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Wilsonas prašo paskelbti 
kare Austrijai

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., on December 
5, 1917, as regired bv the act of 

, October 6. 1917.
Prezidentas prašo paskelbti 
karę Austrijai. Kongresas 

tą prašymą išpildys.

i——   —  i ..... -■—*

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
5. 1917, as regired by the act of 
October 6, 1917.
PASKELBIMAS KARĖS 

PALIES 1,000,000 AUSTRŲ

WASHINGTON, gr. 4. — 
Prezidentas Wilsonas Šian
die atsišaukė į kongresą, rei
kalaudamas paskelbti karę 
prieš Austro-Vengriją.

Užtikrindamas, kad Ame
rika turi kariauti iki perga
lės ir užreikšdamas, kad nie
kas neturi pastūmėti mus į 
sali, jis prašė, kad Austro- 
Vengrija butų formaliai pri- 
skaityta tarpe Amerikos 
priešų, pašalinimui “nesma
gumą darančios kliūties, ku
ri stovi musų kelyje.”

Jie virs» svetimšaliais prie
šais ir turės pildyti vokie
čiams nustatytas taisyk
les.

WASHINGTON, gr. 4. — 
Paskelbimas karės Austro- 
Vengrijai padarys labai ma
žą permainą Suv. Valstijų 
santikiuose su dvylipe mo
narchija, kadangi karės sto
vis, kuri kongresas rengiasi 
paskelbti, faktiškai gyvuoja 
per daugelį mėnesių.

Daugybė Austro-Vengri- 
Įjos pavaldinių, nužiūrimi 

Taiką, kokią Amerika da- kaipo priešo agentai šioje ša- 
rys, turi paliuosuoti nuo’lyje, bus areštuoti už kelių 
Prūsijos viešpatavimo Aus-(valandų po paskelbimui ka- 
tro-Vengrijos, Turkijos ir (rėš. Daugelis jų yra jau iš- 
Balkanų, kaip šiaurinės Fra- tisus mėnesius sekiojami tei- 
ncijos ir Belgijos žmones. |sių departamento agentų, 

------------------- bet netapo areštuoti delei 
True translation filed with the post- stOkoS tikl’U prirodymu prieš masl(*t\at Chicago, Ui., on December . * r c 1

October 'C, 1917.

Svarstys paskelbimą karės

juos.

WASHINGTON, gr. 4. — 
Senatorius Martin šiandie 
pranešė, kad senatas susi-

zoliuciją, paskelbiančią karo
> Austrijai. Rezoliuciją pa-

n tas. Atstovų butų užrube- 
žinių reikalu komitetas susi
rinks ryto svarstymui veiki
mo, kokio reikalavo prezide
ntas Wilsonas.

True translation filed wtth the post- 
inaster at Chicago, III., on December 
5. 1917, as regired by the act of 
October 6, 1917.

WASHINGTON, gr. 4. — 
Prezidentas Wilsonas šian
die prašė kongreso tuojaus 
paskelbti karę Austro-Ven
grijai ir kongresas tam pri
tardamas, rengiasi prie dar
bo. Senato užrubežinių san- 
tikių komitetas ir atstovų 
buto užrubežinių reikalu ko- 
mitetas, kuris turi reikalų su 
karės rezoliucija, susirinks

prezidento Wilsono patari
mą paskelbti karę Austro- 
Vengrijai, nepatapę pilie
čiais dvilypės monarchijos 
pavaldiniai automatiškai pa
sidarys svetimšaliais prie
šais ir galės būti greitai are
štuojami ir internuojami.

Suv. Valstijų paskelbimas 
karės paliestų arti 1,000,000 
Austrijos pavaldinių, kadan
gi jie tuojaus papuola po vė
liausiu prezidento patvarky
mu, reikalaujančiu svetimša
lius priešus užsiregistruoti, 
draudžiančiu jiems keliauti 
be specialio leidimo ir drau
džiančiu jiems būti prie van
dens pakraščių, sandėlių ir 
stočių.

Karė iki pergalės

ryto. ..
Rezoliucija, kurią parašys 

Valstybės departamento tar
ptautinių teisių žinovai, bus 
įnešta ir, vadovai sako, bus 
priimta abiejuose butuose 
pėtnyčios vakare.

Šį sykį prezidentas Wilso- 
nas nerekomendavo paskel
bimo karės prieš Turkiją ir

True translation filed with the post- 
master at Chicago. III., on December 
5. 1917, as regired by the act of 
October 6, 1917. * •
Apie taiką dabar negali bū

ti nė kalbos, sako prezide
ntas savo metinėje kalbo
je kongresui.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
•'». 1917, as regired by the act of 
October 6, 1917.

VISKAS JIEMS.

Kapitalistai visuomet ras 
būdų pasipelnymui.

WASHINGTON, gr. 4. — 
Darbo Departamentas ofici
aliai paskelbė, kad tuo pačiu 
laiku, kada valdžios įstaigos 
ragina žmones vartoti vieton 
kviečių jų užvaduotojus, tie 
užvaduotojai pabrango 30 
nuošimčiu. c

“Cornmeal” pabrango da
ugiau negu dvigubai. Bul
vės, kurios irgi skaitomos 
užvaduotojais, pabrango 15 
n uos.

WASHINGTON, D. C, gr. 
4. — Prezidentas Wilsonas 
šaindie pasakė kongresui 
savo metinę kalbą, kuri skai
toma ant tiek svarbi tarp
tautiniuose reikaluose, kad 
ji buvo valdžios iškalno pa
siųsta beveik kiekvienai sos
tinei pasaulyj.

Prezidentas Wilsonas re
komendavo kongresui tuo- 
jaus paskelbti karę Austro- 
Vengrijai.

Suglausdamas galutinas 
sąlygas, prezidentas užreiš
kė, kad niekas neturi pasukti 
Suv. Valstijų į šalį, kol karė 
nebus laimėta ir Vokietija 
netaps sumušta. Jis pasakė, 
kad apie taiką negali būti 
kalbos.

Prezidentas pasakė kong
resui, kad umus paskelbimas 
karės Austrijai reikalingas 
užbėgimui anomališkam pa
dėjimui, kokį Suv. Valstijos 
susitinka savo karėje su Vo- 
keitija, nors Austrija ir ne
buvo savo valdone, o tik Vo
kietijos vasalu.

Ta pati logika, sakė jis, pri
vestų prie karės su Turkija 
ir Bulgarija, bet jos kol kas 
nestovi ant kelio Suv. Valsti
joms, jos karėje prieš Prū
sijos autokratiją.-

Taika, užreiškė preziden
tas, galės įvykti tiktai tada, 
kada Vokietijos žmonės įvy- 
kįs ją per valdonus, kuriais 
pasaulis gali pasitikėti; ka
da jie atlygins už sunaikini
mą, kokį padarė dabartiniai 
valdonai ir kada Vokietija 
pasitrauks iš visų teritorijų, 
įgytų ginkluotu užkariavi
mu.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
5, 1917, as regired by the act of 
October 6, 1917.

ATSILANKĖ PAS 
TROCKĮ.

gr. 2PETROGRADAS, 
(suvėlinta). — Lieut.-pulk. 
Wm. V. Judson, Amerikos 
karinės misijos Rusijoj vir
šininkas šiandie neformališ- 
kai atsilankė į bolševikų kva- 
tierą Smolny institute. Ten 
jis kalbėjosi su Leonu Troc
kio apie Judsono notą kariš
kam viršininkui ir Amerikos 
kariško atašės maj. Kerth 
protestą prieš gen. Duchonin 
delei Vokietijos ir Rusijos 
tarybų apie pertraukimą 
mušiu.

Bulgarijos 
apetitas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
5, 1917, as regired by the act of 
October 6, 1917.
Bulgarija nori pasigriebti 

visą Serbiją, dalį Graiki
jos ir Rumunijos. /

PETROGRADAS, gr. 4— 
Užrubežinių reikalų minis
terija gavo telegramą nuo 
ambasadoriaus Berne, ku
rioj aprašoma Bulgarijos re
ikalavimai nuo centralinių 
valstybių naujų žemių pasi
savinime. ■ Apsvarstymui 
šių reikalavimų nesenai ir į- 
vyko centralinių valstybių 
konferencija Nišoje.

Kaipo šaltinį žinioms, pa
duotoms telegramoje, paduo
dama nesenai atvykusį Ber- 
nan turkų valdininką, daly
vavusį toje konferencijoje.

Bulgarija ištiestų savo ru- 
bežių nuo Moldavijos iki Du
nojaus susijungimui, užim
dama Serbijos sostinę Nišą; 
iš ten palei liniją nuo Nišos 
iki Prištinos ir palei augš. 
dalį Vardaro upės iki Alba
nijos ir Graikijos rubežių.

Ji reikalauja Salonikų, Šė
rės ir Kavala (Graikijos uo
stų) su rubežium iki jurų.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago. III., on December 
5, 1917, as regired bv the act of i
October 6, 1917. j Taipgi reikalaujama visos

“TAIKA DAR TOLI.” Dobrudžia, labiausiai derli
ngos Rumunijos dalies.

Viršminėtos žinios patvir
tinta iš bulgarų šaltinio, 
kuris sako, kad taipgi reika
laujama Timoka klonio, ski
riančio Bulgariją nuo Serbi
jos.

BERN, gr. 3 (suvėlinta). 
— Journal La Šuisse tvirti
na, kad grafas Karolyi, Ven
grijos atstovas į dabartinę 
taikos konferenciją Berne, 
pasakęs:

“Apie Rusijos reiklaavi- 
mą taikos sunku tarties, ka
dangi nėra tikrų šalies ats
tovų. Padėjimas taip neaiš
kus. Vakar Kerenskis, šia
ndie Leninas, ryto — kas? 
Jeigu net ir įvyktų mūšių 
pertraukimas, tai taika bu
tų dar toli.”

Gen. Duchonin 
užmuštas.

Krymas atsiskyrė 
nuo Rusijos.

True translation filed with the post- 
mastei* at Chicago, III., on December 
5, 1917, as regired by the act of 
October 6, 1917.
Dar viena nauja respublika 
Rusijoj — Krymo totorių.

LONDONAS, gr. 4.—Ti
mes Petrogrado korespon
dentas praneša, jog paskelb
ta yra įsisteigimas totorių 
respublikos Kryme (mažas 
pusiausalis prie Juodųjų ju
rų), tečiaus, sako, platesnių 
žinių nėra.

Prie progos koresponden
tas prisimena Kaukazo ne- 
prigulmybės pasiskelbimą ir 
Siberijos atsiskyrimą. Jis 
sako, kad sunku yra nusprę
sti kada toks dalinimasis su
stos. Tečiaus tas labai ma
žai apeina valdančiąją frak
ciją, kuri atsidavusi yra vien 
taikos programui.

CHICAGO. — Trįs plėši
kai užpuolė American Wire 
Co., 954 W. plst st. ofisą ir 
ten esant daugeliui tdarbini- 
nkų, laukusių išmokėjimo al
gos, atėmė iš kasieriaus $1,- 
500.

NEW YORK. — Gaisras 
sunaikino keturis budinkus 
Morse Dry Dock and Repair 
Co. dirbtuvės, Sp. Brooklyn. 
Nuostoliai siekia $1,000,000.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., on December 
5, 1917, as regired by the act of 
October 6. 1917.

BALSUOS APIE PRIEDUS 
KONSTITUCIJAI.

Balsavimo teisė moterims ir 
prohibicija.

WASHINGTON, gr. 4.— 
Atstovų buto teisių komite
tas ateinantį utam'inką bal
suos apie priedus prie kons
titucijos, suteikiančius nto- 
terims balsavimo teisę viso
je šalyje, taipgi įvedančius 
visuotiną prohibiciją.

UŽMUŠĖ 8 DARBI
NINKUS.

ST. LOUIS, Mo., gr. 4. — 
8 darbininkai tapo elektros 
užmušti, o 2 sunkiai apdegi
nti Anheuser-Busch brava
re, kuomet viela, prie kurios 
jie dirbo, nukrito ant kitos 
stiprios elektros vielos.

