 
paskelbęs, jog valdžios sėdynė 
bus perkelta į Maskvą. Gen. 
Kornilov ir gen. Kaledin išleido 
iš Dono kazokų stovyklos pro
klamaciją, kviečiančią Rusijos 
žmones vienyties prieš bolševi
kus.

True Iranslalion filcd with the post- 
master at Chicago, 111., on Novcmbcr 
14, 1917, as reųuired bv the act of 
Octobcr 6, 1917.

FINLANDIJOS BURŽUA
ZIJAI NEPASISEKe.

Triumviratas panaikintas.

HELSINGFORS, lapkr. 13.
Seimas, 109 balsais prieš 81, nu
tari" panaikinti nesenai padary
tą paskyrimą trijų valstybės di
rektorių valdymui Finlandijos, 4- v O
tilo priversdamas buržuaziją at
sisakyti nuo tolimesnių pastan
gų įsteigti l’inlandijoj oligarchi
ją. Atšaukimo reikalavo rezo 
Uncijos, ateinančios iš visų pra
monės centru, užreiškiančios, 
kad šalis yra arti civilės karės.

True translation filcd \vith the post- 
masler ai Chicago, III., on Novcmbcr 
II, 1917, as reųuired bv Ihc act of 
October G, 1917.

DAR DAUGIAU PASKO
LINTA FRANCU AI.

WASHINGTON, • lapkr. 
13. — Suv. Valstijos pasko
lino Francijai dar $130,000,-
000, tokiu budu tai šaliai' vi- yorą kaizeriu.. Vietinis ma- 
so paskolinta jau $l,J30,000, yoras neleido laikyti prakal- 
000. Visoms talkininkėms bu miesto salėj ir jos įvyko 
ikišiol paskolinta $3,876,400, privatiškoj salėj. Laike pra- 
000. kalbų “patriotai” įmetė i sa-

------------------------- lę smirdančią boiObą.

True translation filcd vvith the post- 
master at Chicago, UI., on Novcmbcr
11, 1917, as reųuired bv the act of 
Octobcr 6, 1917.
CH INU A PROTESTUOJ A

Delei Suv. Valstijų sutarties 
su Japonija.

WASHINGTON, D. C., L
12. — Chinija šiandie įteikė 
Valstybės departamentui 
formalį protestą .prieš šios 
šalies valdžios pasielgimą, 
darant Lansingo-Ishii suta-

Protestą įteikė Chinijos 
ambasadorius Dr. V. K. Web 
lington Koo, Manoma, kad 
protestuojama prieš darymą 
Suv. Valstijų ir Japonijos 
sutarties, paliečiančios Chi- 
niją, pirmiau nepasitarus su 
Chinijos valdžia.

True translation filcd with the post- 
niasler at Chicago, III., on Novcmbcr 
11, 1917. as required by the act of 
Octobcr G, 1917.
VOKIEČIAI PAĖMĖ FONZASO 

IR MONTE LONGARA.

BERL1NAS, lapkr. 13. Vo
kiečių karės ofisas oficialiai pa
skelbė, kad besiveržiantis šiau
rinėj Italijoj austrų-vokiečių 
pulkai paėmč Fonzaso ir Mon- 
te Longara.

Pranešimas sako:
“Italų frontas: Ši*ttc ('omuiti

ni apygardoj mes a temeni iš ita
lų Monte Longara.

“Kalnuose einančioji priekyn 
kariuomene tarp Sugana ir Cis- 
mon klonių šturmu paėmė Leo
ne apkasus ant Casoni di Cam- 
po ir ginkluotą fortą ant Caso- 
nis di Lena.

“Fonzaso vra musu-rankose.
4- C

“Ant žemesnės Piave artileri
jos ugnis padidėjo.”

True translation filcd \vith the post- 
master at Chicago, Ilk, on Novenjber 
1 1, 1917, as reųuired bv the: act of 
October 6, 1917.

VOKIEČIAI PERĖJO PIAVE 
UPĘ.

RYMAS, lapkr. 13. šiandie 
išlcistasai oficialis pranešimas 
sako, kai! teutonų talkininkai 
palei Asiago augšlumą tapo ita
lu atmušti. 4-

Pranešimas priduria, kad 
priešas, pagelba didelių laivų, 
persikėle per Piave upę ties 
Lenson ir apsistojo lies tilto 
tvirtumomis, bet lapo italų al- 
mušas linkui upės kranto.

SAUSIEJI LAIMĖJO 
NEW MEXIC(). .

ALBUQUERQUE, New 
Mex., lapkr. 13. — New Me- 
xico valstija visuotinu pęrei- 
tą utarninką balsavimu liko 
sausa valstija.

EMIL SEIDEL AREŠ
TUOTAS.

HORICON, Wis., lapkr.
13. — Buvęs Milwaukee ma- 
yoras, socialistas Seidel are
štuotas už laikytą čia kalbą, 
kurioj pavadinęs vietinį ma-

RYMAS, lapkr. 11. — Ka
ralius Viktoras Emmanuelis 
išleido karstą atsišaukimą į 
visus Italijos žmones, skel
biantį, kad ačiū nepapras
toms apystovoms, priešas 
galėjo sukoncentruoti visas 
savo jiegas prieš Italiją. Ja
me pabrėžiama, kad austrų 
armija, sumušta kiekviena
me susirėmime per 30 mėne
sių, įgijo didelę pagelba pri
tyrusių vokiečių.

“Italai, piliečiai ir karei
viai, •— sakoma atsišaukime, 
— bukite viena armija. Kie
kvienas baukšturnas yra iš
davyste. Kiekviena betvar
kė, kiekvienas nusiskundi
mas yra išdavyste.

“Priešui, kuris remiasi 
mažiau ant kariškos perga
lės, negu ant nusilpnėjimo 
musų dvasios ir musų pasy
viškumo, atsakykime vienu 
balsu, kad visi yra pasiryžę 
atiduoti viską pergalei ir I- 
talijos garbei.”

Po proklamacija pasirašo 
apart karaliaus ir visi kabi
neto nariai.

True translation filcd \vith the post- 
master al Chicago, III., on Novcmbcr 
1 I, 1917, as reųuired by the act of 
Octobcr G, 1917.

KONTROLIUOS DUONOS 
KEPYKLAS.

Visos duonkepyklos turės 
įsigy ti laisnius.

WASH1NGTON, lapkr. 12.
Visos duonkepyklos, ką jos nė 
kėpių, turės vesti savo biznį nuo 

I gruodžio 10 d. po valdžios lais- 
niu, sulyg šiandie išleiski pre
zidento Wilsono proklamacija. 
Paliepimas paliečia netik duon- 

I kepyklas, bet viešbučius, valgy
klas ir visas įstaigas, kurios su
vartoja daugiau 10 bačkų miltų 
i mėnesį.

True translation filcd with the post- 
master at Chicago, III., oh Novcmbcr 
14, 1917, as reųuired bv the acl of 
October 6, 1917.

REZIGNAVO FRANCUZŲ 
KABINETAS.

PARYŽIUS, lapkr. 13. — šią
nakt rezignavo premjero Pain- 
leve ministerija.

2 aviatoriaTuž^šti.
FORT W0RTH, Tex., lap.

12. — Liėutenantas Johnson 
ir kadetas Maloney, abu na
riai Kanados aviatorių kor- v 
puso; tapo užmušti nukritus 
jų aeroplanui laike bando
mojo skridimo vietinėj avia
torių lavinimos stotyj. Čia 
jau tris aviatoriai žuvo, ne
skaitant sužeistų.

Pereito j subatoj užsimušė 
kadetas Walter Jonės iš Mi- 
nneapolis.

NUTARĖ UŽBAIGTI 
STREIKUS.

BUFFALoTnTy., lapkr. 13.
Namų budavojimo organiza

cijų prezidentai nutarė atšaukti 
visus streikus, kurie paliečia va
ldžios darbus.

N1KOLAI LENIN u.
Bolševikų vadovas ir premjeras 
naujame bolševikų sudarytame 

kabinete.

True translation filcd \vilh the post- 
maslcr at Chicago, III., on Novcmbcr 
11, 1917, as reųuų’tMl bv the acl of 
Octobcr 6, 1917.

UŽPUOLĖ J. W. W. KON
VENCIJĄ.

Areštavo 63 delegatus. Kit a 
žinia sako, kad areštuota 
200 delegatų.

OMAHA, Neb., lapkr. 13. 
— 63 L W. W. nariai tapo a- 
reštuoti šiandie laike užpuo
limo, padaryto federalių a- 
gentų. . .Areštuotieji vra iš 
Nebraska, Minnesota, Dako- 
ta ir kelių kitų valstijų ir 
lankėsi I. W. W. konvenci
joj.

Sulig Suv.x Valstijų mar
šalo Flynn visi jie laikomi 
kalėjime, kol nebus padaryti 
tyrinėjimai, kurie prasidės 
seredoj ir laike kurių kiek
vienas bus perklausinėja- 
mas atskirai.

Užpuolimą padarė Suv. 
Valstijų maršalas Flynn su 
savo pagelbininkais, prigel- 
biant miesto policijai ii* de
tektyvams. Jokio pasiprie
šinimo jiems nepadaryta. 
Nerasta nė vieno revolverio 
ir labai mažai pinigų.

Viskas kambaryj tapo ko
nfiskuota. Ten rasta du 
nauji typewriteriai, keli sta
lai ir deskos, taipgi skrynios 
literatūros įvairiose kalbo
se. Rastoji literatūra* už
griebta ir išgabenta į f ed e ra
li narna....... -

4- C

OMAHA, Neb., lapkr. 13. 
— Pagal paliepimą iš Wa- 
shingtono, policija padarė 
užpuolimą ant T. W. W. bu
to, kuriame jau antrą dieną 
tęsėsi konvencija. Apie 200 
delegatų tapo areštuota. Jie 
yra kaltinami už išdavingą 
kalbą jų išleistuose lapeliuo
se.

NEW YORK, lapkr. 11.— 
Jš nežinomos priežasties ki
lęs gaisras sunaikino Wash- 
burne Wire Co. dirbtuvę, 
kurioj buvo daromos vielos 
tranšėjų apsaugojimui. 5 
žmonės sužeisti; ar yra žu
vusių darbininkų, dar neži
noma. Nuostoliai siekia $1,- 

1000,000.



Si Lithuanian Daily News
W»tkrd Baily e\rept Suiulay by

Utbuauian News Pub. Co.. Ine.

CHICAGO, ILLINOIS

Telephone Canal 1506

taip pardavinėti pigiau; tuo 
budu konkurencijos sąlygos 
buvo žymiam laipsnyje kon
troliuojamos pačios Vokieti
jos valdžios. Bet to buvo ne
įgalia VokietijoxS valdžiai.

“Jos mintyse, jos svajonė
se apie ateitį, visuomet glū
dėjo politinė kontrolė, kuri

Užsisakomoji kaina: 
lUearoje, nešiotojams kasdien pri
kalant i namus, moka:

■mitei .................... « centą
Kinesių! .................... centų

glaato dalyse, kur nešiotojai nepa- 
iMia, dienraštis siunčiamas pačiu, 
MJams išanksto užsimokėjus: M&- 

16.00; pusei metu $3.50.
ne ChicagoJ, metams $5.00; pu

lti metu $3.00; trims mėnesiams 
ll.fl. Kanadoje metams $7.00. VI* 
tar kitur užsieniuose $8.00 metams.

True translation filcd vrith the post- 
inaster at Chicago, 111., on November 
14, 1917, as reąuired by tne net ot 
Octobcr 6, 1917.

Karės priežastis.
Prezidentas Wilsonas sa

vo kalboje, laikytoje Ameri
kos Darbo Federacijos suva
žiavime, plačiai išdėstė savo 
pažvalgą apie dabartinės

Jos vyriausybė gina, kad ne

ku savo užreiškiiną, kurį aš 
tik-ką padaviau pavesti isto
rijos nuosprendžiui. Ir da
lykas, kuris reikia išaiškinti; 
yra — Kodėl Vokietija pra
dėjo karę? Atsiminkite, kad 

lyje buvo toks užvydėtinas, 
koki tik galėjo turėt kada- 
nors kuri tauta. Visas pa
saulis stebėjosi jos nepapra
stu intelektualiu ir materia
liu progresu ir visi gabiausi 
pasaulio žmonės ėjo pas ją 
mokinties. Kaipo buvęs uni
versiteto profesorius, aš bu- 
vau apsuptas vyrų, gavusių Prezidentas nupiešia tą pre
savo išlavinimą Vokietijoje, 
lankiusiu Vokietijos mokyk- |Įjos industrija pasiekė aug
ias, kadangi niekur kitur jie ščiausio išsiplėtojimo laips-
negalėjo įgyt tokio gilaus ir 
nuodugnaus išlavinimo, ypa
tingai mokslo pamatuose ir 
tuose principuose, ant kurių 
rymo naujoviškieji materia
liai atsiek ima i.

“Jos mokslo vyrai padarė 
jos pramoniją tur-but kom- 
petentiškiausia pasaulyje, ir 
žymė “Padaryta Vokietijo
je” buvo gero darbo ir svei
kos medžiagos ženklu. Ji 
priėjo prie visų pasaulio rin
kų, ir kiekvienas kitas žmo
gus, kuris vedė pirklybą to
se rinkose, bijojo Vokietijos 
dėl josios pasekmingos ir be
veik nepergalimos konku- 

L

saule. Kodėl ji nebuvo pa
tenkinta? Ko ji daugiau 
norėjo? Nebuvo tokio daik
to taikos pasaulyje, kurio ji 
nebūtų turėjus, ir tai gausy-

“Reikia jums tiktai pasi
teirauti pas žmones, kurie 
yra apsipažinę su sąlygomis, 

• viešpatavusiomis prieš karę 
tarptautinės konkurencijos 
dalykuose, ir jus atrasite, ko
kiais konkurencijos meto
dais naudojosi Vokietijos 
pramonininkai ir prekių par 
davėjai užsieniuose po Vo
kietijos valdžios globa ir su 
jos parama. Jus atrasite, 
kad tai buvo tie patįs konku
rencijos budai, kuriuos mes 
stengėmės išnaikint pagelba 
įstatymų musų šalies vidu
ryje. Jeigu jie negalėjo par
duot savo prekių pigiau, ne
gu mes kad parduodame sa
vąsias, su pelnu, tai jie gau
davo pašalpą iš valdžios, ku-lpav. varė imperializmo poli- profesoriaus prietaras. Ša- 
ri padėdavo jiems šiap ar tiką ne mažiau uoliai, k°in lies politika nustato ne vM-

užviešpataut ant pasaulio 
darbo ir industrijos. Jai ne
pakako pasisekimo, atsiekia
mo gabumais; ji geidė pasi
sekimo autoriteto pagelba.

“Aš manau, retas kuris 
(jūsų esate daug galvoję apie 
geležinkelį iš Berlino į Bag
dadą. Šitas Berlino—Bag
dado geležinkelis tapo nutie
stas tuo tikslu, kad pastačius 
grasinančią spėką prieš pus
tuzinio kitų šalių pasiryži
mus — taip kad, atėjus tenai 
vokiečių konkurencijai, jai 

i nebūtų perdaug didelio pasi
priešinimo: kadangi visuo
met butų galima į tos šalies 
širdį pristatyt Vokietijos ka 
riuomenę greičiaus, negu te
nai galėtų atvykti kieno ki
to kareiviai...

“Vokietija yra pasiryžus 
atsiekti to, kad politinė ga

jai
Taigi dabartinės karės 

priežastim, pasak Wilsono, 
buvo Vokietijos pasikėsini
mas Įgyt politinę kontrolę 
ant pasaulio. **

Šitokios pastangos šiandie 
yra vadinamos jau priprastu 
daugeliui žmonių terminu— 
imperializmu. Vokietijos vai 
džia varė imperializmo poli
tiką, politiką plėtimo savo 
galios už šalies rubežių, ir 

stybių susirėmimą.
Bet kaip ir iškur Vokieti

joje atsirado tokia politika?

cesą gana vaizdžiai. Vokie-

nio; ji įsiveržė į visas pasau
lio rinkas ir pasidarė baisi 
kitų šalių konkurentams. Jos 
stiprumą užsienio rinkose di
dino pinigiška ir moralė pa
rama iš Vokietijos valdžios 
pusės. Pastaroji, kad padė
jus savo industrijai nuveikt 
konukrentus, parangi buvo 
kiekvieną valandą šokt jai į 
pagelbą su ginklais; o kad ta 
pagelba butų galima suteikt 
kuosparčiausiai ,tai buvo tie
siama geležinkeliai svetimo
se šalyse ir vykdinama kito
kį pienai.

žodžiu, augštas Vokietijos 
kapitalizmo išsiplėtojimas 
privedė prie to, kad, viena, 
josios prekės užkariavo pa
saulio rinkas; antra, kad jo
sios valdžia, idant užtikrinus 
tasias rinkas savo kapitalis- j 
tams, ėmė stengties išplėsti 
ant jų ir savo politinę kon
trolę.

Tai yra typiškas imperia- toks įsivaizdinimas gali, ži- 
lizmo istorijos pavyzdys. Jo noma, negut tiktai buržuazi- 
esybę, lygiai taip, kaip prezi- šką istorijos profesorių pa- 
dentas Wilsonas, senei yra I tenkint. Su mokslišku pro- 
išaiškinę socialistai.. Ir jie I tavimu jisai turi ne daugiaus 
— taip-pat, kaip ir Wilso- bendra, kaip žinomoji kaize- 
nas —yra nurodę, kad pama- rio “teorija0, jogei jisai e- 
tinių dabartinės karės prie- sąs “dangaus instrumentas”, 
žasčių reikia jieškot imperi-i Wilsonas ne tiktai neišai- 
alizme. Bet reikia pastebėt, skina, kaip gimė Vokietijos 
kad socialistų nuomonė apie valdžios “mintyse ir svajonė- 
karę ir imperializmą kuriuo- se” pienas “užviešpataut ant 
se —nekuriuose punktuose pasaulio darbo ir industri- 
žymiai skiriasi nuo preziden- jos”, bet ir sako visai klaidin 
to aiškinimų. gą dalyką, buk Vokietijos

Jisai mato imperializmą šalies politiką nustatę josios 
tiktai Vokietijoje; tuo —ori valdžios palinkimai. Tokia 
tarpu jo esama visose knpi- mintis irgi yra ne daugiaus, 
talistinėse šalyse. Angliia, kaip buržuaziško istorijos

Vokietija; nurodysime čia 
tiktai Anglijos užkariavimus

grobimą Egypto. Franci ja-------- J- V . .J 
irgi atidavė savo duoklę im- kietijos valdžia užsigeidė gi- 
perializmui, — apie ką liudija<nklų pagelba jieškot pasau- 
jos kolonijos Afrikoje ir jos ‘ 
politika Balkanuose ir Mažo
joje Azijoje. Italijos užpuo
limas ant Tripolio, Rusijos 
įsiveržimas į Persiją, Suv. 
Valstijų užkariavimas Filip- 
pinų,ir tt. —tai vis pavyzd
žiai, rodantįs, kad ir šitos val
stybės varo, ir tai gana se
nai, imperializmo politiką.

Turint tatai omenėjė, ir 
dabartinės karės priežastis 
apsireiškia kitokioje švieso
je, negu prez. Wilsono kalbo
je. Karė klio ne dėlto, kad 
viena imperialistinė šalis už
klupo kitas, liuosas nuo im- 
je. Karė kilo ne dėlto, kad 
susirėmė keleto imperialisti
nių šalių reikalai. . Imperia
lizmas stojo prieš imperializ
mą.

Čia mes, beje, nekalbame 
apie tai, kas pirmutinis užka
bino savo oponentą; tai yra 
kitas klausimas. Čia eina kal
ba apie pamatines karės- 
priežastis, o ne apie arti
miausius josios kaltininkus.

Gana stambią ydą turi 
Wilsono aiškinimas ir toje 
vietoje, kurioje jisai piešia 
Vokietijos valdžios rolę tos 
šalies imperializmo politiko
je. Sulig juo išeina beveik 
taip, kad visą tą politiką pa
gimdė tiktai blogos Vokieti
jos valdžios “mintis ir 
svajonė s”. Vokieti- 
jos industrija, girdi, mokslo 
ir technikos pagelba buvo 
iškovojus sau kelią į viso pa
saulio rinkas; Vokietija tu
rėjo visa, ko tik jai reikėjo. 
Ko —gi tad josios valdžia no
rėjo dar įgyti, nepuldama 
su ginklais savo kaimynus? 
Galios, viešpatavimo, girdi, 
ji troško!