Iš karės lauko
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
5, 1917, as regired by the act of 
October 6, 1917.

PASKUTINĖS VOKIEČIŲ 
SPĖKOS IŠSKAIDYTOS

RYTINĖJ AFRIKOJ.

Talkininkai užėmė dideles 
vokiečių kolonijas.

LONDONAS, gr. 4.—Ka
rės ofiso oficialis praešimas 
sako: “Rytinė Afrika tapo 
pilnai apvalyta nuo priešo.”

Vokiečiai pražudydami 
Rytinę Afriką, neteko savo 
paskutinių kolonijų, kurios 
buvo daugiau nė 1,000,000 
ketv. mylių dydžio ir turėjo 
apie 14,000,000 gyventojų, jų 
tarpe 25,000 baltųjų.

Rengiasi iiiusin su 
kazokais

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, 111., on December 
5, 1917, as regired by the act of 
October 6, 191-7.
ATSIŠAUKIA Į AUSTRŲ- 

VOKIEČIŲ ARMIJĄ.

Bolševikų valdžia išleido ma
nifestą į austrų ir vokie
čių kareivius, kad jie pa
gelbėtų užbaigti karę.

True translation filed with the j>ost- 
mastcr at Chicago, 111., on December 
5, 1917, as regired by the act of 
October 6, 1917.
Gal įvyks Vitebske mušis su 

kazokais.—įfornilovas pa
bėgęs. Generalis štabas 
pasidavė bolševikams.

True translation filed with the post- 
mastei* at Chicago, III., on December 
5, 1917, as regired by the act of 
October 6, 1917.
Bolševikai paėmė Mogilevą. 

Išmetė vyriausį koman
duoto ją iš traukinio.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
5, 1917, as regired by the act o f 
October 6, 1917.

VOKIEČIAI LAIMĖJO 
CAMBRAI.

Suėmė 500 belaisvių.

PETROGRADAS, gr. 4.— 
Rusų karės ofisas oficialiai 
paskelbė, kad po to, kai bol
ševikų vyriausias koman- 
duotojas Ensign Krylenko 
paėmė Mogilevą, įvykusio ly- 
nčo teismo pasekmėje, gen. 
Duchonin, kuris užėmė vy
riausio komanduotojo Rusi
jos armijomis vietą po nu
vertimui premiero Kerens
kio, tapo išmestas iš trauki
nio ir užmuštas.

BERLINAS, gr. 4. — Ofi
cialiai paskelbta, kai Bade
no kariuomenė vakar štur
mu paėmė ir pasilaikė La 
Vacąuerie, pietvakariuos 
nuo Cambrai. Sakoma, kad 
500 belaisvių tapo suimta.

ANGLAI SUĖMĖ 26,869 
BELAISVIŲ.

Lapkričio mėnesyj.

RUSIJA PRAILGINANTI 
KARĘ.

STOCKHOLM, gr. 4. -- 
Sulig išspausdinto Afton Ti- 
dningen’e pasikalbėjimo, So
cialistų Internacionalo sek
retorius, kuris dabar yra Go- 
thenburge, pasmerkia atsiti
kimus Rusijos, kaipo daran
čius taikos prospektus tam
sesniais. N et jeigu ir V okie- 
tija ir galėtų ištraukti visą 
kariuomenę iš rytinio fron
to, sako jis, jai vis dar truk
tų materialės viršenybės, re
ikalingos pergalėjimui talki
ninkų priešinimos. Iš to jis 
išveda, kad delei paskutinių 
atsitikimų Rusijoj karė gali 
būti prailginta ištisiems mė
nesiams.

LONDONAS, gr. 4. — Su
lig karės ofiso paskelbtų 
skaitlinių, anglai lapkričio 
mėn. visuose frontuose suė
mė 26,869 belaisvius ir atė
mė 221 kanuolę. 11,551 ka
reivis ir 138 kanuolės paimta 
vakariniame fronte; 10,454 
kareiviai ir 80 kanuolių — 
Palestinoje ir 4,403 kareiviai 
ir 3 kanuolės — Rytinėj Af
rikoj.
TURKAI VEJA ŽYDUS Iš 

JERUZOLIMO.

AMSTERDAM, gr. 3. — 
Iš Budapešto pranešama, 
kad žydų gyventojai yra iš
keliami iš Jeruzolimo.

SUDEGĖ KAZARMĖS.
KENOSHA, Wis. — Va

kar vakare gaisras sunaiki
no naujas oficierių kazarmes 
kurios tik dieną prieš tai bu
vo užbaigtos. Kartu sudegė 
ir už $4,000 maisto.

LONDONAS, gr. 4. — Iš 
Petrogrado į Daily News 
pranešama, kad bolševikų 
valdžia išleido manifestą į 
austrų ir vokiečių kareivius, 
kuris bus dideliame skaičiu
je išplatintas aeroplanais ir 
kitais budais tarpe austrų- 
vokiečių armijos. Manifes
tas išdėsto bolševikų progra
mą ir kokias jie padarė soci- 
ales, ekonomines ir politiškas 
permainas. Jame taipgi at
sišaukiama į kareivius pagel 
bėti jiems užbaigti karę, pri
žadant kad jeigu jie pagel
bės, taika įvyks už kelių die
nų ir kad taipgi kitos šalįs 
irgi prisidės.

PETROGRADAS, gr. 4— 
Pranešama, kad Vitebske 
gręsia kilti mušis tarp Pet
rogrado garnizono pulkų, 
vadovaujamų Ensign Kry- 
lenko ir kazokų. Sulig Kry- 
lenko adjutanto telegramos, 
kazokai susirinko šonuose ir 
užpakalyj Krylenko spėkų.

Skleidžiama proginė žinia, 
kad gen. Kornilov, buvęs Ru
sijos vyriausias komanduo- 
tojas, kuris vadovavo nepa- 
sekmingą sukilimą prieš Ke
renskio valdžią, vakar pabė
gęs iš kalėjimo.

Vyriausias bolševikų ka- 
manduotojas Ensign Krylen
ko šiandie telegrafu pranešė, 
jog atsisakęs pripažinti bol
ševikų valdžią generalis šta
bas pasidavė.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
5, 1917, as regired by the act of 
October 6, 1917.

TARYBOS PRASIDĖJO.

True translation filed with the post- 
master at Chicago. III., on December 
5, 1917. as rcgifcd by the act of 
October 6, 1917.

WH0 IS NEXT?

BERLINAS, gr. 4. — Ka
rės ofisas paskelbė, kad ta
rybos apie pertraukimą mū
šių Rusijos fronte jau prasi
dėjo.

Pirmiau caro duktė, o dabar 
ir caras pabėgęs.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December' 
5, 1917, as regired by the act of 
October 6, 1917.

MŪŠIAI PERTRAUKTI 
48 VALANDOMS.

LONDON, gr. 4. — Šian
dieninė Exchange Tele- 
graph žinia iš Amsterdamo 
sako, kad Bavarijos princo 
Leopoldo kvatieroje tapo pa-,
sirašyta po sutartim apie į 
pertraukimą mūšių tarp Ru- ’ 
sijos ir Vokietijos. Pertrau- ’ 
kimas mūšių bus galėję 48 
valandas.

LONDONAS, gr. 4. — Iš 
Zurich per Paryžių atėjo čia 
gandas, kad buvusis caras 
Mikė pabėgo iš vienuolyno 
arti Tobolsko, kur jis buvo 
uždarytas ir kad jis išbėgo 
per Charbiną ir atvyko Ja- 
ponijon.

(Kokį dabar naują “džio- 
ką” iškirs korespondentai?).

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
5, 1917, as regired by the act of 
October 6. 1917.
PALIUOSUOS GEN. ČE- 

REMYSOVĄ.

Petrogrado miesto durna 
paleista.

Rumunija reikalauja 
taikos.

True translation filed with the post- 
mastei* at Chicago, III., on December 
5, 1917, as regired by the act of 
October 6, 1917.

Toks einąs gandas tarp 
reichstago narių.

of

AMSTERDAM, gr. 4. — 
Dusseldorff General Anzei- 
ger Berlino korespondentas 
praneša apie gandą reichsta
ge, kad Rumunijos valdžia 
mėgino Vokietijos ir Austri
jos valdžias apie sąlygas ta
rybų apie pertraukimą mū
šių ir taiką. Koresponden
tas sako, kad greitas reichs
tago komiteto posėdžių už
darymas paremia gandą.

Wesser Zeitung, kurio nu
meris čia gautas, tikrina, 
kad Vokietijos užrubežinių 
reikalų ministeris Dr. Ri- 
chard von Kuehlmann laike 
pusvalandžio posėdžio rei
chstago komiteto padarė 
slaptus pranešimus nariams, 
po ko komitetas uždare po
sėdį.

PETROGRADAS, gr. 3 
(suvėlinta). — Revoliucinis- 
kariškas komitetas sutiko 
paliuosuoti buvusį generalio 
štabo viršininką gen. Čere- 
mysovą iš Šv. Petro ir Povi
lo tvirtovės, pakeičiant na
miniu areštu.

Miesto durna tapo paleista. 
Nauji rinkimai paskirti gr. 
9 d.

Suėmė 8 kalinius.

JOLIET, III. — 8 iš 13 pa
bėgusių iš Joliet kalėjimo 
kalinių tapo suimti Morris, 
III., kur jie nuvažiavo gatve- 
kariu, kurį jie užgriebė api- 
plėšdami pasažierius ir juos 
išsodindami laukuose. Visas 
rųiestelis apsiginklavo ir ie
ško likusių 5 pabėgusių ka
linių.

SKAITYKIT IR PLĄTINKIT lį 

“NAUJIENAS”.

Svetur tarp Savyjy — 
tuo antrašu veikiai bus 
.spausdinami “Naujienose” 
gerb. musų rašytojos že
maitės vaizdeliai iš Ameri
kos lietuvių gyvenimo.
Musų skaitytojai tegul nepra
leidžia nė vieno Naujienų nu
merio, kuriuose tie vaizdeliai 
tilps. Užsisakykite Naujienas 
išanksto.



NAUJIENOS, Chicago, 111. Sereda, Gruodžio 5, 1917.

Ji daro dabar ir sekantį 
žingsnį: pradeda taikos per- 
traktacijas su centralėmis 
valstybėmis. Jeigu talkinin
kų politika ir toliaus bus to- 
kia-pat, tai prieis prie to, 
kad tarp Rusijos ir centra- 
lių valstybių įvyks separati- 
nė taika — taika tarpe Radi
kaliausios pasaulyje demo
kratijos ir aršiausio pasauly
je despotizmo! Taika, kur’ 
duos galios tam despotizmu 
sustiprintomis jiegomis pul
ti ant vakarinės Europos ir 
Suv. Valstijų demokratijų!

Nelinksma perspektyva 
demokratybės šalininkams.

Reikia pripažinti tiesą “E- 
vening Post” nuomonei, kad 
dalykai, susidėjusieji Rusi
joje, pragaištingos talkinin
kų politikos rezultate, gali 
reikšt ne tiktai milžinišką 
nuostolį talkininkams, o ir 
pragaištį Rusijos revoliuci
jai. Tokie du elementai, kaip 
revoliucinė demokratija ir 
pusiau-absoliutistinis kaize- 
rizmas, negali kiek ilgesnį 
laiką ramiai sugyventi šalę 
viens kito; juodu yra per
daug priešingi kits kitam, ir 
juodviejų susiartinimas turi 
iššaukt kovą, kuri pasibaigs 
vieno arba antro elemento 
pražuvimu.

Klausimas dabar kįla: ko
dėl talkininkų diplomatai lei
do, kad dalykai įeitų į tokias 
pavojingas vėžes? Rusijos 
revoliucijos žuvimas jiems, 
žinoma, ne baisus daiktas; 
širdies gilumoje jie tos revo
liucijos bijosi labiaus, negu 
kaizerizmo. Bet juk, atstum
dami nuo savęs Rusiją, talki
ninkai kenkia tiesioginiany 
savo tikslui — pasekmingam 
karės vedimui prieš Vokieti
ją. Šituo žvilgsniu žiūrint, 
talkininkų politika ištiesų iš
rodo lyg butų vedama “kri- 
minalės ignorancijos ir nerū
pestingumo.”