Kaipo charakteristika Vo
kietijos valdžios psichologi
jos (sielos), šitas nurodymas

klausimas: Kodėl —gi Vo
kietijos valdžios psichologija 
yra šitokia, o ne kitokia? 
Valdžia kiekvienoje šalyje 
juk yra tokia, kokia tinka 
viešpataujančiajai josios kle- 
sai. Taigi reikia surast, ko
dėl viešpataujančioji Vokie
tijos klesa (arba viešpatau
jančiosios jos klesos) pasta
tė tokią valdžią, kuri troško 
galios ir viešpatavimo pašau- 
lyje.
• Koliai tatai neišaiškinta, 
by kas gali įsivaizdint, kad 
imperializmo atsiradimas 
Vokietijoje buvo kokiu-tai 
netikėtu arba net stebuklin
gu dalyku. Ot, dievai davė 
Vokietijai tokį piktą kaizerį, 
kuris užsigeidė pavergt pa
saulį, tai ir ėmė ji rengties 
prie užkariavimų! Bet ši-
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džios norai, o Iii klesų. reika
lai, kurios kontroliuoja val

Taigi klausimas, kodėl Vo- 

' lyje to, ko nepasidėjo, palie
ka atdaru. Jos industrijos 
interesams, pagal prezidento 
aiškinimą, tos užmačios bu
vusios bereikalingos, nes ji 
galėjusi visko atsiekti tai- 
įkos priemonėmis. Kas-gi tad 
stūmėją į užkariavimų ke
lią, jeigu atmest, kaipo neiš
laikantį kritikos, Wilsono 
tvirtinimą, buk tai buvę vien 
pragaištingi valdžios troški
mai?

Šitą klausimą mes kada- 
nors pagvildensime vėliaus. 
Dabar-gi pamėginsime su
prast, pasiremdami prezide
nto išvadžiojimais, kokia yra 
jo pozicija linkui Vokietijos.

Wilsonas skelbia karę iki 
pergalei. Kokiu tikslu? Tuo, 
kad sunaikinus tą blogąją 
Vokietijos valdžią, kuri su
ardė pasaulio taiką. Bet ji
sai nėnori, kad butų sugriau
ta Vokietijos pramonija, ar- 
|ba kad jai butų užkirsta ke
lias plėtoties. Vokietijos pra
monija turi teisės gyvuoti ir 
augti, bet savo augimui ji 
neprivalo naudoties spėkos 
priemonėmis.

Iš šitų dėsnių išeina, jogei 
prezidentas nori, kad Vokie
tija ateityje susitvarkytų, 
kaipo buržuazinė valstybė, 
laisvai lenktyniuojanti su ki
tomis tokiomis-pat valstybė
mis. Ir jisai mano, kad ka
rės keliu to galima atsiekti.

Musų nuomonė yra kito
kia. Mes manome, kad, jei
gu karė sutriuškins Vokieti
jos valdžią, tai ji sutriuškins 
ir buržuazinę valstybę. Re
voliucija Vokietijoje gali būt 
tiktai socialistiška.

Apžvalga
ŽADA 
“PASIAUKAUT”.

“Vienybė L.” atranda, kad vi
suotinas Amerikos lietuvių suva
žiavimas butų, prie tam tikrų 
sąlygų, pagedaujamas, nors 
tautininkų srovei jisai ir paken
ktų; bet tautininkai esą “pasiau
kautų dėl gero visos Lietuvos”.

Musų nuomone, jei jau šau
kti visuotinąjį susivažiavimą, 
tai reikia, kad bent dvi srovės 
pritartų. Jei viena iš trijų* 
srovių ir nepritartų, galima 
dar visgi susi važiuoti.

Antru dalyku reikia iškalno 
gerai sutvarkyti susivažiavi
mo programa, kurin jokiu bu
du neturėtų inciti lietuvių vi
duriniai reikalai. Jei butų 
svarstoma viduriniai reika
lai, tai tuomet juk sroves ne
susitaikys, vieni norės vienaip 
kiti kitaip, prieis prie skilimo. 
Paskui vėl svarbaiusiuose 
klausimuose, bet principiališ- 
kai turi būti iškalno apkalbė
ta ir susitaikyta. Tai tik tuo
met verta šaukti susivažiavi
mą, tik tuomet visuotinasai 
suvažiavimas atneštų naudą.

Srovių žvilgsniu žiūrint 
toks visuotinasai susivažiavi
mas tautininkų srovei atneš
tų truputį blėdies. Juk ren
kant atstovus į tokį susivažia
vimą butų varoma didžiausia 
agitacija; kiekviena srovė no
rėtų pasiųsti kuodaugiausiai 
savo šalinuikų. Gi musų liau
dis, žmonės, juk dar ne labai 
augštai pakilę, jiems dar rei
kalingi visokie žibučiai, paža- 
dos. Klerikalai su socialistais 
žadėtų savo šalininkams po 
rojų: vieni dangišką, kiti že
mišką. Tautininkai gi negali 
žadėti jokį rojų, jie juk tik, 
ragina žmones tikėli į save, Juozapo Draugija buvo didžiu- Jo karžigingas ūpas, puikus bnl-

protauti, dirbti šiandieninį da- 
\ rbą. O atsišaukimas į protą 

šiandien mažai ką reiškia, 
šiandien valdo dar tas, kas 
moka žaisti ant žmogaus ne
kontroliuojamų jausmų, ar
ba tas, kuris .gerai moka įte
kti, kuri garsiau moka šauk
ti.

Tokiu bildu tautininkams, 
žiūrint sroviniu žvilgsniu ma
žiausiai naudos atneštų, nes 
juk jais pasinaudotų kiti. Bet 
tautininkai jau pasiaukautų 
dėl gero visos Lietuvos.

Mums jau biskį žinoma, kaip 
tautininkai “pasiaukautų”. Ma
tėme, kaip jie triukšmą kėlė 
Brooklyno seime; kaip jie pabė
go iš L. š. F. ir paskui šmeižė 
jį; kaip jie šakar-makaf darė, su 
klerikalais Wilkes-Barre’j; kaip 
jie grasino “imti už keteros” so
cialistus už rinkimą aukų Lie
tuvių Dienoje be jų leidinio, ir 
tt. Jeigu jie ketina ir dabar 
“pasiaukant” tokiu-pat budu, 
tai vargiai rasis daug žmonių, 
kurie uores suteikti jiems pro
gos parodyt savo “geras širdis”.

VIS PRASIMANO

Tas pats laikraštis, kuris tik- 
ka taip nobažnai šnekėjo apie 
“pasiaukaviiną”, štai ką parašė, 
išgirdęs, kad L. š. F. ketina iš
leisti Žemaitės raštus, parašytus 
karės laiku:

Taigi pinigai surinkti Lie
tuvos baduoliains eis išleidi
mui beletristiškų raštų. Kaip 
tokį socialistų pasielgimų pa
vadinti, mes jau nežinome. 
Klausimas ar tik Lietuvos šel
pimui surinktos aukos nenu
eis “Kovos” ar “Naujosios Ga-

nai reikalingos aukos. Tai 
aiškus priparodymas, kad L. 
š. F. negalima pasitikėti.

Klausimas: iš kur “V. L.” pa
ėmė. kad tas Žemaites raštų lei
dimas bus eikvojimu pinigų pa
šalimoms tikslams arba net kie- 
no-nors “palaikymu”? Juk 
nieko panašaus nėra. L. š. F. 
sumanė išleist keletą Žemaitės 
vaizdelių iš karės laiko tuo tik
slu, kad padidinus savo iždą, o 
ne kad sušelpus kokią įstaigą 
arba padidinus lietuvių, litera
tūrą.

Reikia turėt ne žmogaus drą
są, kad taip, nieko neištyrus, 
tuoj šmeižt visuomenišką įstai
gą. Kada tie “V. L.” vedėjai iš
moks padorumo?

Amer. Liet. Darb 
Taryba.

Waukegano Lietuvių Darbi
ninkų Taryba

Waukegano Lietuvių Darbi- 

jau prisidėjo penkios draugijos, 
būtent:

1. Lietuvos Laisvės Mylėtojų 
Di’-ja, išrinkusi penkis savo at
stovus Tarybon: Stan. Deikų, 
Kaziui. Ambraziuną, Petrą Gu
ra, Kazimierą Gustą ir Jurgį Ja- 
kubaitį;

2. Lietuvos Simu ir Dukterų 
Dr-ja, trįs atstovai: Mateušas 
Valcntikonis, Juozapas Radavi- 
čia, Antanas Sabeckis.

3. Socialistų Skyrius; atstovas 
Stanislovas Rybelis.

4. UkesųKliubas; atstovas An
tanas Bagdonas.

5. Liet. Teatrališka D. Dr-ja;, 
atstovas Juozapas Mačiulis.

Laikytame delegatų susirinki
me lapkričio 11 dieną nutarta 
Surengti greitu laiku visuomenj 
susirinkimą ir parsikviesti kal
bėtoją, kurs plačiau ir nuodug
niau išaiškintų žmonėms Lietu
vių Darbininkų Tarybos sieki
nius ir uždavinius. Tasai visuo
meninis susirinkimas nutarta 
šaukti sekamo gruodžio mėne
sio 19 dieną.

Waukegano L. D. Taryba bu
vo kvietusi ir bažnytines drau
gijas dėties prie Tarybos, bet jos 
visos atsisakė. Tik viena Šv? 

ma balsų nutarus prisidėti, bet 
jos pirmininkui J. Boksai užpro
testavus, taip ir pasiliko.

Kvietimai buvo pasiųsti kar
tu su Am. Liet. Darb. Tarybos 
programais. Dabar tenka gir
dėt štai kokie dalykai. Tų baž- 

se, kad buvo skaitomi nariams 
Tarybos programai, sekreto
riai, ar kas juos susirinkimui 
skaitė ,tyčia kraipė, programų 
žodžius skaitė tokius dalykus, 
kurių programe visai nėra. 
Pav., skaitant nuolatos buvę mi
nima žodis “klerikalai”, o juk 
to žodžio programe visai nėra. 
Matyt, tų bažnytinių draugijų 
viršytos buvo dvasiško piemens 
primokinti, kaip skaityti, kad 
tuo budu suklaidinus draugijų 
narius ir atgrąsinus nuo prisidė
jimo prie, Tarybos.

Bet, žmones, kas jus ne būtu
te, laisvamaniai, ar katalikai, ar 
prolestonai, supraskite, priete- 
liai, kad visi mes esame darbi
ninkai ir kad visų musų, kaipo 
darbo žmonių, reikalai yra vie
nodi ir bendri. Suprasdami sa
vo reikalų bendrumą, mes turi
me eiti išvien ir veikti išvien.X
Lietuvių Darbininkų Taryba, 
kaipo musų jiegn vieny loja, 
daug nuims žada. Pralaimėt 
mes nieko nepralaimėsime, o iš
laimėt galime daug, kada visi 
bendrai veiksime.