Vienok čia mums eina da- 
ykas ne apie kaltinimus ir 

smerkimus, o apie objekty
vių priežasčių išaiškinimą. 
Jeigu ir pasmerksime talki
ninkų politiką, tai visgi dar 
nebus išaiškinta, kodėl ji y- 
ra tokia, o ne kitokia.

Raktą prie supratimo šito 
klausimo mes turėsime tada, 
kada atsiminsime, kad da
bartinėje karėje lošia rolę ne 
vien tautiniai-politiniai, o ir 
socialiai momentai. Ir Suv. 
Valstijų ir talkininkų vald
žios ne be reikalo skelbia, 
kad joms rupi sumušt Vokie
tiją ne tiktai, kaipo valstybę, 
kurios reikalai susirėmė su 
talkininkų reikalais, o ir kai
po šalį, kurioje viešpatauja 
junkeriai, feudalai, viduram
žinės sistemos atstovai* Ka
rė tarpe centralių valstybių 
ir talkininkų yra, išdalies, 
kova tarpe feudalizmo ir ka
pitalizmo.

Bet panašus skirtumas, 
kaip tarpe centralių valsty
bių ir talkininkų, tiktai dar 
didesnis — yra ir tarpe tal
kininkų ir dabartinės Rusi
jos. Kuomet Suv. Valstijos, 
Anglija ir Francija sudaro 
kapitalizmolcoaliciją, Rusija 
pateko į rankas darbo demo
kratijos, kurioje vadovauja 
mirtinas kapitalizmo prie
šas, proletariatas. Ši aplin
kybė tai ir darė negalimu iki 
šiol daiktu Rusijos politikos 
suderinimą su talkininkų po
litika.

Ir mažas vaikas gali su
prast, kad Rusijos pagelba 
kovoje prieš centrales vals
tybes yra be galo reikalingas 
daiktas talkininkams. Kiek
vienam aišku taip-pat, jogei 
šitos pagelbos talkininkai 
butų turėję tuo daugiau, juo 
didesnį jie butų apreiškę so
lidarumą su Rusijos demo
kratijos siekiniais. Bet tal
kininkai nepadarė to aiškaus 
ir suprantamo dalyko; jie 
net neparodė noro šituo ke
liu eiti. Pakako Rusijos Dar
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Karts tikslai ir 
demokratija.

Šios dienos Apžvalgoj mes 
perspausdinome įdomią iš
trauką iš New Yorko “Even
ing Post”.

Tas laikraštis yra buržua- 
ziskas. Vienok jo nuomonė 
apie santykius tarpe talkini
nkų diplomatijos ir Rusijos 
atsitikimų yra tokia, su ku
ria verta susipažinti ir pro
taujantiems darbininkams.

Už paskutinio laiko Rusi
jon atsitikimus “Evening 
Post” kaltina talkininkų val
džias. Jisai sako, kad talki
ninkų politika karės klausi
me pakirto Kerenskio vald
žios spėkas ir padėjo įsigalėt 
bolševikams.

Rusijos revoliucija, nuver
tus! carizmą, atmetė ir impe
rialistinę jo politiką. Vieto
je karės ligi priešo sutriuš
kinimo, ji paskelbė greito ir 
teisingos taikos obalsį, tai
kos “be aneksijų, be kontri
bucijų ir tąja sąlyga, kad 
kiekviena tauta turėtų teisės 
spręsti apie savo likimą”. 
Būdama talkoje su Anglija, 
Franci ja ir kitomis valstybė
mis, Rusija pareikalavo, kad 
ir jos priimtų tuos pačius 
principus.

Bet Rusijos talkininkai 
reikalavimo neišpildė. Nors 
po ilgo spyriavimosi jie ir su
tiko atlaikyt konferenciją sv 
Rusijos atstovais ir peržiū
rėt karės tikslus, vienok ėjc 
mėnesis po mėnesio, o konfe
rencija buvo vis atidėlioja
ma, ir ant galo, kada konfe
rencijos laikas prisiartino, ir 
Rusijos Darbininkų ir Ka
reivių Taryba išrinko į ją sa
vo delegatą Skobelevą, tai 
Anglijos valdžia, Bonar Law 
lupomis, užreiškė, kad kon
ferencija nesvarstys talki
ninkų karės tikslų. Pasak 
‘Evening Post”, šitas užrei- 

akimas buvo mirtinas smūgis 
Kerenskio valdžiai ir signa
las bolševikų pergalei.

Nėra abejonės, kad šitame 
to laikraščio tvirtinime yra 
•daug tiesos. Rusijos demo
kratija nusigręžė nuo talki
ninkų,, kuomet pamatė, kad 
jie nenori eiti su ja vienu ke
liu, ir nusigręžė nuo savo 
valdžios, kuri stengėsi palai
kyt draugiškus santykius ta
rpe Rusijos ir talkininkų. 
Kerenskis puolė, kaipo auka 
perdidelio užsitikėjimo tal
kininkų valdžiomis. Šios su
gylė Kerenskį, žodžiais kel
damos jį i padanges, o dar
bais traukdamas pamatą iš 
po jo kojų.

Rusijos demokratija, įsiti- 
unusi, kad talkininkams ru
pi ne jos principai, o visai 
kas kita, ir netekusi vilties, 
kad Kerenskis galėtų perkei
sti jų politiką, numojo ran
ka ant talkininkų ir ant Ke
re nakio ir pastatė prie šalies 
vairo. Ui partiją, kuri buvo 
gr/tvriu oriui jiems prip.sin

m 

bininkų ir Kareivių Atstovų 
Tarybai paskelbt, kad ji siųs 
i talkininkų konferenciją sa
vo įgaliotinį, kaip Francijos 
užsieniij miništeris pasisku
bino viešai pranešt, jogei 
Skobelevas nebusiąs įleistas 
į konferenciją, o Anglijos 
valdžios atstovas užreiškė, 
kad konferencija visai ne
svarstysianti tų klausimų, 
kuriuos pakėlė Rusijos de
mokratija.

Nesutikimas tarpe Rusi
jos politikos ir talkininkų po
litikos karėje pareina iš tų 
klesinių skirtumų, kurie yra 
tarpe darbo demokratijos ir 
kapitalistų. Taigi teisin- 
giaus yra pasakyt, kad ne 
kriminale ignorancija ir ne
rūpestingumas, kaip išsireiš- 
kia “Evening Post”, — o Mė
sinis egoizmas sulaikė talki
ninkų valdžias nuo Rusijos 
principų priėmimo. Tas kle- 
sinis egoizmas nedavė joms 
paremti Kerenskio valdžią ir 
prirengė dirvą bolševikų 
pergalei Rusijoje.

Egoizmas ilgesniam laiku 
yra “neapsimokąs dalykas” 
visuomenėje. Visuomenės 
interesai yra stipresni, negu 
kokios-nors jos dalies inte
resai. Ir ta visuomenės da
lis, kuri varo egoizmo poli
tiką, anksčiaus ar vėliaus tu
ri nukentėti už tai.

Apžvalga.
T r ne translation filed with the post- 
master at Chicago, UI., on December 
5, 1917, as reųired by the act of 
October 6, 1917.
TALKININKŲ DIPLOMA
TIJA IR BOLŠEVIKAI.

New Yorko laikraštis “E- 
vening Post” rašo:

P-nui Lincoln Eyre, spe
cialiam “World’o” kores
pondentui Paryžiuje, pri
klauso kreditas už pasaky
mą išmintingo žodžio aky- 
veizdoje panikos ir įnirši
mo audros, kuri, kaip ma
tyt, siaučia žinių centruo
se ir redakcijų ofisuose. 
“World’o” korespondentas 
praneša, kad augštieji au
toritetai Paryžiuje sutin
ka, jogei Konferencija (ta
lkininkų valdžių atstovų. 
“N.” Red.) turi pagalvot 
apie Rusiją. Kokia turi 
būt talkininkų politika lin
kui bolševikiškos valdžios 
Petrograde, tai yra tema 
diskusijoms, bet niekur 
nėra palinkimo “žiūrėt į 
Rusiją, kaipo į šalį,' kurios 
neverta daugiaus paisyti.” 
Ir kaip gali būt kitaip, jei
gu apgalvoji dalyką šaltu 
krauju? Kuri talkininkų 
valdžia arba diplomatas 
gali lengva širdžia imt ant 
savęs atsakomybę už Rusi
jos išbraukimą iš talkinin
kų tarpo ir jos įstumimą į 
vokiečių stovyklą? Taip 
pigu, taip baisiai pigu yra 
smerkti Leniną, kaipo kai
zerio agentą, kalbėt apie 
talkininkų grūmojimus Ru 
sijai, šukaut apie du mili- 
onu vokiečių, kuriuos da
bar rusai sulaiką prie sa
vo fronto, ir piešti tų ka- 
reivių pasirodymą vakari
niame fronte. Mes niekuo
met netikėjome, kad tokia 
kriminale ignorancija ir 
nerūpestingumas galėtų 
tikrai vadovauti talkiniii- 
kų politikai. Nežiūrint tų 
tvirtinimų, kad Paryžiaus 
Konferencija svarstys ka
rės metodus, o ne kares ti
kslus, mes vis dėlto nepa- 
jiegėme įsivaizdinti, kaip 
talkininkų atstovai galėtų 
nesuprast svarbaus ryšio 
tarpe Paryžiaus ir Petro
grado ir progos, kuri atsi
daro prieš Konferenciją, 
kirst smūgį už tikrąją Ru
sijos laisvę ir už talkinin
kų reikalą.

Reikia atsim int, kad. Pa* 
ryžiaus Konferencijos tik

slas buvo suseit, kaipo ka
rės tikslų konferencija. 
Ji buvo ilgai atidėliotas at
sakymas į nuolatinius Ke
renskio raginimus — tai y- 
ra, į rimtųjų Rusijos jiegų 
raginimus — paskelbt tal
kininkų programą, kuris 
parodytų kiek simpatijos 
tikslams, kuriuos išdėstė 
Rusijos revoliucija pra
džioje. Jeigu talkininkai 
butų parodę palinkimo 
pritart Rusijos norams ir 
peržiūrėt karės tikslus, tai 
jie butų sustiprinę Keren
skį ; ir jiems šiandie nebū
tų reikėję stovėt net prieš 
tragišką klausimą apie 
santykių* pertraukimą su 
revoliucine Rusijos vald
žia.. Tarpe nuolatinių to
kio talkininkų pasikalbėji
mo atidėliojimo ir Kerens
kio autoriteto smukimo bu 
vo artimiausis ryšys. Tai 
buvo politika, kuri lošia 
stačiai į bolševikų rankas. 
Kad ne Komilovo demon
stracija, kuri privertė bol
ševikus laikinai paremti 
Kerenskį, pastarasis, kaip 
šiandie mums aišku, butų 
buvęs nuverstas dar anks
čiaus, pasiremiant tuo bol
ševikų obalsiu, kad talki
ninkai panaudoja Rusiją 
savo tikslams, nepaisyda
mi josios reikalų. Nebūtų 
buvę vėlu ateit į pagelbą 
Kerenskiui ir po Kornilo- 
vo istorijos. Išrodė, kad 
Paryžiaus Konferencija 
duos senai lauktąjį atsa
kymą. Taryba, kuri dabar 
valdo Petrogradą, jau bu
vo išrinkusi savo atstovą į 
Konferenciją. Jeigu butų 
įvykęs pasikalbėjimas, bu
tų galėta prieit prie suta
rimo. Bet staigu tapo pa
skelbta Bonar Law (Ang
lijos iždo ministerio. “N.” 
Red.) užreiškimas, kad 
Paryžiuje bus svarstoma 
ne karės tikslai, o karės 
metodai. Nebus perdėta, 
jeigu pasakysime, kad Bo- 

- nar Law davė signalą Ke
renskio išnykimui ir Leni
no iškilimui.