Ir nesiinokinkim meluoti. Jus <■ 
patįs, bažnytinių draugijų sek
retoriai, turėsite jug daug sar
matos nuo tų pačių savo drau
gų, kuriuos jus klaidinote, me
lagingai skaitydami jiems pa
kvietimus, kraipydami Į>rogra- 

ir pasakodami tai, 
nėra.ko visai ten

Sekanias Waukcgano, Liet. 
Darb. Tarybos susirinkimas 
vyks gruodžio 9 dieną, 3:3(fval. 
pę pietų, Liuosybės svetainėje, 
8toj gatvėj. Apie tai bus dar 
paskelbta vėliau. S. Rybelis, 

L I) Tar. Sekretorius.

Korespondencijos
ROCKFORD, ILL.
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t “Karės Nuotakos” scenoj

Mendelsohnn svetainėje statė 
scenoj vieno veiksmo dramą, 
“Karės Nuotakos”. Veikalas į- 
domus, medžiaga jam imta iš 
dabartinės karės. Jame puikiai 
atvaizdinama, kaip Anglijos vai 
džios patarimu jaunos mergai
tės verčiamos tekėti už kareivių 
besirengiančių išeiti į kares Inu- 
ką. ■ • '

Jadvyga, kurios vyras Pranas 
paimtas j karę, tai kiltos dva
sios moteris. Jinai užreiškia di- 
džiausį pasipriešinimą tokiam 
moterystės pažeminimui, ir mei-

kares nuotaka, nepaisydama, 
kad už tai jai grumojaina kalė
jimu ir sušaudymu.

Bet kad šį veikalą tinkamai 
sulošus, tai reikia ir tinkamų ak
torių. Nežiūrint, kau šiam vei
kalui sulošti aktoriai, besimoki
ndami i’oles, nemaža t ruso ir c- 
nergijos padėjo, betgi ne viskas 
išėjo taip, kaip reikia. Neatsa
komas buvo ir rolių pasiskirsty
mas.

Milė, geltonplaukė 19 metų 
kaimo mergaitė, scenoj pasiro
dė pilnai suaugus raumeninga; 
truko gyvumo, judėjimo. Moti
na (Valanliene), typas vidutinis, 
tik įspūdį gadino kalbos neaiš
kumas: visi dialogai ir monolo
gai atlikta pašnabždoms. Nuo 
pat pasirodymo ant scenos iš jos 
lupų neišsiveržė garsesnis saki
nas, nei vienas raumuo nesu
drebėjo ant jos veido svarbiau
siuose* jos sunkaus gyvenimo 
momentuose. Todėl dauguma 
publikos nei nesuprato, ką tas 
re iškia ir kas čia per ceremoni
jos atliekamos.

Tik' antroj scenoje, pasiro
džius Jonui, lošimas pasidarė 
gyvesnis. Jonas (Dovidaitis), 
tai typiškas kareivis-leitenantas.

Sereda, Lapkričio 1 ! 
sas ir liuosas judėjimas dar< ai 
sakomą efektą.

Jadvj’ga (Šimaitiene), turi pr- 
gimtą aktorišką talentą. Visi 
judėjimai, jos gestų liuosumas, 
mimika, kalbos aiškumas ir nu 
davimas traukte traukė publi
ką prie jos (lik patartina rol^ 
geriau išmokti).

Nevisai blogai lošė atsarginis 
kapitonas (Šimonis), fsjnidį kiek 
gadino netinkamas grimas.

Aplamai, “Karės Nuotakos” 
didelio įspūdžio į publiką nepa
darė.

Šiaip vakaras, iš bizniško at
žvilgio, pavyko neblogiausiai: 
kuopai liks keletas desetkų do
lerių pelno. —Scenos Mylėtojas.

viŠlJOTfNO LIETUVH r 
SEIMO REIKALU.

Rochesterio Lietuvių Taryba 
susidedanti iš draugijų atstovų, 
nuo T'MD. 52 kp., L. S. ir D., A. 
L. T. S. 21 kp. ir D L K K., lai
kytame susirinkime lapkričio (i 
d. 1917 m., apsvarstė ir priėmė 
sekamą rezoliuciją sušaukimo 
Am. Liet. Visuotino Seimo rei
kalu:

Kadangi visų lietuvių noras y- 
ra išgauti Lietuvai laisvę; ir

Kadabf^Fgyvcnaine patogiu lai 
ku dėl išgavimo Lietuvai lais
vės; ir

Kadangi išgauti Lietuvai lai
svę gali tik sutartinas visų (ar
ba bent didžiumos) lietuvių vei
kimas; ir

Kadangi Amerikos lietuviai 
gyvena prielankiose- politiškam 
veiksmui aplinkybėse ir jų bal
sas, jei nebūtų vadovaujančiu, 
tai bent butų nusveriančių; ir

Kadangi toks srovinis pasiski
rstymas aukų rinkimo darbe, iš
gavimo Lietuvai laisvės ir į mu
sų gyvenimą įneša suirutę, de
moralizuojančią musų liaudį at
skirtose naujokynėse; Tat nu
tarta ;

1) Reikalauti, kad Amerikos 
lietuvių naujokynės nevilkinaul 
sušauktu Visuotina Amerikos a

Lietuvių Seimą.
3) Kreipties į musų visas nau- 

jokynes bei draugijas Ameriko
je, su pakvietimu prie šaukimo 
V. A. L. Seimo ir kad tas sei
mas išdirbių taisykles bei su
tvertų Amerikos Lietuvių Tary
bą, arba Amerikos Lietuvių Au- 
gščiausią Tarybą^

3) Kad kiekviena srovė tegali 
siųsti po vieną (1) atstovą nuo 
kožno tuksiančio (100Q)' lietu
vių iš kožnos naujokynės, nežiū
rint to, prie kurios sroves save 
tie lietuviai prisiskaito, ir kad 
kožna srove padengs lėšas savo 
atstovo, kurį siųs kaipo srove.

4) Kad V. A. L. Seimas butų 
laikomas CIcvelande, O., kaipo 
viduryj naujokynių, ir kad sei
mas įvyktų apie Sausio pirmą 
(T) dieną 1918 m.

5) Kad visos naujokynės, ku
rios sutiks, idant Visuotinas A 
merikos Lietuvių Seimas butų 
sušauktas, tuojau malonėtų pra
nešti savo sutikimą bei pataisy
mus, kokiu budu butų geriau 
siųsti atstovai į V. A. L. Seimą.

6) Bent trims (3) naujoky- 
nėms pritarus bei sutikus, sei
mas bus šaukiamas.

7) Rochesterio Lietuvių Ta
ryba sutveria laikinę rengimo 
komisiją V. A. L. Seimo, iki į- 
vyks pastovi rengimo komisija: 
Todėl visos naujokynės teiksis 
pranešti savo sutikimą bei pa
taisymus reikalu V. A. L. Seimo 
laikinai rengimo komisijai ad
resu: K. J. Semasžka, 82 Henry 
St., Rochcster, N. Y.

R. L. T. Valdyba :
• J. J. Žilis, pirmin.

I/Onffinas Petronis, pa-pimi. 
K. J. Semaška, raštin..

(Naujienų lapkr. 8 Laidoj til
po panaši “Rochesterio Lietu
vių” rezoliucija. Ji buvo priim
ta susirinkime, kurin savo dele
gatus buvo atsiuntusios arti dvi
dešimties vietos liet, draugijų, 
tarpe jų ir tos keturios tautinin
kų kuopelės, kurios dabar pasi
vadinusios “Rochesterio Lietu
vių Taryba”, savo rezoliuciją 
paskelbia. Ką tai reiškia?
Red.)
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Į| V ynuoges V\nuoges Vynuogės 
į| ■ Kitįs. Ateikite ir nusipirkite kas jums reikalinga. ■ '

H Ncatidėliokite. Mes turime daug puikių vynuogių už nebrangias t 
|l kainas. Greitai pasibaigs sezonas. Todėl užsisakykite savo papil 
IdynNB dabar. Klauskite DAN COYNE, Vynuogių Skyrius,

1 COYNE BROS.
119 W. So. Water St. Tel. Main 2835. Chicago, Iii.

žemaite.

Monika.
(Vaizdelis).

(Tąsą)

AKINIŲ

Kampas 18-tos
Valandos: nuo

REIKALAUJI
Jeigu kenti galvos skaudėjimą.
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta ii akių,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raides susibėga | kn»vą,
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 akių, kuris turi 15 metų pa
tyrimo šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
•kiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

TCMYKIT MANO UŽKASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

atves Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštai.
i ryto iki 9 vak. Nedaliom nuo 9 ryto iki 12 dieną. 

Tel. Canal 533$

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Durti, Lentų Rėmų Ir Stoginio Poploroi 

C AR R BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Halsted St., Chicago, 11

DR. BOYD
PAGARSĖJĘS 
EUROPISKAS

Specialistas
Chroniškų ir Nervų Ligų

VYRŲ IR MOTERŲ
Kalbame Lietuviškai ** Patarimas Dykai

219 So. Dearborn Street

Po piety sūdės ilgai vienas ga
lvą rankomis pasirėmęs, nulin
dęs, labai nulindęs. Dažniau 
pradėjo apsieiti žiauriau su pa
čia. Rodos, kokios priekabės 
j ieškodamas, apmaudingai ir 
šiurkščiai atsakinėjo i jos kal
binimus. Sykį atėjo kaimynu 
vaikas kiaušiniu pirkti! Moni
ka, neturėdama laiko, šiurkš- 

čiatt su vaiku pasielgė. TYio lai
ku įėjęs vyras ome jai išmetinė

ti:
Kad taip butų tavo vaikas, 

tarė, kitaip apsieitum...
Nutirpo visa nuo tų žodžių, ir 

baimė suspaudė jai širdį.
Per pietus šeimininkas nešne

kėjo, pagaliau ir nežiūrėjo i ją. 
Rodės, lyg jis ką apie ją žinąs, 
už ką jos reikia nekęsti, paniek
ti.

Monika nusiminė. Nedrįso 
pasilikti viena su vyru. Išbėgo 
iš namų ir atsidūrė net bažny
čioje. '

Artinosi vakaras. Visas baž
nyčios kerčias dengė jau tamsa. 
Girdėti tik zakristijono žings
niai, kurs nakčiai uždtegė lem
pelę prieš altorių.

Ta drebanti tamsoje liepsnelė 
išrodė Monikai kaip paskutinė 
viltis. Pakėlusi akis, puolė ant 
kelių.

Sudejavo varpai potipiams ir 
jos karšta malda, susiliejus su 
varpų balsu, kilo, kilo augštai, 
prie Augščiausiojo, kurs visų 
maldų išklauso. C

Išeinant zakristijonui, priėjusi 
paklausė:

Ar klebonas namie?..
Turbūt namie, .lis visados 

tuo laiku pietauja.
Monika drebėdama žengė į 

kleboniją. Klebonas sėdo val
gyti ir, jai liepęs sėsties, tarė:

Taip, taip, man tavo vy
ras sakė; žinau ko ateini...