Vienok kaip nebūtų blo
gas dabartinis dalykų sto
vis, talkininkai dar vis tu
ri galios sveiku protu ir 
supratimu žymioje dalyje 
atitaisyt praeities klaidas. 
Talkininkams nėra reika
lo pult į Lenino ir jo “val
džios” glėbį. Jie gali sto
vėt nuošaliai, koliai laikas 
parodys, kiek yra pasto- 

• vumo bolševikų režime ir 
kokiame laipsnyje jisai iš
reiškia Rusijos valią ir tik
slus. Jie tikrai gali pa
laukt iki suseis Steigiama
sis Susirinkimas; juo il- 

giaus Leninas atidėlios 
Steigiamąjį Susirinkimą, 
tuo lengvesnis bus talki
ninkų padėjimas. Bet vie
nas dalykas turi nebeatsi- 
kartoti daugiaus, tai ta 
klaida, kuri suteikė galios 
bolševikams nuverst Ke
renskį, ir kuri, eigų talki
ninkai bus joje užkietėję, 
suardys visas progas riip- 
tųjų jiegų atgaivinimui 
Petrograde. Štai kame nė
ra abejonės: jeigu vėl bus 
pradėta grumot faktinei 
Rusijos valdžiai diplomati
nių santykių pertrauki
mui ; jeigu talkininkai ne
paliaus su viltim žiūrėję į 
kazokus, kaipo “tvarkos” 
išgelbėtojus; jeigu konser
vatorių laikraščiai, tokie, 
kaip “Moming Post” ne
paliaus garsiai dūsavę a- 

. pie sugrįžimą senųjų 
prietelių”, t. y. Romanovų, 
—tai talkininkai neteks 
Rusijos, o Rusija gali ne
tekti savo revoliucijos.

ŠLIUPAS AGITUOJ A 
Už DEŠINIUOSIUS.

“Tėvynė” paskelbė dešim
tą Šliupo laišką, kuriame 
tarp kitko rašoma:

Tinkamiausios partijos 
“Pažanga” ir “Santara.” 
Santariečiai Lietuvių Sei
me padarė klaidų (p. Leo
no vedami), neprisidėda
mi prie didumos rezoliuci
jų dėl Neprigulmingos Lie 
tuvos. Dešinieji ir jų va
dai daugiur nusileidžia ir 
išmintingai elgiasi. Su 
čionykščiais kunigais gali
ma susišnekėti, nesą dau
guma jų yra geri patrio
tai. Socialistai liaudinin
kai tik tiek gero teturi sa
vyje, kad užtarauja tautų 
apsisprendimą. Amerikos 
vidurinei sriovei* išpuola 
artimus ryšius laikyti tik 
su “Pažanga” ir “Santa
ra.” Yra skirtumas tarp 
jųdviejų toks: pažangie
čiai—tai demokratai, pa
krypę į dešinę pusę religi
jos klausime ,o santarie- 
čiai—tai progresyviški de
mokratai, kurie reikalau
ja, kad bažnyčia nieko be
ndro su valdžia neturėtų. 
Šiaip jųx programos mažai 
skiriasi, ir vadai bei nariai 
abiejų partijų yra rimti 
žmonės.
Matote, kaip jau toli nuva

žiavo Šliupas. Stačiai agi
tuoja už kunigus ir už deši
niąsias partijas! Jam ir “Pa
žanga” gera, nors ji nepripa
žįsta net sąžinės laisvės. O 
dar jisai vadina save laisva
maniu ! Mes visuomet sakė
me, kad šliupiška laisvama- 
nybė yra«atžagareiviška.

RUSIJOS MENŠEVIKŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

s Nuo 19 iki 26 rugpjūčio 
(pagal senąjį kalendorių) 
Petrograde įvyko Rusijos 
Socialdemokratų Darbinin
kų Partijos “susivienijimo 
suvažiavimas.” Jo tikslu bu
vo suvienyt visas Rusijos so- 
cial-demokratų sroves ir fra
kcijas. Nekviesta buvo tik
tai Plechanovo frakcija, ka
dangi ji taip toli nuvažiavo 
buržuazinio patriotizmo ke
liu, jogei social-demokratai 
nebeskaito jos socialistine 
srove. Suvažiavime tečiaus 
atsisakė dalyvaut ir leniniš- 
kos rųšies bolševikai. Dele
gatus į jį atsiuntė menševi- 
kai-internacionalistai (Ak- 
selrodo - Martovo srovė), 
menševikai-c e n t r i n i n- 
k a i (Čcheidzes - Ceretellfo 
srovė), menševikai dešinieji 
(Potresovo srovė) ir bolševi-* 
kų frakcija, susispietusioji a- 
pie “Novaja Žizn” (Gorkio 
redaguojamąjį laikraštį). 
Dalis šitų bolševikų tečiaus 
prasišalino iš suvažiavimo.

Suvažiavime buvo delega
tų nuo 195 organizacijų, ku
rioms priklauso 207,378 na
rių. Iš jų 22,000 priklauso 
žydų “Bundui”, o 60,000 — 
kaukaziečiams. Tuo budu 
grynai rusiškų narių suva
žiavimo delegatai atstovavo 
120,000.

Suvažiavimo prezidiuman 
tapo išrinkti Arsenjev, Kro- 
chmal, Ceretelli, Semkovski, 
Chinčuk, Strojev ir Vain- 
štein. Sekretoriais tapo iš
rinkti Astov, Pinkevič, By- 
chovski, Rabinovič ir Cuber- 
biller. Garbės nariais tapo 
išrinkti čcheidze ir Aksel- 
rod.

Rezultate suvažiavimo da
rbų, kurie tęsėsi, kaip minė
jome, ištisą savaitę laiko, ta
po priimta keletas svarbių 
rezoliucijų ir įsteigta “Suvie
nytoji Rusų Socialdemokra
tų Darbininkų Partija.” A- 
pie suvažiavimo nutarimus 
plačiaus pakalbėsime kitą 
kartą. Čionai paduosime 
surašą asmenų, kurie buvo 
išrinkti į Partijos centro ko
mitetą. Jisai susideda iš 25 
asmenų: P, B. Akselrod, I. 
Ceretelli, N. čcheidze, A. 
Čchenkeli, F. Dan, Lieber, L. 
Chinčuk, I. Isuv, K. Jermala- 
ev, B. Gorev, L. Goldman, P.

Kolokolnikov, F. Judin, A. 
Smirnov, G. Baturski, N. 
Garvi, S. Zariėckaja, L. Mar- 
tov, A. Martynov, S. Semko
vski, Abramovič, N. Rožkov, 
B. Ježov, E. Broido, B. Ja- 
chontov. Prie jų išrinkta 
dar 18 kandidatų.

Pirmame centro komiteto 
posėdyje, kuris įvyko rug
pjūčio 28 d., jo nariai seka
mai pasidalino vietas tarp 
savęs: pirmininku paskirta 
P. B. Akselrod, pirmininko 
padėjėjais — K. M. Jermola- 
jev ir F. A. Judin, sekreto
rium — L. N. Goldman, iždi
ninku— B. N. Krochmal. Iš
rinkta biuras susidedantis iš 
9 žmonių: Jermolajev, Ju
din, L. Goldman, Krochmal, 
Baturski, N. Garvi, E. L. 
Broido, Ježov ir Astrov.

Skaitytoju Balsai
Liet. Tau t. Kapinių reikalu.

Pastaruoju laiku Tohvnleikio 
Šv. Petro nepriklausomosios lie
tuvių bažnyčios kunigas pradėjo 
smarkią agitaciją varyti, tikslu, 
kad Lietuvių Tautiškas Kapines 
paėmus savo kontrolei!. Del to 
atkreipiu visuomenės ilomą j tą 
agitaciją, kad nesusilaukus ne
malonių pasekmių. Tasai ponas 
Bužynskas užsigeidė kurstyti 
žmones prie to, kad be jo liudi
jimo ir “pašventinimo” nebūtų 
niekas, priimama laidoti kalba
mose kapinėse. Kitaip jis grū
moja įsteigimu naujų, savo pa
rapijos vanlu, kapinių, ir Tautiš
kos Kapinės turėsiančios ban- 
krutyti. Tatai aš girdėjau iš jo 
paties lupų jo prakalbose Mildos 
svetainėje lapkričio 27 dieną, ir 
tokių prakalbų jis ketina ir dau
giau surengti.

Mat ponas Bužynskas nori įti
kinti visuomenę, kad Taut. Ka
pinės esančios nešventintos ir 
kursto žmones šiaip: “Jus laido- 
jate tose kapinėse lygiai taip, 
kaip kad baloj, nes kapinės jo
kio kunigo nešventintos”.

Bužynskas aiškina, kad jei tos 
kapinės busiančios jo kontrolėj, 
tuomet Rymo trusto kunigai ir 
panašus į juos elementai negalė
sią tų kapinių šmeižti ir niekinti, 
kad jos nešventintos, ir tt.

Tai ne tiesa, nuo kunigų šmei- 
štų ir burnojimų tuo neišsisau
gosi. Jie keiks ir šmeiš visados, 
nes keiksmai ir šmeižtai tai jų 
paprastas įnagis prieš visa, kas 
kunigams nenusilenkia ir kas 
neprisideda prie jų biznio palai
kymo; jie keikia ir keiks visas 
įstaigas, nors jos ir naudingiau
sios butų visuomenei, o ypatin
gai tokias, kurios dargi tokį rie
bų kąsnį nuo jų nepasotinamos 
gerklės atitraukia. Bet ir tegul 
jie sau keikia, nuo to doriems 
žmonėms nei šilta nei šalta, ir, 
anot tos patarlės, šuns balsas į 
dangų neina.

Lietuvių Tautiškos Kapines 
įsteigtos ne tam, kad ant jų už- 
sisėstų koks nors dbngaus ar pe
klos kupčius su savo krapylais, 
“zaliežnas” ar “nezaliežnas” ku
nigas ar popas, bet kad kiekvie
nas atsisveikinęs su šiuo pasau
liu lietuvis, ar jis butų katalikas 
ar laisvamanis, rastų sau ramy
bės vietą.

Bet toksai ponas Bužynskas, 
“nezaliežnas kunigas” norėda
mas “zaliežnųjų”, taigi Rymo 
trusto kunigų pavyzdžiui sau 
biznio pasidaryti, drįsta dabar su 
savo krapylu pasikėsinti ant Lie
tuvių Tautiškų Kapinių, skirti 
jas į dalis — viena, kur butų lai
dojami tik su jo “pašventini
mu”, ir antra, kur “be pašventi
nimo”! Tasai ponas “hezalįe- 
žninkas” mat mano, kad ir nu
mirėliai taip kovoja už tikėjimus 
ir krapymus, kaip kad gyvieji.

Tatai visuomenė, kuriai rupi 
išlaikyti nepriklausomas nuo jo
kių krapilninkų Tautiškąsias Ka
pines, tegul kiek prisidaboja to
kių karžygių, kaip tasai nezalie
žnas Bužynskas.

—J. PtaČinkaa.

Korespondencijos
ROCKFORD, 1LL.

Kad kiek ir pasenus bus žinu
tė, bet vistiek norėčiau tarti žo
dį apie. įvykusį lapkr. 13 Lietu
vos Sūnų ir Dukterų Draugijos 
maskų balių. Maskų balius tai 
maskų balius, galima apsireng
ti rūbais keisčių-keisčiatįsiais, 
kokius tik kas gali sau sugalvoti 
ir įsitaisyti. Taip buvo ir čia. Bet 
tarp tų keistųjų kostiumių at
sirado ir tokių, kur buvo ne tiek 
keisti, kaip užgaunantįs ir šlyk
štus. Nepagirtina buvo viena 
maska, kur purvinais skudurais 
apsirengus bepročio rolę lošė 
klupčiodama ir vartydamos ant 
grindų, bet jau kita maska tai 
tiesiog buvo begėdiška. Tai bu
vo vyriškis- dagi skaitąsis save 
vienu Rockfordo lietuvių judė
jime vadovų! puikavęs mas
karade apsirengęs vien apatinė
mis kelinėmis, moterišku korse
tu ir moteriškomis pančekomis... 
Buvo taip šlykštu žiūrėti, kad 
nestebėtina, jog merginos tiesiog 
gėdljos ir vengė su ta “maska” 
susitikti....