Monika jautė, jog spėkos ją 
apleidžia. Klebonas tęsė:

Rūpestį turi... bet ką veik
ti, ką daryti?..

Sykiu sėmė šaukštu ir srėbė 
sriubą, o riebumai lašėjo aut jo 
ištemptos aut pilvo jupos.

Monika nebedrįso šnekėti, nė 
ko prašyti. Pasikėlė nuo kėdės. 
Klebonas dar pridūrė:

—Valia Dievo! kantrybės, ma
no vaike!..

Monika sugrįžo namo, šeimi
ninkas jos laukė, darbininkai bu 
vo jau išvaikščioję. Krito vy
rui po kojų ir, verkdama, deja
vo:

Ką tu prieš mane turi? Ko 
pyksti? Ko tu iš manęs nori?..

Šeimininkas pradėjo išmėti
nėti:

Ogi La turiu, kad tu neturi 
vaikų, po balais! Ne tam žmo
gus veda, kad nieko nepaliktų... 
štai, kodėl apmaudas ima... Kar
ve, kur neveda veršių, kas iš to
kios? Arba... et, ką čia s (įpasa
kosi!.. Bevaikė pati — kam ji 
tikus?..

Monika verkė, atkartodama:
Nemano kaičia! Ne mano! 

šeimininkas, atylžęs truputį, 
lengviau pridūrė:

Aš to nesakau... bet vis tik 
nesmagu...

Nuo to laiko viena mintis ją 
tik slėgė: -turėti vaiką; turė
ti antrą vaiką! Tą savo norą į 
visas puses atvirai reiškė. Viena

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

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Ncrvatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumų kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų.ge- 
radčjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL 1NSTITUTI0NJ. Ba Urenąs, Prof.

1709 So. Halsted St., Telephone Canal 6417. Chicago, 111.

kaimyne patarė: kas vakarą 
duoti vyrui išgerti stiklinę šalto 
vandens su žiupsniu pelenų. Vy
ras išpildė patarimą, bei vaisiai 
negelbėjo.

Susitarusiu abudu ėmė leirau- 
ties kokių nors vaistų. Kaziu
kas pasakė, jog už dešini 1 j my
lių nuo čia esąs aviniukas, kur 

1 žinąs daug stebuklingų žolių. 
Šeimininkas nuvažiavo, surado.

Aviniukas davė jam duonos 
kepaliuką, išbraižytą kažkokiais 
ženklais. Ta duona esanti mai
šyta vaistingomis žolėmis. Kas 
vakarą, einant gulti, ir rytą a- 
budu su pačia turi suvalgyti tos 
duonos po riekutę.

Visas tas kepaliukas tokiu 
Budų Buvo su valdytus. Bet nieko 
negelbėjo.

Vienas mokytojas vėl jiems 
apreiškė kokią paslaptį, dar so
džiuje nežinomą ir tikriausią 
vaistą no bevaikystės, bet nė tas 
negelbėjo.
* Klebonas patarė keliauti i ste
buklingas vietas.

Monika ėjo su buriu maldi
ninkų. Meldėsi, ašarojo, kry- 
žiiųni gulėjo, keliais šliaužiojo, 
aukas metė, visas savo maldas 
kėlė prie Dievo, prie, kurio krei
piasi visi nuskriausti ir jo pa
gelbos jieškantįs. Su karšia 
širdžia, su ašaromis meldė, kad 
Dievas leistų jai likti motina.

Negelbėjo.
Tuomet ėmė Monika sanpro- 

taut, jog tai turbūt bausmė už 
jaunystės nuodėmes, ir baisus 
skausmas prislėgė jos sielą. Ny
ko iš to susikrimtimo. *

Vyras laip pat baisiai krim
tosi; daugiau pražilo ir didžiau 
paseno.

Ant galo tarp jų iškilo atvi
ra kova. Vyras ją keikė, mušė, 
niekino, kasdien barėsi, koliojo- 
si, mesdamas jai i akis skaud
žius ir užgaulius žodžius.

Monika vis kantriai kentėjo 
kaipo atlyginimą už nuodėmę 
sau rokavo.

Vieną naktį vyras, nebesuma
nydamas kaip didžiau pačiai j- 
gristi, liepia jai kelties ir eiti už 
durų, ant lietaus. O kad ji ne
klausė, pagrobė už gerklės ir 
kumščiu ėmė skelti į veidą.

Monika netarė nė žodžio, net 
nepakrutėjo.

Įsiupavęs, vyras, dantis su
kandu, keliais prislėgęs, ėmė ją 
talžyti, kur pakliūk. Tuomet 
nebeteko jai kantrybes. Stūmė 
jį nuo savęs taip smarkiai, net į 
sieną atsimušė. Atsisėdusi lo
voje, apsvaigusi, karčiai ėmė iš
mėtinėti :

Tu pats kaltas, tu! Aš ne
kalta! Aš turiu vaiką, turiu!.. 
Gavau su Juozu, — žinai su ta
vo buvusiu bernu... Juozu... Ža
dėjo mane vesti, ir pametė...

Vyras, taip-pat apsvaigęs, po 
kiek laiko išstenėjo:

- Vaikas!.. Kaip?.. Ką tu sa
kai’?..

Monika pradėjo verkti, ir pro 
ašaras kalbėjo:

Taip, turiu vaiką... Dėlto ne
norėjau ^už tavęs tekėti. Nega
lėjau tau sakyti, nes būtimi ma
ne išvaręs, palikęs be duonos ką
snio su mažiuku... Tu tai ne
turi vaikų... Tu pats kaltas... 
per tave nėra vaikų — spigino.

tavo tai kaičia... tavo!
Vyras nesijutęs, stebėdamos, 

kartojo:
Tu turi vaiką! 'fu turi vai

ką?!..
Monika, pasikukčiodama, mė

tė žodžius:
-Nenorėjau... per nevalią ma 

ne paėmei... Atsimeni?.. Aš ne
norėjau... neatsigyniau..

Vyras, pašokę, uždegė žvakę 
ir pradėjo po kambarį vaikščio
ti Ji vis verkė, susirietusi lo
voje. Staiga vyras sustojo ties

Tai sakai iš mano kaičios 
neturėjai vaikų? — paklausė.

Ji nieko neatsakė. Vėl jis 
vaikščiojo po kambarį. Po kiek 
laiko, atsistojęs priešais paklau
sė:

— Kiek turi metų tavo vaikas?
—Ketvirtus baigia... — pa

šnibždėjo ji.
Dar paklausė:

Viena saugiausiųjų Bankic 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA < BiCAGOJE/ 

•Marioje ir tikroje Rankoje. .28 rnetua teisingai vedamoje Ra akėja.
*• priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (GJearinf House) depoilu 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
RLUE ISLAND AVĖ., kampas 19 gatvė*. 
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys
H. E. OTTE 

vice-prez. Nat. City Bank.
GEO. C. WILCE 

Z„ vice-prez. T.
JOZEF SIKYTA 

kasierius.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

3>

PEfflL (ĮLEEN
KONCERTINOS

. 1900
f. KASPAR 

prezidentas 
no KASPAR 
▼Ice-prezidentM 

V1LLIAM OETTING 
prez. Oetting Bros. Ice Co 
MARLES KRt'PKA 
dce-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

V. F. MASHEK 
prez. Pihen Lumber C«

J. PESIIEI.
»ekr. Turk Mufg Ca 

0TT0 KUBIN 
vice-prez. T. \Vilc« Co. prei. Atlat 

[Brewtng C« 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, kur) išsiun
čiame dykai.
Georgi & Vitak Music Co. 
1540 W. 47th St, Chicago, )U.

SKAITYK IR PLATINK
“NAUJIEN.AS.”

Didelė Krautuvė
Mes užlaikome didžiau

si pasirinkimą visokių Lie
tuviškų rekordų taipgi ru

siškų, lenkiškų ir angliškų; parduo
dame geriausius gramofonus nuo 
$10 iki $250. Didelis pasirinkimas 
Jewelery laikrodėlių, auksinių žie
dų, deimantų, sidabrinių šaukštų, 
peilių (silventfare) gvarantuotų 

britvų ir t.t. Užlaikome didžiausią knygų krau
tuvę Chicagoje, kur galima gauti visas knygas, 
kokios tiktai yra Lietuvių kalboje.

Kainos musų yra žemesnės kaip kitur.
; Katalogą rekordų ir gramofonų siunčiame 
dykai. —

Juozapas F. Budrik
3343 S. Halsted St., \ Chicago, III.

Telephone DroVer 8167

Extra Pranešimas
Kurie norite turėti paveikslus trečio, antro ir 

pirmo “Naujienų” metinių sukaktuvių apvaikš- 
Čiojimų, o taipgi Bulotų ir žemaitės pasilikimo 
vakaro (Chicagoj), ir žinomojo musų raščjo — 
dramaturgo Br. Vargšo, kreipkitės žemiau nurody
tu adresu. Taipgi dar turiu ‘‘Naujienų’’ pikniko li
kusių paveikslų. Kfys norite galite gauti.

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

Telefonas Yards 1546.

Telefonas Canal 3737

NIRS.A. VIDIKAS
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prakti
kavusi Pcnnsylvanijos Hospitalėse ir Phi- 
ladelphijoj. Pasekmingai patarnauju prie 
gimdymo. Uždykų duodu rodą visokiose 
ligose moterims ir merginoms. Kalbu lie
tuviškai, angliškai, rusiškai, lenkiškai ir 
slavokiškai.

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

WISSIG,
Seno Krajaus

Specialiai 
Pabaigęs 

Į Northern Illinois Cole- 
giją Pritaikymo Akinių 

I Gerumų Stiklų Gvarantuojn Į Valandos nuo 5 iki 9 vakare, 
Dr. K. NVRhAHIS Cph. D.

1617 N. Kobey St., Chicago. 
Kamp. Milwaukee ir North av. 

Tel. Humboldt 4613.

i Dr. A, R, Biumenthat |

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimą* yra tnl- 
ė;w>, kada pranykit* 
regėjime#.

vartojam page
rinta Ophthaimomat- 
er. Ypatinga docaa 
atkreipiama i valku* 
Valandom: nuo • ryt* 
iki 9 vakaro; nedlli. 
nuo 10 iki 11

4649 So. Ashland Arenos, 
Kampas 47 St.

Telephone Yards 4317

i DR. M. hERZMA"*
IŠ RUSIJOS

I
 Gerai lietuviams per lt n>*- I

tų kaipo patyrę* gj įytojaa, chirurgą;
ir akušeris. !Gydo aštrias ir chroniška* ligas, # ;

tą, moterų ir valkų, nagai naujau*?*/ 
metodą* X-Rsy ir kitokius elektros pm. ; 
taieus.

Ofitae ir Lcbaratorija: 1025 <
St. netoli Fiik St. 'VALANDOS: Nuo 10— 12 pietų. j 

* t 8 vakarai*. Telephone Canal ŠDC • 
? OrVHNrMAS: 8412 B. Str—v į
f VALANDOS : 8—1? , tiktai

Daktaras
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.

Kodėl man nepasisakei?..
Kaip aš galėjau?.. sude

javo.
Pastovėjęs jis tarė:
-Dabar kelkis.
Ji sunkiai kėlėsi, atsistojo nu

tirpusi, stovėjo į sieną atsikū
lusi.

Vyras staiga susijuokė links
mu juoku. Ji nustebusi pasižiu
rėjo.

O dabar, juokdamos tarė, 
reikia eiti pas tavo vaiką... 

Kad abudu sykiu neturėjome... 
užteks tavojo...

Monika taip nustebo, kad jei 
nebūtų buvus primušta ir butų 
turėjus daugiau spėkos, turbūt 
butų išbėgusi. Vyras tuo tarpu 
rankas trindamas murmėjo:

Norėjau paimti kokį vaiką, 
priimti už savą... Net klebono 
prašiau rasti kokį našlaitį... Štai 
radau! dabar radau!..

Paskiau, vis juokdamos ėmė 
apsvaigusią ir verkiančią pačią 
bučiuoti.

- Motin, gana! tarė. Ei- 
va. gal surasi kokios putros...

I ", t, jį ,, i į > |

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

Taipgi priren- 
kam Akinius.

Kas turit silpnas akis ar trumpą rt 
gfljimą, arba galvos skaudėjimą, nt 
laukite ilgai, net ateikite pas man» 
Aš duosiu, jums rodą ir pririnksh 
akinius. UŽ savo darbą gvaranfu^ 
ju arba sugrąžinu pinigus.

PETFR rJblLK A. MILLER, opticiaa 
Tel. Canal 5838

2128 WhI 22-ra gatvė, Chicag*

Dabar išsrėbčiau visą bliudą...
Monika apsisiautė ir abudu 

nuėjo į virtuve. Jai bekuriant 
ugnį, jis, linksmas, smagiais di
deliais žingsniais vaikščiojo po 
aslą, atkartodamas:

•— Kaip džiaugiuosi.. Labai 
džiaugiuosi! Nemoku nei pa
sakyti. kaip man linksma!

(Galas)

A. E. TUTTLIS
Turinti Slaugintojos (Nursčs) 

ir akušerės diplomą 
Persikėlė iš

Cicero, 11)., 1339 So. 48th Ct

ROCKFORD, ILL.
1530 So. West St.
Phone Main 6800

Td. Drover 700

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis pagal sutarimą.

4712 So. AgMand Av«. 
arti 47-tos gatvės,

J. JOKUBAUSKUJ, Bridgeporto a- 
pielinkės Naujienų agentui, atsisa
kius nuo savo vietos, jo vietą užėmė 
J B. AGLINSKAS, ^346 S, Halsted st

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”



CHlLAtiOS ZIMBS

aid Madison. \Vells ir Norlh ga
lviu vakar duoda aid stalu mė- €
sos.

Jeigu ir1 ateityje tu valgyklų
savininkai nepaisysią išleistų 
patvarkymų. \Vheeleris grasi
na apriboti jiems siunčiamosios 
mėsos kiekybę.

G ratuoja 
kabaretams.

Atsakomosios įstaigos rengia
si patrauki tieson keliato kaba
retu savininkus. Visa to pase
kme gali būt ta, kad tu kabare
tų savininkai neteks laisniu.

Pasirodo mat, kad kabaretų 
savininkai visiškai nepaiso e- 
satnųjų aptvarkymų. taigi elgia
si kaip tinkami. Tatai vakar a- 
tidengė dvi mergeles, kurios bu
vo pašauktos prieš teisėją t lili- 
r’ą, moralybės teisme. Judvi 
prisipažino turinčios tik po 14 
melu amžiaus ir tarnavusios 
kabaretuose prie pardavinėjimo 
svaiginamųjų gėrimų. Teisėjas 
Uhlir tuoj įsakė padaryti tyri
nėjimų ir, jei visa tai pasirodys 
esant teisinga, patraukti tieson į- 
tartųjų kabaretų savininkus.

Kova 
prasidėjo

Buvusio Chieagos policijos še
fo, Healey’o, byla jau prasidėjo. 
Vakar laikė įžangines kalbas va
lstijos ir kaltinamojo gynėsi — 
advokatai, šiandie bus pašauk
ta pirmieji valstijos liudininkai. 
Iš viso matyt,, kad byla bus ilga. 
Ir kaltintojų ir kaltinamųjų pu
sė žada laikyties iki paskutino- 
sios žinoma, “už teisybę”.

Areštavo 
panelę.

Policija areštavo p-lę Kathe ci
ne Funk. Kaltinama užmušime 
T. (’.ooney’o, 50 metų amžiaus. 
Mat keletas savaičių atgal toji 
panelė paleido visu smarkumu 
savo naująjį automobilių, ir už
važiavo ant grįžusio iš darbo T. 
(’.ooney’o. Vakar jis mirė šv. 
Antano ligonbutyj. P-lė lunk 
dabar turės atsakyti už jo mirtį.

Neduoda
ramybės.

Ponas Deividas ir ponia Elbei 
nusitarė neduot teisėjui ramu
mo. kol jis neišriš klausimo: ku
ris jųdviejų yra kaltas. Ponia 
Kthel tikrina, kad jos prisieka 
likęs neištikimu. Bomansuojąs 
su tūla panele Gladys. Ponas 
Dovidas nenusileidžia ir nurodo 
į savo pačiutės prietikius su 
“Bobų“. Ir kartu jiedu prisie- 
kavoja apie savo nekaltybę. Kie
kvienas jų esą vedęs pavyzdi il
giausią gyvenimą.

Pons teisėjas sako, kad abu 
jiedu “geri”. Tik jis nežinąs, 
kaip dabar pasielgti pripažin
ti poniai Ethel alimoniją ar Do- 
vidui divorsą. c

Sekioja.

Policija įieško stenogralės E. 
Oass'ios, 17 metų amžiaus, gy
venusios 1317 \V. Taylor gt. Tai 
daroma sąryšyj su jūreivio Ba- 
ckerio nužudymu pereitos nedė
lios naktį. Manoma, ji turėjo 
būti ta pati panelė, kur vaikščio
jo su Backeriu pereitą nedeldie- 
nj. /

Persergsti valgyklų 
savininkus.

Maisto administratoriaus pa- 
golbininkas Chicagoje. \Vhee- 
ler'is, pagrūmojo m paklusiucm- 
siems valgyklų savininkams, O* A

kurie, sakoma, nenorį pidyti 
išleistų patvarkymų kas dėl “be- 
mėsių dienų”. Gauta mat pra
nešimų, kad keliose valgyklose 

Malonėkite įsidomėti, 
Kad žemiau pasirašiusieji Trustistai subankrutijusios nuosavybės 
Mykolo J. Tunanevičiaus. priiminės pasiūtiĮimns už visa nejudina
mojo nuosavybę. priklausančių Mykolui J. Tananevičitti ir surašy
tą sekančiai:

Pasiulijimai bus paduoti į Teismą Lapkričio 16 d. 10 vai. ryto 
Kambarys 137 Monadnoek Block, Chicago, Illinois.

Nuosavybė Ims parduodama finos a i ir grvūai be jokiu užare.š- 
lavimų arba nmrgičiu arba esančių po tokia valdžia, kokios siulv. 
tojus galėtų reikalauti. —Bankroto Trustistai:

I M. Ak K! Y. KASIMU: p GUGIS, PAt L |> PILKIS 
1033 S. Ganai St.. mūrinis namas;; 670 W. IStli St.. mūrinis namas-’ 
1749 S. Halsted St.. muro namas; 1747 S. Halsted St.. muro namas 
Visi geri kampiniai namai. Kiekvienas norintis pirkti šiuos namus 
turi atsinešti 2a procentus grynais pinigais.

Ir vėl grasina 
Dr. Heiselden’ui.

Koroneris Hoffmanas pagra
sino. I)r. Heiseldenui, būtent, 
kad valdžia rosianti reikalingu 
stverties rimtų priemonių prieš 
jį. jeigu jis sužiniai numarintų 
p-ios llodzima kūdikį, gimusį 
kolieką.

Neveizint to, kad patįs Hod- 
zinai sutinka atsiskirt su savo 
kūdikiu, kuris, jeigu užaugtų, 
butų tik apsunkinimu draugi
jai, koroneris grasina patrau
kti daktarą tieson.

Kūdikiui duodama tam tikrų 
vaistų, kurių pagalba norima 
pagreitinti jo mirtį.

Armouro vakarinė 
mokykla.

Armour’o vakarinę mokyklą 
tuo tarpu lanko apie 300 moki
nių. Kadangi (aukosis neregu- 
liariškai, tai sunku yra teisingai 
suskaityti. Vieną dieną daugiau 
ateina, kitą mažiau. Lapkri
čio 7 dieną buvo išviso 269 mo
kiniai. 150 lietuvių ir 119 viso
kiu kitu tautu. c C

Amatų skyriai šiaip yra lan
komi:

Dailydystės skyrius: 19 moki
niu, 3 lietuviai ir 15 svetimtnu- A 
ei u. t

Virinio skyrius: 31 mokiniai, 
15 lietuviu ir 19 svetimtaučių.

Siuvimo skyrius: 16 mokinių. 
10 lietuvių ir 6 svetimtautės, šį 
skyrių veda labai gerai savo a- 
matą žinanti siuvėja. Patarti
na todėl lietuvaitėms pasinaudot 
gera proga.

Iš viso-ko matvt. kad lietuviai 
i amatus vis dar nekimba. S ve- A 
timtaučiai geriau supranta ama
tų naudingumą. Mums lyg ir 
sarmata, kad mokykla lietuvių 
apgyventoje vietoje, o svetimta
učiai perviršija lietuvius skait- 
liumi amatu skyriuose. A* •<

Jeigu nepasidaugins mokinių 
skaičius dailydystės ir siuvimo 
skyriuoes. tai tuodu skyrių bus 
panaikinti. - J. Šileika.