Gražiausia ar bent įdomiausia 
buvo apsirengus d-gė M. Akelai- 
tienė- juodais rūbais ir įvairiais 
medžių lapais apsidengus, vai- 
zdindama gamtą. Ji regis ir pir
mą prizą gavo. Moters mat dau
giau skonies ir daugiau suprati
mo turi apie maskaradą, nei tū
li dagi “vadovai” iš vyriškių. A- 
teityj reikėtų tokių ciniškų ko
stiumų vengti. —V. 1. A.

CHRISTOPHER, 1LL.

Baisi ekspliozija. žuvo 18 
žmonių.

Lapkričio 29 apie 9:10 vai. 
vakaro, anglių kasyklose Old 
Ben Coal Co No. 11 įvyko baisi 
ekspliozija, kurios auka žuvo 
aštuoniolika darbininkų. Eks- 
pliodavo kasyklose susirinkę gu
zai, ir jų, matye, buvo tiek daug, 
kad liepsnos išėjo net pro šaltą 
ir ėršapti. Atvykę urnai gelbė
tojai mėgino leisties po žemu, 
bet dėl neapsakomo karščio ne
galėjo. Tik apie 12 vai. nakties 
pavyko nusileisti žemyn eks- 
pliozijos aukų jieškoti. Ligi 10 
vai. nakties, lupk. 30 surasta ke
turi lavonai, du rasta visai be 
galvų, o kiti baisiai sudeginti. 
Viso žuvo aštuoniolika žmonių, t 
Lietuvių, regis, šioj nelaimėj 
nenukentėjo nė vienas, daugiau
sia buvo anglų ir kitokių tautų 
darbininkai.

Didele laimė, kad ekspliozija 
neįvyko dienos melu, nes dieną 
šiose kasyklose dirba apie 700 
darbininkų, tatai gal butų buvę 
visi palaidoti. 

* * »
Darbai eina tuo tarpu gerai, 

dirbama kiekvieną dieną, bet ir 
darbininkų pakanka. Atvyku
siam naujai darbo nelengva'gau
ti. '

Lietuvių gyvena čia ne men
kas skaitlius, bet daugiausia ne- 
vedėliai. O merginų nėra, ar 
bent labai mažai, dėl to “singe- 
liams” bėda - nė su kuo pa
flirtuoti.

LSS. kuopa tarpsta gerai, taip
jau neblogai pasilaiko ir SLA. 
kuopa. —J. L. Lock

.............. Į •fc| , . Į 

KLAIDOS PATAISYMAS.

Vakarykščiame Naujienų nu- 
meryj išspausdintai Juozo Vir
bicko parašu korespondencijai 
padėta antgalvis P i t t s t o n, 
Pa., o turėjo bus Pittsburgh, Pa.

Redakcijos Atsakymai
K. K. P., (ir. Rapids. —Atsių

stos karbonu darytos kopijos ne- 
įskrfitome,

J. Bagdanskiui.—Dedame a- 
pie tą atsitikimą atsiųstą anks
čiau kito korespondento žinutę.
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Viena saugiausiųjų Bankų 

ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE.
Martoje ir tikroj® Bankoje. .28 metus teisingai vedamoje Baak®J®.

Pt priežiūra Valstijo* ir Susivienijimo Bankų (Clearinf Home) dagozllą 
ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
M00 BLUE ISLAND AVĖ., kampan 19 fatvSa.

-------- V. F.MASHEK .
prez. Pilsen Lumber Ct. 

J. PESHEL 
zekr. Turk Mnfg, Cd. 

OTTO KUBIN
prez. Atlaa 

[Brevrlnfl Ct

ff. KASPAR WALENTY SZYMANSKI
prezidentas pirklys

OTTO KASPAR H. E. OTTE
▼ice-prezidentas vice-prez. Nat. City Bank.

fTlLLlAM OETTING GEO. C. WILCE
prez. Oetting Bros. Ice Co. vice-prez. T. Wilce Co.

4 tARLKS KRUPKA JOZEF SIKYTA 
vice-prezidentas kasierius.

PERVIRŠIJA 16,000,000.
OPlIALAfl KALBZkMA IJETUTUKAl

Extra Pranešimas
Kurie norite hirčti paveikslus trečio, antro ir 

pirmo ^Naujienų” metinių sukaktuvių apvaikš- 
čiojiiuŲ, o taipgi Bulotų ir žemaites pasitikimo 
vakaro (Chicagoj). ir žinomojo musų rašėjo — 
dramaturgo Br. Vargšo, kreipkitės žemiau nurody
tu adresu. Taipgi dar turiu ‘♦Naajienų” pikniko li
kusių-paveikslą. Kas norite galite gauti.

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

Telefonas Yards 1546.

Tel. Yards 3654.

LKUSERKA MRS.A.VIDIKAS
Baigusi Akušerijos Kolegiją: ilgai prakti
kavusi Pennsylvanijos Hospitalėse ir Phr- 
todelphijoj. Pasekmingai patarnauju prie 
gimdymo. Uždyk^ duodu rodą visokiose 
ligose moterims ir merginoms. Kalbu lie- 
turižkai, angliškai, rusiškai, lenkiškai ir 
itlavokiskai..

3113 S. HALSTED STREGT. CHICAGO.
Ant antri,} iubu

V® Viničeako,

Momentas.
Pasakojimas

(Tąsa).

•—Rašykite taip: Musja nušau
ta ant rubežiaus. Ji mirė taip, 
kaip miršta tie, kur karštai myli 
gyvenimą. Ar girdit?.. Ar pa-

—Gerai.... aš vos girdimai 
atsakiau Ir.,.. man taip neap
sakomai norėjosi paimti jai už 
rankos, tik už vienos rankos, ką 
kyšojo iš standžios rusvos ran
kovės. Bet... .<

—Na, tai eisim, ji įtikinančiai 
sukuždėjo ir, susitikus su ma
no žvilgiais, tarsi įsmigo juos- 
na savo masinančių akių glos
tai*. Povaliai ėjom į priekį, laiks 
nuo laiko sustodami ir įstrigda
mi savo žvilgiais miško tanku
mynam

—Girdite, taip: kaip miršta 
tie. kur k.ni*štui myli gyvenimą! 

- -ji netikėtai pakartojo,
Sutinkančiai pamojau galva.
Išėjom iš rugių. Prasidėjo

miškas.
Stori šimtamečiai ąžuolai, pla

čiai išskėtę savo žaliąsias ran
kas—šakas, rodos, linksmai pri
ėmė mudu savo apglėbi uosna. 
Slaidieji beržai, nei apnuoginti, 
stovėjo tarpe ąžuolų, bukščiai 
žiurėjo į mudu ir lyg slėpėsi už 
jy.

Mažieji miško giesmininkai 
paukščiai nustebę šokinėjo tarp

iI

REIKALAUJI AKINIŲ
(eigų kenti galmz dkanėtejim®. 
Jeigu nuolatos Tau ašarot krinta U akiu. 
Jeigu Tau skauda akys. 
Jeigu skaitant raides susibėga | krūvų, 
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba. 
Jeigu turi uždegimų akių.
Jeigu tau skauda akys įkaitant arba siuvant, tuokart 4si 

reikalingas akiniu.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa
tyrimo Iv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jusu akiu ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETONA.
AKIŲ SPECIALISTAS 
TfiMYKIT MANO UŽKASA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 18-ios gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas. 
Valandos ? nuo 9 ryto tki 9 vak. Nedaliom nuo 9 ryto iki 12 dienų. 

TeL Canal 5335

—Sėskim.... Reikia apsiziu- 
rėt, kur einam.... aš sukuždė
jau.

Įėjom krumuosna, iš kur ma
tėsi miškas, ir susėdom.

Pradėjom žiūrinėti. Kelmai, 
kelmai, kelmai, saulėtos aikš
tės, krūmai ir šešėliai....

—Aš nieko nematau.... kuž
dėjo Musja/'

Daktaras
Specialistas iš

WISSIG
Seno Kraįaus

GYDO VISAS LIGAS VYRĮJ IR MOTERŲ
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 4 rak. Nedėliomis iki 12 dtenji 
190(1 Blue įsiauti Avė., Kamp. 19-os gt., viršuj banko 

Tel Canal ‘1263.

IWMA NEGU ĮPIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Dury, Lanty Rėmų ir Stoginės Popieros.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S, Hateted St., Chicago, Iii

DAKTARAS BOYD
SPECIALISTAS CHRONIŠKŲ LIGŲ
K-RAY EKZEMINAVIMAI

Pasitarimai Dykai

210 So. Dearbom St. Chicago, Iii.

—Tu r būt kur nors toliau....
—Gali būt.
— Pasėdėkim dar valandėlę, 

čia taip gera. Nėra juk ko sku
bėti. ...

Ir ji taip tyliai, liūdnai man 
nusišypsojo.

Mes iiutilopie. Miškas tarsi 
susitaikė su mumis ir nebežiū
rėjo į mudu taip piktai, kerštin
gai: ąžuolai taip raminančiai 
žiurėjo j mus; nuogieji beržai 
nedrąsiai žvalgėsi iš už ąžuolų 
ir, rodos, šypsojosi savo balto
mis šakomis.

Miškas, padaręs santaiką su 
mumis, tęsė savo gyvenimą, — 
meilės, tvėrimo ir auginimo gy
venimą. čiurkšlyno balzganuo
se žiedeliuose vikriai triusėsi bi
tės; kur tai medyje kalė genys; 
du^maži paukšteliai, skrisdami 
nuo vienos šakos ant kitos, pa
žiurėjo į mudu ir urnai sutilpo

liai arba skrido sutirpdami my- 
loje. arba laiminga negale ilsė
josi ant lapų, tik retkarčiais su- 
plesnodami mažais margais spa
rneliais. Žolėje poromis knibž
dėjo vabalai.—Čia atsibuvo di
dysis pakilusis gyveninio proce
sas.

Aš myliu šį procesų miške ir 
lauke! Jis yra tyras, nepaga
dintas žmonių dora, nesuterš-

MUZHCALIS MOKINIMAS 
; dėl jūsų vaiky ant smuiko® 

Prof. D. GOLDSTEIN 
Stnuikos Mokytojas

Senas adr.: 11341 Michigan av. 
Naujas adr.: 11314 Michigan av

Chicago, 111

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

sija. nevirinimas pilvelio, nuslabngjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojiraas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pageltos, nesigailėjau visojo Ame- 

; riko j ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pageltos.
Bet kada pareikalavau, Salutaras vaistų, Bitterią, Kraujo valy to- 

; jo, Nervatona, 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 raėn. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumų kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 .sykių dėkuoju Salutaras myiistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem., savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
„ CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

| 1709 So. Halsted St., Telephone Canal 6417. Chicago, UI.

tas jų veidmainingais geiduliais; šilumą, bet • krutinėjo Iš slėpi- 
jis yar tvirtas, laisvas ir taip pa- ningofi, drėgnos plaišos lindo 
prastas. Aš myliu tuos nesuskai- viršun kas takia trukdančio, ne- 
tomus vabalėlius, paukštelius,- 
mažuosius kovotojus prieš savo

| vyresniojo brolio —• žmogaus 
veidmainybę. Atsiduodami vi
somis savo jiegomis, arba kaip 
tas brolis—žmogus sakytų, vi
su ciniškumu” tam procesui, jie, 
tie vabalėliai ir drugeliai, rodos, 
sako jam: štai, prisižiurę: mu
sų tarpe nėra “neteisiai gimusių
jų; mes neprivalome slapstyties, 
pas mus nėra pasportų, doros ir 
bausmės įstatymų, mes esame 
—mažieji, žaliukingi, švarus ci
nikai. *

Aš ir Musja žiūrėjom j juos, 
bet tie cinikai skraidė ir rėpli- 
nėjo apie mus, lipo mums ant 
kelių, leidosi ant galvų. Gėles 
taip slėpiningai žiurėjo į mudu; 
nuo jų dvelkė meilės ir žiedžy- 
džio smalka. Beržai ką tai kuž
dėjosi savutarpyj, —• tie apnuo
ginti, balti beržai. •...