L. M. P. S. 25 kuopos vakaras.

Lapkričio 11 d. Liet. Moterų 
Progresyvio Susivienijimo 25- 
loji kuopa surengė puikų vaka
rą K. of P. svetainėje. Vaka
ras buvo surengta paminėjimui
metinių kuopos gyvavimo su
kaktuvių, v

Atidarius vakaro programą 
maža mergaitė, p-lė A. Grušiutė, 
pritariant pianu sugrojo marse
lietę. Po to vaidinta trumpa 
komedijėlė “Neišdegė’'. Lošė: 
M. Dundulienė, kunigo rolėj, K. 
Keislavičienė inteligento, G. 
Kučinskienė ir J. Grybienė -da
vatkų.. Lošėjos savo užduotį 
atliko šauniai.

Veikalas perstatų, kaip kuni
gai, davatkų padedami, naikina 
bedievišką spaudą Lietuvoje, 
kaip jie į d a v i n ė j o valdžiai 
laikraščių redaktorius ir tl. 
Pav., dievobaimingas kunigėlis, 
vyno įsitraukęs, bučiuoja mu
kų ir diktuoja donose. Inteli
gentas užrašinėja kiekvieną dva
siško “tėvelio” žodi. Davatkos

N A n. i k n ()R, Chicago, 111.

lai meldžiasi, lai vėl “pletkas”
nešioja apie lai. kaip žandarai 
vežimias veža bedieviškus raš
tus; kaip jie rengia kartuves 
bedieviškų laikraščių redakto
riams ir tl. Klebonija gi netve
ria iš (’tžiaugsmo. Bet kuomet 
kunigėlio ir jo davatkų užgai
dos neišsipildo klebonijos gy
ventojai šaukiasi dievo pagel- 
bos, gieda karunka.

Žmones turėjo į valias juoko.
Po lošimo kalbėjo p-ia M. Jur- 

gelionienė apie Liet. Moterų 
Progresyvį Susivienijimą. Kvie- 
te moteris stoti organizuotų sa
vo draugių eilėsna ir veikti vi
soms išvieno. Jos kalba susi
rinkusiems patiko. Po to ma
žų vaikų orkestrą pagriežė mar
selietę. Pavyko gerai. Užtai 
priseina pagirti tėvus, kurie taip 
pavyzdingai auklčja savo vai
kučius.

P. Priceviėiutė-Gugienė pa
dainavo solo. Jai įteikta gyvų 
gėlių bukietas. Po to dainavo 
L. M. P. S. 9-tosios kuopos ir 
vietinis LM1). Aido chorai. Pa.- 
vyko ytin gerai. Beje, J. Uk- 
tveris išpildė monologą. Reikia 
tečiaus pastelieti. kad d. Uktve- 
ris kitą kartą lošdavo geresnių 
monologų.

Žmonių atsilankė suvirs šeši 
šimtai. Ir tai neveizint to, kad 
tą patį vakarą bažnytininkai, 
kun. Lapelio padedami, surengė 
savo vakarą Strumilų svetainė
je. Bet ten buvo tik tuščios sie
nos. Vargšas tas musų Lapelis, 
visur jam nesiseka. Net ir to
kie vyčiai apleidžia jį.

LMPS. 25-toji kuopa sparčiai 
auga narių skaičiuimi. Kuopie- 
čių veikimas irgi pastatyta ge
rais pamatais. lutai buvo ga
lima pastebėti kadir buvusiame 
jų vakare. —Užsitarnauk

Užpuolė lovoje.

Nežinomas blogadarys vakar 
naktį įsiveržė A. Alstelenkos 
kambarin, 653 Bunker gt. ir už
puolęs jo savininką lovoje atė
mė 50 dol pinigų ir 25 dol. ver
tės laikrodėlį. Blogadaris pa
bėgo. C7

Pašaukė pasiaiškint.
Policijos šefas Schiiettler va

kar rylą pašaukė pas save dvi
dešimt (lenkių kabaretų savinin
kus “pasiaiškint“. Trijų kaba
retu savininkai atsisakė vvkti A v

Schuettlerio raštinėm Neteko 
laisnių..

Pašovė.

Nežinomas blogadaris vakar 
pašovė S. Matrotrotosvskį, 17 
metų amžiaus, 8147 Exchange 
avė. Vaidų pasekmė. Blogada
ris pabėgo.

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ

šiandie
Cukrus, burokų arba nend

rių, 1 svaras ......... 7%—8'Z-c
Miltai (Maišas)

11 bačkos maišas .... 2.85—3.19 
’š bačkos maišas......... 1.44—1.60
5 svarų bačkos maišas .. 33—37c

Rugių Miltai Maišas
Boheinian style, % bač. 1.37—1.50 
5 svarai ........................ 32—35c
Balti, į bačkos ......... 1.44—1.60
Juodi, Ys bačkos ......... 1.26—1.41
5 svarai ...........................  30—34c
Graliam miltai 5 sv, maiš. 30—35c 

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

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

Fancy bead ..................... 10%—14
Blue rose ........................ 10—13c

Bulvės (Pckas)
N I Wis.. Minu, ir Dak. ..39—14c

Pienas (Kenas)
Condensed, geriausis . . 18—21c
Vidutiniškas ............. 1GV’—IS^c
Evaporated, nesald...........   13—15c

Sviestas. Smetonos svaras
Iš bačkučių ................  44K‘—50c
Plytose ................ . 45K*—51c

Butterine svaras
Plytose ........................... 32—35c
šmotuose ........................ 31—34c
Vidutiniškas .................... 30—33c

Kiaušiniai tuzinas
švieži* extra ............. 4416—5014
švieži No 1. ,.v...........4314—1914
Refrigeratorių, estra . . 3714—43c 
Hefrigeratorių No 1 . . 35—1014c 

Pilnos (beans) svarui
Navy ........................... 1714—2014
Lima .............................................. 16—20

Slyvos, geros svarui.................. 13—17
Prastesnės ................................. 13—16
Dar prantesnės ................ lt—II

Kumpis, geras, svarui ......... 32—36
Prastesnis ........................... 30—34

Lašiniai geri, svarui....... 45—4914
Prastesni .................... 4014—4414
šitokiomis kainomis groserninkai 

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

■ ......... . ... •»

Pranešimai
PASARGA. -Draugijų praneSimus skelbiam* 
uimokesties. PraneSimai turi bufr priduoti 

it vakaro, laiškeliu arba telefonu. Canal 1506. 
Priduoti tą pačią dieną, kada spausdinamas 
iienraitis, nebegali būt idčti. '“Nauj.” Red.

Keistučio Vyrų Choro repeticijos 
trumpam laikui yra perkeltos iš pėt- 
nyčios j ketvergi}. Taigi visi daini
ninkai malonėkite atsilankyti ketver- 
go(lapkr. 15) vakare, 8 vili.

Valdyba.
Racine, Wis.—LSS. 124 k p. Teatra

liško Batelio susirinkimas įvyks se- 
tędoj, 14 d. lapkr., 7:30 vai vakare 
Socialistų svetainėj, 500 Monument 
st. Draugės ir draugai, malonėkite 
Visi atsilankyt , nes yra daug svarbių 
dalikų apsvarstymui. Valdyba.

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

G. Klikunaa.
P. Halčiukonis.

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

Brighton Park.—Brighton Parko 
Lietuviu Valgomųjų Daiktų Bendro
vės prakalbos įvyks seredoj, lapkri
čio 14, Maženio svetainėj. 3834 So. 
Kedzie ąve ir 38 pi. Kviečiame visus 
skaitlingai atsilankyti. Kalbės P. Du- 
bickas ir kiti. Prakalbos rengiamos 
tikslu supažindinti žmones su 'kor
poracijų dalykais ir jų nauda.

—Komitetas..

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasisktlblmams kainos:* 

1 colis, syki, 5t centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

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

o žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie jięš- 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 
reikalauja darbininkų, kas no; 
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir lt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

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

ASMENŲ JIEŠKOJIMAl
Pajicškau Jono Kanišaucko, Šiau

lių pav., Šeduvos para})., metai atgal 
gyveno Chicagoje prie Ftoyne avė. 
jis pals tegul atsišaukia, arba kas ži
note jį praneškite jo adresą.

Bronislovas Račkauskas
P. O. Box 1257 Melrose^ark, III.

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

Kostantas Telksnis, 
3307 Devoy Rd„ Cleveland, Ohio. 
b * •»' ' l. _____________ _

Pajicškau švogerio Simano Kairio, 
Suvalkų gub., Vilkaviškio pav.. Gi
žų gmino, Barduckų kaimo. Daugiau 
kaip 20 metu Amerikoje. Išvažiavo 
i Colorado. Jis pats tegul atsišaukia 
ir atvažiuoja, arba kas žinote jo ad
resą praneškite: Andrius Virnickas, 
P. O. Box 65, Busb. Il|.

SIUTIMAI KAMBARIŲ

ATIDUODAMA rendon kambariai 
—pusė beizmento šviesus — ir mau
dyne, graži apiclinkė, garu šildoma, 
karštas vanduo per visą metą. Ga- 
sas ir elektros šviesa. Geriausia trans 
portacija.# 15 rend<*».
3215 Flournoy gatvė arti Kedzie avė.

JIEŠKODARBO
PAJIEŠKAU DARBO bučernėj. E- 

su išijj praktikavęs tame darbe ir įkal
bu lietuviškai, lenkiškai, rusiškai, 
slavokiškai ir angliškai. Meldžiu at- 
siaukti į: K. Jamontas,
1840 South Halsted St., Chicago. III

M*

REIKIA DARBININKU

REIKALAUJAMA vežimų plovėjų, 
vaikų 14 melų ir senesnių mokyties 
amalo ir ofiso darbo $7 iki $12; ma
itinu statytojų ir pagelbininkų, šėpų 
dirbėjų, pečkurių į hotelius — be 
prityrimo, janitorių į ofisą be prity
rimo, $70; apysenio žmogaus nrie 
lengvo darbo, vinių kalėjų prie skry
nių, kalvių ir pagelbininkų, darbi
ninkų prie varstotu; yyrų dirbti i 
išsiuntinėjimo kambarius, prie dry- 
levimo. gvinlpjovių, galandytojų, po- 
lišuotojų ir buferių, gręžėjų mašina, 
įrankių dirbėjų, tapytojų, blckoriu, 
pelrenų dirbėju, dailvdžių, laimu nlo 
vėiu. medžio lekorių. MOTERŲ 
REIKALAUJAMA: įvairiu darbinin
kui i butelius ir restoranus, trumpos 
valančios, dienomis ir naktimis.

SOU TH PARK EMPL. AGENCY 
4193 S. Halsted St. 2-ras augštas.

Visi darbai South, Wesf ir Nortb 
pusėje. (Kalbama lenkiškai.)

REIKALINGAS atsakantis barbe- 
ris, kuris supranta savo darbą. Dar
bas ant visados.
2209 W. 23rd PI.. Chicago.

DARBAI
imiKIA DARBININKŲ

Vyrnins ir Moterims VI
SOKIOS rųšics metalo 
arba medžio dirbamose 
šanoae, fabrikuose, ko
teliuose, restoranuos, su-

hunuose, ligonbučiuose, raštinėse, sankrovose, 
namuose ir tt. l’amatykit musų DIDELI su
rašą. Otriausios mokestis.

Advance Employment Exchangt 
2-ras augštas.—179 VV. VVashington st

REIKALAUJAME Iciberių į Scrap 
Iron Yard. Gera mokestis. Atsišau
kite į 1632 W. Kiužio st., Chicago.

REIKALINGA sena moterė arba 
vedusi pora, su maža šeimyna, pri
žiūrėjimui namą. Gera vieta, dėl ge
rų žmonių. Atsišaukite greitai.

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

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

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

DAVII) RESNICK 
1417 N Leavitl st., Chicago.

ČIA YRA PROGA barberiams kurie 
iau mokinasi arba nori mokintis bar- 
lerystės amato, tai atsišaukite tuo-, 

jąuš pas mane. Jus tuojaus galite už
dirbti $25 iki $30 j savaitę besimo
kindami. Atsišaukit į barzdaskutyklą 
723 W. 14 St, Chicago.

PARDAVIMUI

(<reitu laiku- ir pigiai parsiduoda 
barbernė ir pulrinuis. Intaisymai 
pirmos klesos. Biznis išdirbtas. Per 
menesi galima uždirbt viršaus $100. 
I ardavimo priežastis: savininkas 
verčiamas išeina į kariuomenę. At
sišaukite urnai, taigi lig 25-tai lap
kričio (November) adresu.

Antanas Valentą, 
-120 St. Clair Avė., Cleveland, Ohio.

PARDUODU KRAUTUVE, — ge
riausia proga tikram žmogui'. Patar
tina dėl vedusių žmonių. Moteris, 
mokanti kiek angliškai sukalbėti. 
Krautuvėj laikoma smulkus daikte
liai, kas yra reikalingiausiai dasdie- 
niniui gyvenimui. Vyras gali eiti 
į darbą, moteris dienomis atliks biz
nį, arba vyras su motere, kuris jau 
nebegali dirbtuvėj dirbti. Gera pro
ga be rūpesčio pragyventi sunkiuose 
laikuose ir skatiko sutaupyti. Par
duodu pigiai. Del platesniu žinių at
silankyk .šiom dienom nuo 6 iki 8 va
karais: A. J. Bertašius,
4601 So. Hermitage avc., Chicago, III

PARDUODU overkautą ir du nau
ju siutu. Priežastis pardavimo ei
nu į kariuomenę.

Kazimieras Valentinas, 
3316 S. Parnell Avc.. Chicago, III.

PARDUODAMA grosernė labai pi
giai *— $600. Geras biznis lietuvių 
apielinkėje. Didelė barnu arkliui ir 
vežimui arba automobiliui.
923 W. 20th St.. . Chicago.

ATSILANKYKITE 
norite geros vietos dcl 
951 W. 19th St.

ypatiškal ka;
karkiamos

ChicHgr.

PAS1NANDOKI TE 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, III. ,

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 kambark 
rakandus, 2 puikių divonų, daven- 
port, taipgi $;>25 pianu su 25 m. fva- 
rancija už $115 ir $225 Vię|rola su 
brangiais rekordais už $60.00. Sis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsisu
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1122 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gat.. 
Chicago, TU.

JAUNA PORA turi parduoti tuo 
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonns, cabinet. phono- 
graph, upright pianą ir tt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai, ui 
grynus’pinigus.
2910 North Avė., 1-mas 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 avc., Linos lubos 

arti 24-tos gatvės.

NAMAI-ŽEME

BARGENAS—
Tiktai $200.00 įniokėt ir ręsta po $15 
kas savaitė, nupirksi konkretiniu pa
matu trobelę, su devynių pėdų beiz- 
mentu, gazu. elektros šviesa, mau
dyne. Ix>tas 32x125. Kaina tiktai 
$2600.00. Charles T. Salak, 
3501 W. 26th Street, Chicago.

Telephone Rockvvell 2715.

NAMALžEMĖ

TAUPYKITE PINIGUS
egul jiisų randa moka už jūsų na

mą. Moderniškas naujas, 2 flatu 
mūrinis namas, 3 blokai j pietus nuo 
(aane dirbtuvių prie Sawyer ir 45 gatves.

Suros, Vanduo, Gazas, Elektros! 
sviesos, cemento šalygatviai, viskas 
įtaisyta ir Išmokėta už lotą 30x13214. 
Del platesnių žinių atsišaukite:

45 Sawyer St., 
Agentas pasisiuntimui

MOKYKLOS

MOKYKIS SIUT MOTERIIKU8 
RUBUS

Išmokinant piešimo, kirpimo formų 
sinti naminius daiktus arba aprėda 
lūs. Diplomas kiekvienam, kurs ilsi 
mokins. Valandos dieną arba vaka 
rais dėl jųsų parankama UŽ $10 H 
mokinam jus siut visokius drabužini

MARINO COLLEGES, 
2336 U. Madison gat., Weatera ava

SARA PATEK, MOKYTOJA. 
1850 Wetl« rat.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
lės, stenografijos, typewriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a- 
pelnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia- 
mšystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
vak* nuo 7:30 i*13106 So. Halsted St.» Chicago, III.

DYKAI! DYKAI!
Dabar yra jūsų proga mo

kytis barzdaskutystės 
amato dykai

25 mokiniams dykai
Nepraleiskite Šio pakvietimo. Atsi
lankykite pas mua tuojau, Išaiklrpklt 
šitą, kad atsimintuipėt masg adrsa*.

BUIKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago, III.

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresnį darbą ir dau- 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpė- 

j’ų, trimečių, rankovių, kišenių 
ir skylučių dirbėjų. Taipgi 
prosenių ir siuvėjų elektros ma
šinomis. Darbai laukia. At
eikite dienomis arba vakarais. 
Lengvi mokesčiai.

Specialis skyrius merginoms 
Dnodama diplomai.
Patrcnos daromos pagal Jų- 

sų inierą—bile stailėš arba dy
džio, iš bile madų knygos.

Master Designing School
J. F. Kasnicka, Perdėti n is 

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

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stiipnicki
3109 So. Morgan St., Chicago 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 H- 

ryto ir nuo 5 iki K vakare.

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

3149 S. Morgan St. kertė 32 
Chicago, 111.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Valkų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

Telephone Humboldt 1278.

M. S AH U D M. D.
Senatį Rusas Gydytoja* Ir Chirurgas. 

Speciuliutas Moteriškų, Vyriiką ir 
Vaikiokų, taipgi Chroni&kų Ligų.
OFISAS: 1579 Milwaukee Ava.

Kampas North Avė , Kambarys IW. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 iiryto 

1:30 iki 3 ir 7:80 iki 9 vakar*.

DR. A. I. EPŠTEIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

! 3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės 

. OFISO TEL. Boulevard 4974 
Gyvenimo Tel. Canal 5188

IL. ................ ' T

Telephone Drover 1691

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

Specialistas Moterišką, Vyriik*. Vatk* 
ir vUg chroniik* li<*.

VALANDOS: 10—11 ryto, 4—5 po piet*. f— 
vakare. Nedčldieniaia 10—1 po pi«ti|.

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

:’i'i'i" : 1 < r,. 191.

DR. A. J. KAhAUUS
Gydytojas Ir Chirurgas 

X.SPINDULIAI 
2121 N. Western avė.

Valandos: 9—12 ryte; 2—9 
vakare. 1~ - - - - - - - - - - - *

TELEPHONE YARDS 272J

DR. J. JONIKAI71S
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicagr

OR. W. YUSZKIEWIC7

UETUVISKAS AKIŲ GYDYTOJAS.
<aa tari skaudamas arba silpna* aust '•■'į
galvos skaudėjimo, atsilankykite pai* <

1155 Milwaukee Are.
j Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 valam.

o rvto iki J po pi*.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

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

Tel. Canal 3877.

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvis Gydytojas, Chimvga»
3203 S. Halsted St., Chlcage.

Tel. Drover 7179 i

Dr. Ramser
AKHJ SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamas akinius, 
nuoji h patarimus duoda dykai.

78S-88 Milwaukee avė., arti Chicag* arv. t-*a 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 iiryto Iki v M* 
rui. Nedėliomis nuo 9 iiryto iki 9

Tai. Haymarket 2434.

TEREPHONE YARDS 5834.

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

JOSEPH C. WOLOH 
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas 902-901 National Lite BM*..
29 So. La Šalie St., Chicago, 111.

Tel Central 6390-6391. Atdara: 
Utarninko, ketverto ir subatos vaka. 
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu: 
1S«I MILVVAI KEE AVĖ.. Chicago. Iii...

Tel Humboldt 97.

Vyrišky Drapanų Bakenai 
'Nauji neatimti, daryti ant užsa» 

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotŲ.

Visai mažai vartoti skitai ir over 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo 
iki $7.50.

Atdara kasdierę, nedėliomis ir va
karais.

S. G O R D O N
(415 S. Halsted SL. Chicag^i Iii,

RUSIŠKALLENKIŠKAS 
LIGONBUTI^.

Vyrai, moters it- vaikai, serganti: 
reumatizmu, nervuotujuu, vūhjrię. 
ligomis, skausmu šlaunyse, rankose 
ir nugaroje. Paraližas šlapinimosi, 
keblumas arba blogas krąuįas. Mes 
gydome visas šias ligas vėliausiai* 
elektrikiniais prietaisais^ garo pirti 
mis ir vėliausiais išradimais medici
noje. Jeigir jtjs sergate lovoje, aN 
šaukite į mus ir mes nusiųsime sa
vo gydytoją į Jūsų namus.

Mes taipgi priimame ligonius ant 
savaitės. Lawndale 839,
1234 Independente Blvd. Chicago

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliams Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj

Pirmas Floras 15c. Balkonas l(h
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestįs.
4 DIDELI AKTAI KASDIEN

’AALSIED ir 32-ra GATVĖ

Z J ERB. Naujienų skai- r 
” tytojoa ir skaityto
jai prašomi pirkinių rei- Į j 
kalais eiti į tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose.

GARSINKITES 
■ “NAUJIENOSE”