—Taip trožku... — kuždėjo 
Musja, siijsclaiTiii 

masinantį žvilgesį.
Bet aš tylėdamas žiurėjau į ją, 

ir jaučiausi taip nesavai, keis
tai. Mes, du žmonės, išguiti ir 
gaudomi kitais žmonėmis, sė
dim čia ir tuoj eisim dar pas ki
tus žmones, ką stovi kur nors 
čia pat šiame meile kupiname 
miške ir laukia musų, rankose 
laikydami mirtį. Mes du išgui
ti žmonės, vienas antram arty- 
mi žmonės, glostų ir kaitros pil
nomis akimis trokšdami sulief 
tą šilumą daiktan, panerti joje, 
priimt glostus, tą brangiausią 
gyvenimo dovaną, mes du.... 
du žmonės, o ne vabalai, sėdim 
ir nedrįstame tai daryt, todėl... 
kad mes tik pora valandij kaip 
esame “pažįstami”. Mes gali
me tuoj numirti, tuomet nebus 
mums nei doros, nei įstatymų, 
nebus nei vabalų, nei glostą, nei 
kaitros, bet mes.... nedrįsta
me.

—Ko tamsta taip žiuri ma
niu,—prabilo Musja ir lengvai 
užspaudė man akis.

Aš pastvėriau jos ranką, spau
džiau ją prie lupų ir ilgai ilgai 
nepaieidau ją. Musja žiurėjo į 
mane tokia savotiška, užžsimas- 
čiusi, liūdna,

—Ar atsiminsite, jei mane nu
šautu?

įieuį.

ji kuždėjo.
—Tamsią nenušaus!
—Tamstą aš vistiek atmin

siu...

veiklaus, šalto.
Sukandę dantis k sutraukę 

antakius mes atsargiai ėjom į 
priekį. Subraškėjo kur nors 
sausa šakele, mes sustojom, ap- 
siž valgėm aplink ir klausėmės.

—Kur gi tad ištikrųjų randa
si rubežius?—Kreipėsi maniu 
Musja.

Aš truktelėjau pečiais ir ėjau 
toliau.

Ir juo toKau mes ėjom, tuo 
labiau aš pradėjau tikėt kad 
mudu nušaus, kad mes netikėtai 
užeisim ant parubežio sargui 
bėgsim ir.... užbaigta. Bet 
atsimenu, aš nejaučiau jokios 
baimės, liūdesio, apgailestavi
mų, — nieko.

Valandėlei mudu atsigulda- 
vom ant žolės, tuomet aš, pri
spaudęs ausį prie sudrėkusios 
žemės, atidžiai kalusiaus, tikė
damasis ką tokia išgirsti; kar
tais vėl, kur medžiai stovėdavo 
i'eta'i. mudri 

cia; kartais, kaip du šašeliu, bė
gom nuo vieno medžio prie ki
to. sustodavom ir plačiomis a- 
kimis skverbdavomes į priekį, 
užtverdami kiekvieną tratėsį, 
kiekvieną miško judėjimą.

Bet miškas tylėjo ir kažkur 
tolumoje slėpė savo slėpinį.

čia nebebuvo baltųjų beržų, 
nebuvo drugių, tik juoda sudrė
kusi žemė, padengta eile sutrū
nijusių lapų, nesuskaitoma dau
gybe mažų šakelių, tratančių po 
musų kojomis. Prieblanda žva
lgėsi link mudviejų kerštingai, 
grūmojančiai, be sąjausmO.

—Duokite šian ranką.... — 
kuždėjo Musja. Aš pažvelgiau 
į ją. Ji buvo nublankusi. Aky
se liepsnojo susijausdinimas, jos 
buvo pasidarę tokios didelės, 
gražios.

“Taip, kaip miršta tie, kur 
karštai myli gy venimą'’ man1 
dinktelėjo mintin. Aš suspau
džiau jos ranką, ji spaudė ma
nąją. bet tuoj ir vėl mudu už
miršom save ir išnaujo nusi- 
gramzdinome giliam lukėsyj, ta
me, nuo musų sąmones veik ne
priklausomam, visos musų as
menybės didžiajam proteste.

Taq> medžių pasirodė pilkas 
šešėlis.

— Sss!..—Mudu sustojom.
—Aikštė,.. Miškas darosi re

tesniu.
Ten!—mudu tylėdami! pa

žvelgėm vienas antran. Paėjo
me keliatą žingsnių ir sustojom 
nei stabo ištikti. Kažinkur ka
le genys. Netoliese sukinėjosi 
voverė.... Pasiliuosavo pagel- 

ore ir

ji kuždėjo.

čia u ir padėjau galvą jai ant pe
ties.

šiurkštus švarkas dūrė man 
veidan, bet neveizint to jaučiau
si geriau, nei prie aksomo.

Jos krūtinė pradėjo kilnoties 
augščiau ir stipriau.

—Nereikia..
—Apsunkinu jus?—aš kymiai 

paklausiau.
—Ne.... šitaip....
■—Bet—kodėl gi nereikia?
Ji palenkė galvą link manęs, 

nusišypsojo ir lengvai - glamo- 
nėjančtati paglostė man veidą.

Beržai žvalgėsi iš už ąžuolų ir 
tyliai smagiai juokėsi; ąžuolai 
meiliai ir pagarbiai šypsojosi 
savo kupliais ūsais; vabalai ir 
drugeliai skraidė daug drąsiau... 
Bet ten toli, drėgname slėpinin
game miško priebiandyj laukė 
mirtis.... Telaukia! Te laukia, 
juoda, atkari, biauri!..

—Musja! Aš prisiglaudžiau 
prie jos.

Ji pažvelgė man į akis, gaš
liai pravertas lupas.

Ne. Nereikia.
—Musja!
—Eisim.... Jau laikas.... 

Ji lengvai atstume mano galvą.
—štai kepurė, dėkite ant gaV 

vos ir eisim.... Jau laikas.
Miškas ir vėl pasidarė paniu

rusiu. Paukščiai išsigandę 
kilo oran ir pasislėpė tankynam,

Mus laukia tamsi miško be
dugnė. j •;

Atsikėliau. Užsidėjau kepti 
rę ir vienas kitan nepažvelgę 
povaliai ėjom į priekį. Kairio^- 
ji veido pusė dar tebekaito, ran7 
koje vfc dar jaučiau jos rankų*

nupuolė.
—Sss,...
Dar keliatą.... Liko 

siau.... Pro medžius pasirodė 
žydras dangus.

Rankos drebėjo, krutinę pri
slėgė juoda drėgnuma, širdis 
stipriai sutuksėjo.

Aš mostelėjau, paleidau jos 
ranką ir mudu pradėjom šliau
žti, j ieškodami rankom vietų, 
kur nėra sausųjų šakų. Dar 
kartą pažvelgiau į Musją; išsi- 
pašiojusiais plaukais, didelėm 
liepsningom akim, stipriai su- 
čiauptom lupom, sulinkusi, ji 
buvo panaši į stebėtiną, puikų, 
tvirtą kir neyaldomą žvėrį.

Aikštė darėsi vis didesne. Su
švito žydrusis dangus.... toli, 
toli.....

Iš kur tai atskrido tratėsis ir 
vėl nutilo. Mudu nutirpom.

Ilgai gulėjom ir klausėmės... 
Genys vis kalė.... Sučiauškėjo 
paukštelis, nutapė ant šakos, 
pakraipė ilgą uodegą ir nuskri
do.

Sezonas Vakarą.
---------------------- -- ------------ 1

švie-;

Ir vėl šliaužčm... Pro retuo
sius medžius, trijų žingsnių at
stume pasimatė siena. Daviau 
ženklų Musjai, pakilau ir apsi
žvalgiau. Taip tai turėjo būt 
rubežius. Truputį pasitraukiau 
priekyn ir pažvelgiau į šalį. Taip, 
du stulpu, vienas ties antru; vie
nas musų — didelis, gremėzdiš
kas. kitas antroje pusėje — ma
žesnis. Abudu su arais, margi. 
Aplinkui juosi. s>lopiniuį&a tuštu
ma. Ar tuštuma? Gal būt ne

toli jų kur nors stovi žmogus; 
galbūt ši tuštuma tik ir laukė* 
kad virtus amžinuoju mirties 
klyksmu?

Aš pažvelgiau į Musjų. Sot- 
vėjo ir ji ir stebeilijosi į priekį.

—Tėti! — pamojau galva ir 
prisilenkęs prie < jos. ūmai pas- 
tvėriau jai už rankos ir pakuž
dėjau: (I

-—Nu, tik pirmyn! { šauks
mus ir šuvius nepaisyt! Visvies* 
na... Nu!

Urnai paleidau jos ranką, su- 
silenkihu ir pasileidau į priekį. 
Sutratėjo šaka, man betgi ro
dės, kad sušniokštė Visas miš
kas; medžiai bėgo pro akis, bly
kstelėjo žydruma, pro akis nu
sidriekė ilga siena, kažkas rik
telėjo, pro šalį man praūžė nu
blankusi Musja, nuošaliai su
tratėjo šūvis, kas tai sušuko, vėl 
sutratėjo šūvis, ties kojom pa
sirodė rėvas, švystelėjo Musjos 
blauzda, suužė krūmai, pro au
sis švilpė vėjas...

(Bus daugiau)

Naujas Išradimas -
PUS-BALSO SISTEMA
Privatiškos lekcijos ant Smal
kos,Mandolinos, Gitaros ir Mu- 
zikes-Harmonijos. Orkestros 
praktika jau prasidėjo.

Prisirašykite.
Naujagadyniška Konservatorija

FRANK BAGDŽIUNAS, 
Direktorius

3343 So. Union Avė... Chicago.

Kazimieras Gugis

rengiate Teatrų, 
Balių, Mastinį Balių, 
Koncertą, ir norite ge
rai išgarsinti; paveskite 
spaudos darbus mums. 
Jeigu renkate biznišką

programą, paveskite jį padirbti 
mums. Niekas jums taip gerai, 
gražiai ir pigiai nepadarys, kaip 
mes..

Visi Naujieniečiai kviečiami su 
visokiais spausdiniais į Naujienų 
Spaustuvę.

NAUJIENOS
1840 So. Halsted Stroet, 

CHICAGO, ULL. .

AKIŲ SPECIALISTAS I
Aki® Egzaminuoja Dyka! [į 
i GrranimM yra tai- ■<

. «iaa, kada pranykjta A 
aASUB/N resėjimae. ■

” I M<" VH’toJatn pnkfl, i, 
'Inta <)phthH)naoM*t- ffl

PfHfly «*. Ypatinga lioai $ 
■<^■<1 atkraipiauui t raibu, 
jflti * Ar Valandų: nuo * ryta ■

Uti • vakaro; Be®*]®. v
• B nuo 10 iki 11 dūnų X 
4*49 So. Ashland Arenie* fl

Kampas 47 St.
Tetaptame Yards 4917

Dr. Ramsęr
AKIŲ SPECIALISTAS

Dr. A. R. Blumenthal |

Prirenka vtoienu tinkamoj akinius, egzami
nuoja ir patarimui duoda dykai.

784-88 Milwaukee are., arti Chteag* »▼. 2hm« 
lubofl. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vaka
rui. Nedėliotais nuo 9 išryto iki 2 po p*hj, 

Tel. Haymarke* 2484.

DR. M. HERZMAN
IŠfiUSIJOt

Gerai lietuviam® ifaiiiuni per 14 m». 
i tų kaipo patyręs gvftrtojaa. ohinuv** 

ir akttierto.
Gydo aMHu ii chroniMuw Ilga*, vr* " 

rų, moterų ir vnlkų, pagal naajaoaiM 
■Mtodaa XdUqf ir kitokius elelrtroe prto* 
fcumU,

UŠM teLateratorija: 142S W. 1Mb t 
! ffc. Oetolt H*

• ato2JUBQ>OS t Nuo 10—12 pietą, le 
i g 8 vakarais. Telapboos Caaa! 411*. ;j‘ 
. Z412 S. Halsted Stsaet

.VALANDOJ: 8—1 ryto, tiktai

■..................................... ... .................................................

BR. WHITNEY1
SPECIALISTAS • !SPECIALISTAS 
Chronišką Ligų 

VYRŲ ir MOTERŲ 
25 metai praktikos 

PASITARIMAS DYKAI 
Dr VVhltnęy

<505 S. State st., kerte Coagresa
Nedeidieniais 10 iki 2 pepiety.

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

8149 S. Morgan SL kerte 32 ®L 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. NedėIio-» 
mis vakarais ofisas ušdarytas.

Telephone Yards 687 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

Telephone Humboldt 1271

M. SAHUD M. De
Sena* Rusu Gydytoju Ir Chirarr»A 

Specialistu Moterilkų, Vyriikų tr 
Vaikiokų, taipgi Chroniškų Ligų 
OFISAS: 1579 Milwauke« Ara.

Kampu North Ara . Kambary* W*. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 ilryto 

1:30 iki 8 ir 7:30 iki » vakare.

Vtila reikalui, kaip kraftinalUtnaue

Nsmų Oflraa: 
I1S9 S. Mtted S I 

Ant trečių lubų 
TeL Drarae 1310

Miesto O£waa:

MlMSIHtyMs.
Tat ContraA <411

Nariai Coofc Coanty Bral-Eatat* Tarybos 
A. PETRATIS & CO. 

Beul Katate O<i»aj* 
PaskoKna pinigus. Perka, parduoda ir 

maino namus, lotus ir fanaas.
Apsaugoja turtą nuo ugnie*.

Peržiūri apn traktui, padaro popieriui
NOTAS.Y PUBLIC 

751 W. Wtft gntve 
kampai Halsted Drarev 2443

JOSE P H C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimu 902-904 National Life HM®, 
29 So. La Baile SL. Chicago, I1L 

Tel. Central 6390-6391. Atdara: 
Utarninko, ketverge Ir >«ubatoa raka- 
raia nuo • iki 8 vakare, po numeriu: 
1544 MILWAUKSE AVKM CMeage. UL 

Tel Humboldt 97.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaua Permaina.
Panedėlyj,. Ketverge ir Sukatoj 
rmas Floras 15c. 'Balkonas 1C 
Prie šių kainu prtekattoma Ir 

le ir 2c kariško® mokanti®
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
&ALSTED ir 32-ra GATVBširdis nevaldomai tuksėjo.

Itauškos ir Turkiškos Vmos

leth a. Tel. Kedzie 8992 
HmUiul TeL W«atern 15 
851446 W. Uth St, arti 
SLJUhusAva ir 1115-17 
aa. eadtaa SU arti 12th

Garsinkite? “Naujienose”

20 metų patyrimo. Prie State gatvės.

120 South State Street
Visas 2 aukštas.

Valandos kasdien nuo 9-7. Ned. 1048

Tel . Armitage 984

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas Ir Ctiirargas

^-SPINDULIAI
2121 N. Wertern iv®.

Valandos: 9—12 ryt®; 2—9 
vakare.

■■■■■■■■■MM 
it Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan SU Chlcage 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ta

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

Dr.F.O.Carter
GYDYTOJAS IR CHIRURQ4*

Specialistas akių, ausų, nosie® ir 
gerklės ligų

ATITAISOMA KREIVOS AKYS

IŠPJAUNAMA TONSIUAI

PRIRENKAMA AKINIAI



NAflI ■ NC8, Uhlcago, m.
&

1917.

CHICAGOS ŽINIOS

nutarė,
Panedė

ka

nutarta laikyt dar kitą posėdį 
pėtnyčioj.

Kai kurie komisijos nariai, be
je, jau pradeda kalbėti, kad esą

linksminimus kabaretuose, šo
kiai ir dainavimas ten turėtų būt 
pakenčiami, bet tik profesiona
lų, o ne paprastų lankytojų, ta
riant “pasilinksminimo jieško- 
ioįii". •

alėjiman
Teisėjas Seanlan vakar nu

baudė tris d< šimts metų kalėji
mai! tūlą J. Salinskį, užmušusj 
Krank Reinartą rug])jučio 9 d. 
š. m. Girtuokliavimo pasekmė.
Poiicistas pašovė

vytą mirtinai pašovė

ui ja pranešė policijai, kad jau

krautuvę. Pasiųsta keli po
lai sergėt krautuvę. Pirmaiu 
butą nuėjusio ir detektivo.

pie krautuvę, 
nas jis išsitr

ITbanas 

inai apsieiti su automobilinių ir 
2). kad padidinus miesto iždą— 
mažiausia šimtu tūkstančių do-

Neleido mitingo 
laikyt

\"hkar vakare Mildos svetai
nėje turėjo įvykti masinis susi
rinkimas, šaukiamas Pasaulio 
Pramoniečių organizacijos. Bet 
dabar pasaulio pramonieeiai y- 
patingai neturi didelės malonės 
musu deni ok ra t i ilgosios ir lais
vosios šidies valdininkuose j ir 
policija uždraudė susirinkimą 
laikyti.

Sehuettleris 
sugrįžo.

rį. Vakar naktį jis sugrįžo iš 
AVashingtono. kur dalyvavęs in- 
ternacionalės policijos šefu aso- 
uiaci jos susirinkime.

Išteisino
Koronerių teismas vakar iš

teisino Thomas McGrath'ą. kur 
pereitą subatą nušovė Ihonia- 

th'as buvęs užpultas, taigi gynę-

Sveikatos komisionierius Ro- 
bertson praneša, kad susirgimai 
difterija ir vėl pašoko. Vakar 
butą 15 naujų susirgiiųų tąja 

bėdon. Jis netik kad tapo su
spenduotas t. v. Cliff Dlwelers 
kliubo, bet gali netenki ir savo 
darbo Dailės Institute.

Mat kartą viename pokilyj p. 
L. Wilson neatidavė pridera
mos pagarbos taigi neatsistojo 
prieš pulkininką James A. -By
liu, kapit. Moffeth'ą ir kitus, ka

NAUJIENŲ DISTRIKTAS 

reikalais
Šiuo norime atkreipti šio di- 

strikto liet, draugijų ir pavienių 
asmenų (lomą, būtent, kad Lie
tuviu Viešasai Knygynas tuo 

vietą, vis dėlto, jo pasilaikymas 
ten turės priklausyti nuo pačiu 

nių asmenų. Todėl—remkite jį

Koniitetas sumanė kreipties į 
draugijas sekamu pasiūlymu: 
visos šiam distrikte gyvuojan
čios dr-įos prašomos bendromis 
spėkomis surengi Kn-no naudai 
vakarą. Tai butų neapkainuo- 
jaina parama L. V. Knygynui.

tikslams, trokšta, kad jisai de
ramai atliktu savo užduoti, te-C ±

gul nepraleidžia Šio musų atsi
liepimo. Beje, jei kuri draugi
ja turi parsisamdžius svetainę, 
o norėdama paremti L. V. Kny
gyną, sutikti užleisti ją musų 
manomam vakarui, teiksitės ta
tai pranešti komitetui Kny-

Tardaini iš

L. Viešo Knygyno Komitetas.

East Chicago, Ind. TMD. 127 kuo
pos susirinkimas įvyks gruodžio 9 
d. 2-rą vai. po pietų K. Grikšo svet., 
kampas 150 ir Nortncote aye.—Drau
gai, kuriems laikas pavelyja, ateikite 
sekantin susirinkiman: yra atsiųsta 
iš centro balsavimo blankus reikale 
padidinimo nario mokesčių. Tatai 
yra svarbu kiekvienam. Atsiveski
te ir naujų draugų.

—K. L. Kairis, Fin. sekr.

Roekford. III.— L S J R. priešme- 
tinis susirinkimas Įvyks gruodžio 7, 
7 vai. vakarei Raškevičiaus svetainė
je. 1012 S. Main Gt.—Draugai, ma
lonėkite visi atsilankyti susirinki
mai!, nes bus renkama nauja valdy
ba. —J. Valentas, rašt

Lietuvių Bųčernių ir Grosernių 
darbininkų susirinkimas įvyks gruo
džio 6 d. 7:30 vai. vakare, Tamoliu- 
no svet., 1447 XM. 15 st., Cicero, III. 
Draugai, malonėkite kuoskaitlingiau- 
sia atsilankyti, nes turim daug svar
bių tarinių. Kviečia Organizacija

LMPSA. 9 kuopos generalė repeti
cija "Palomis ežero dugne” atsibus 
ketverge 6 d. gruodžio C. S. P. S. 
svetainėje, 1126 XVr. 18 gt., 7:30 vai. 
vakare, l.ošėjai ir lošėjos malonėkite 
atvykti pažymėtu laiku. Komitetas.

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

—Komitetas.

Kairiųjų revoliucinių organizacijų

gruodžio 6, 8 vai. vak.. Industrialistų 
svetainėje, 101 XV. Madison gt., ant 
2-rų lubų.

tinis masinis susirinkimas XXTest Side 
Auditorium, kertė Racine ir Taylor 
gatv. Susirinkimą rengia kairiosios 
organizacijos įvairių tautų. Pradžia 
2 vai. po pietų.

LMPSA. 9-to.<>Auopos ekstra susi

7:30 vai. vakare. Mark \Vhitc S. sve
tainėje, (ant antrų lubų). Visos na
rės malonėkite atsilankyti paskirtu 
laiku. —Valdyba.

LMPSA. 24-toS kuopos, Cleveland. 
Ohio, mėnesinis susirinkimas atsi
bus gruodžio 9 d., 6006 St. Clair av., 
N. E., antrą vai. po piet.—Todėl ger
biamosios draugės malonėsite susi
rinkti paskirtu laiku. Randas daug 
svarbių reikalų apsvarstymui, k. a.: 
LMPSA. viršininkių rinkimas PILS m.

škite atsivesti ir naujų narių.
Kuopos prot. sekr., 

Rarhora V. .Jakštienė.
1556 E. I7lh St., Cleveland, Ohio.

Cicero. 111.—LSS. 138 kuopos susi- 
nkimas jvyks seredoje, 5 gruodžio,

Tanioliuno

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PABĖGO mano pusbrolis, Jonas 
Mot įkaitis, 5 pūdų, 8 colių, melsvų a- 
kių, rausvais plaukais, ir apskrito 
veido, paeina iš Kauno guK, Rasei
nių pavieto, Tauragės valsčiaus ir 
miestelio. Kas jį suras gaus $10 do
vanų. Mano adresas —

Jurgis Motikaitis, 
1715 S. Canal St., . Chicago, 111.

v Tel. Gana] 4414 ,

PajieŠkau’stovo pusbrolių ir pusse
serės Burdulių iš Suvalkų, gub., Pun- 
cko parapijos, Vaiponiškių kaimo. 
Gyveno Pittsburge, Pa. Taipgi norė
čiau susižinoti ir su kitais pažysta
mais. Malonėkite atsiliepti.

Jonas Burdulis, 
2844 XV. 40th Str., Chicago, 111.

Paiieškau savo sesers t Agnieškos 
šukaitės—šjirnienės, paeina iš Kau
no-gub., Raseinių pav*., Kaltinėnų 
parapijos, Nomininkų Sodžiaus. Me
ldžiu jos pačios ar kas ją žinot pra
nešti adresu: Jos. šūkis, 
160 Bclltovcn St., BridgevilJe, Pa.

JIEŠKO DARBO

.IlEšKAU pastovaus darbo į bar- 
bernę. Esu atsakantis, patyręs bar- 
berys. Meldžiu atsišaukti laišku, 
šiaip: No 156 “Naujienos” 1840 S. 
Halsted st. Chicago,Bl.

JIEŠKO PARTNERIŲ
PAJIEŠKAU partnerio šu penkiais 

šimtais dolerių ($500). Turi būti ga
bi ypata ir kalbanti angliškai. Butų 
gera, kad rastųsi 1oks, kurs yra prie 
daktarų dirbęs. Platesnių žinių 
kreipkitės ypatiškai arba laišku.

M. V. Mickevich.
3548 S. Halsted St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
Vyrams ir Moterims VI- 

|| n R ll A I SUKIOS rųšieu metalo
11 U K rli |Į Į arba medžio dirbamose
V ll 11 U It i šapose, fabriiuuose, ho-

teliuose. restoranuos, s»- 
aunuose, ligonbvčiuose, raštinėse, sankrovose, 
namuose ir tt. Famatykit musų DIDELI pa
rašą. Otriausios mokestis.

Advance Employment Exchange 
2-ras augštas.—179 W. Washington st

REIKALAI JAM 3 gerų ir teisin
gų vyrų su mažu kapitalu, kurie no
ri prisidėt prie Lietuvių žemės Kor
poracijos. Darbas ant visados, gera 
mokestis. Kreipkitės ypatiškai arba 
per laišką į:

CHAS ZEKAS Gem Manager,
127 N. Dearborn St., Ruoin 808

RAKANDAI

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaat na 

vo puikius, beveik naujus, rakandui J 
už retai pigik kainą, $125.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $20. XZA- • 
liausios mados valgomojo kambario j 
rakandus, 2 puikių divomj, daven- 
port, taipgi $525 pianu su 25 m. fva 
rancija už $115 ir $225 Victrola it 
brangiais rekordais už $60.00 Si j 1 
yra retas pigumas Ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites 
Parsiduos taipgi po viena. Atsiisn , 
kitę tuojaus. Gyvenimo vieta: 1123 
So. Kedzie avė., arti 22-roi gat., 
Chicago, III- 1

JAUNA PORA turi parduoti tuo 
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, cabinet, pilono 
graph, upright pianą ir tt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai, vi 
grynus pinigus.
2910 North Avė., Linas fialas. Prieš 
Humboldt Park. ' Chicago

MOKYKLOS

MOKYKIS SIUT MOTERIIKU8 
RUBUS

IŠmokinaip piešimo, kirpimo formų, 
siūti naminius daiktus arba apriša
lus. Diplomas kiekvienam, kurt išsi
mokins. Valandos dieną arba vaka
rais dėl jūsų parankamo. Už $18 ii- 
mokinam jus siut visokius drabužiai

DRESS MAKING COLLEGE8, 
2336 W. Madison gat., Westera ava

SARA PATEK. MOKYTOJA. 
1850 Wella rat

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typevvriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a- 
belnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pihetystės, dailia- 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
3106 So. Halsted St, Chicago, III

3

fe MOKYKLA5
................. . 1

Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti An^li- 
1 škai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk musų 

mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama :-
Lietuvių kalbos S.V.lstorijos Laiškų Rašymo 

| Lenkų ” S.V.Valdybos Prieky bos Teisių
ĮiLotynų ” S.V.Pilietybės Gramatikos
tsAritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt
f Ir GRAMMAR ir HIGH SCH00L Kursų. Gyve- 
Į nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 

aiškinama lietuviškai
L American College Preparatory School
§$3103 S. Halsted St. Chicago Ill.R

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ ||
Ki» Bl

PEARL QliEEN 
kONCLRTINOS

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, kurį išsiun« 
čiame dykai. ,

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

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, auksą ir gausit 
Jei nebus auksas, tai $50 nagrodoi 
gausite nuo Šio laiko.

pr'rcn* 
Akinius.

Kas turit silpnas akis ar trumpą re
gėjimą, arba galvos skaudėjimą, nr 
laukite ilgai, net ateikite pas mant. 
Aš duosiu jums rodą ir pririnksi! 
akinius. Už savo darbą gvaranti^ 
ju arba sugrąžinu pinigus.

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

Tel. Canal 583«
2128 Wėst 22-ra gatvė. Chlcag*

Liko moteris
Detektyvai 
ėmėjai

VALDŽIOS NUSTATYTOS
KAINOS CHICAGOJ

vakare. Draugai ir draugės, malo
nėkite susirinkti paskirtu laiku, nes 
turime daug svarbių reikalų svar
styti. —Org. A. K. Lingė.

Pateko dvigubon 
bėdon

du detektivu, Westbr6ok ir Fiz- 
gerald, ėmusiu kyšių—papirkti 
nuo tūlo kontraktoriaus. Abu
du areštuoti.

si a n d i e
burokų arba nend-
svaras ............. 7

mą, kaltinamą ištvirkavime, 
ant kratą teėiaus tapo ati
mta, kad Jacksono butą ylių 
iios “žuvytės“: apart $401

ir nemaža kokaino.

Gruodžio I d. Simu ir Duktė-c

rų Lietuvos draugija surengė 
karą. \raidinta dviejų veiksnių 
komedija “Mulkinę ir mulkinto- 

\raidino soc. Dailės Bate-
Ir automobilių savininkai 
turės išsiimi šoferio

Miesto taryba nori pravest 
naują patvarkymą, sulig kuriuo 
visi automobiliu savininkai tu
rės išsiimti šoferio laisnį. Iki 
Šiol to nubūdavo. Laisnius tu
rėdavo išsiimti lik sadmomieji 
.šoferiai. Automobiliu savinin
kams jų nereikėdavo.

I atai buk norima padaryti

tiems nelaimingiems atsitiki
mams. kas dabar taip dažnai į- 
vyksta dūlei neprityrimo tinka-

Dr. K. Drangelis
DENTISTAS

Nuo Gruodžio 1 d. šių metų 
Ofisas atdaras kasdien iki 

9 vai. vakaro; Nedėlio- 
mis iki 12 v. dieną.

3261 SO. HALSTED STREET 
Phone Drover 5052

Chicago

nariai. Navo užduotis lose- 
a t liko deramai. Silpninta
is darbininkų daug veika*

JiU 
ma, 
Jaut nei negalima.

Beje, p-lė M. Bab’ič šauniai pa
deklamavo eiles.

reikių todėl tikėties, kad rengė
jai turės gražaus pelno.

—A. Paleckis.

policiją
Policijos šefas Schuettler Va

mą policijai, būtent, ragina ją 
kreipti daugiau (lomos į įvai-

boja iš žmonių pinigus ir tt.

pabrėžia, kad kiekvieno nnova-

vade blogą.

Ką reiškia neatsistot prieš 
pulkininką

Louis Wilson, instruktorius

PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.
2 Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa- 
H branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų
S
n Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
■y gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi- 
2 duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
S už pigesnę ęienią.
H Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 

j-kelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
it pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
•L,” o 

pat:
ll

74-80

taipgi musų pavardė.
LENPELLERIS parduodamas visose 
lite, gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
už 65 centus, nes jame yra gyduolių 

egu už 35 centus.
A D. RICHTER & CO.
W«Fbing:on Street, New York

.nvvrmrAftY Tr,rrr f-irr-i

Cukrus, 
riu, 1

Miltai
’i bačkos maišas ....
’s bačkos maišas ....
5 svarų bačkos maišas 

Rugių Miltai
Boheniian style %
5 svarai 
Balti % 
Juodi, % 
5 svarai 
Graliam

Corn Meal
Balti ar

Maisas (Hominy), svaras 
Ryžiai,

Fancy hcad .................
Bhie rose ....................

Bulvės
N 1 Wis., Minu, ir Dak. .

Pienas
Condensed, geriausis .... 18—<21 
XTidutiniškas ...........
Evaporated, nesald.

Sviestas. Smetonos
Iš bačkučių ...............
Plytose .......................

Butterine
Plytose ...................
Sulotuose .................
Vidutiniškas .........

Kiaušiniai
švieži extra ......
Refrigeratorių, extra
Refrigeratorių N 1 .

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

Slyvos, geros svarui........... 13—17
AUdutinės ...........................  13—16
Prastesnės ................ 11—14

Kumpis, geras, svarui........ 33—37
Prastesnis ......... 31%—35%

Lašiniai geri, svarui ......... 45—56
Prastesni ...........................  40—44

Taukai svarui
32—37 
“ 36

bačkos 
bačkos

miltai 5

geltoni .

Palaidi, geriausi

124kp. susirinkimas

(Maišas) 
280—295 
142—149 

. 33—37c 
Maišas

bač. ..135—145 
.........’ 32—35c

. 1.20—1.35 

... 29—34c 
niaiš. 30-35 

svaras 
. 5%—6%e 
....6 —7c 

svaras 
.. 10%—14 

. 10—13 
(Pekas) 

. 32—36 
(Kenas)

16V2—18%c 
... 13—15c 

svaras 
■18’Zs—53 Vi 
.... 43—49 

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

tuzinas 
... 53—59 
361/2—42% 
34%—40% 

svarui 
17%—20%

31
30—35 
svarui 
28—34 
24—31 
svarui 
24—28

19—25
19—23

Kalakutai
švieži .............
šaldyti ...........

Vištos
šviežios.........
ŠA 1 (lytos .......
Prastesnės ....
Gaidžiai, švieži

Šitokiomis kainomis groserninkai 
turėtų pardavinėti viršminėtus daik
tus. Jei koris jų neparduoda ta kai
na, nepirkite, bet jieškokite tokių, 
kurie parduos jums Šiomis kaino
mis.

Pranešimai
Naujienų Bendrovės vakarų rengi

mo komisijai.— Naujienų Bendrovės 
rengiamojo 4-tų-metinių sukaktuvių 
vakaro komisijos posėdis įvyks seiT- 
doj, gruodžio 5 d., 7 vai. vak.,. Nau
jienų Ofise.—Xrisi komisijos nariai 
prašomi atvykt laiku.

—Kum. Narys, A. 1). Chinikąs.

East Chicago, Ind.—LDLD. 70-tos 
kuopos susirinkimas įvyks gruodžio 
9 d. 10 vai. ryto K. Grikšo svetainėj, 
kampas 150 ir Northcote avet—Dra
ugai, būtinai turite ateiti visi seka
mai! susirinkiman, nfs yra atsiųsta 
iš centro balsavimo blankus rinki
mui centro viršininkų. Taipgi bus 
rinkimas ir vietinės kuopos valdy-

jų draugų. —K. L. Kairis kp. Rašt.

Nacine. Wi
įvyks dec. 5 d. Socialistų svetainėj, 
500 Monument. Draugai, malonėkit 
atsilankyti visi B. K. org.

REIKALINGA 100 patyrusių ir ne 
patyrusių merginų tvarkyt vilnones 
nuokarpas. Mokama gera mokestis.

B. COHEN and SON 
1214 So. Union avė. Chicago.

LSS. VIII Rajono valdybos ir Agi-

5, apie 8 v.

RE1 KALINGAS* atsakantis bučeris. 
Turi mokėti savo darbą gerai. 'Atsi
šaukite į 858 XV. 33rd St., Chicago, 
Tek Drover 4796.

sted st. Taip pat kviečiame ir kuopų 
valdybas dalyvauti. —Sekretorius.

Lietuvių Kriaučių Kliubo Sav. Paš. 
narių ir publikos (lomai.— Kadangi 
Lietuvių Kriaučių Kliubas yra nu
mažinęs naujiems nariams įstojimo 
mokestį į Kliubą iki 35 metų amž. 
tik už vieną dolerį iki Naujų Melų, 
lai norintieji įstol j Kliubą, pasiliau
kite ta proga.

Senieji Kliubo nariai: malonėkite 
atsilankyti prieŠnietinin susirinki
man, kur bus renkama nauja admi
nistracija.^ Susirinkimas jvyks ryto, 
gruodžio 5, 7:30 vai. vak. Liuosvbės

PA.Ill'šKAU pirmarankio bekerio, 
kuris moka duoną ruginę kept. At- 
sišaukit tuojaus. Gera mokestis. 
Lengvas darbas.'Mr. Peter Sloke 
3165 Archer avė. Chicago.

REIKALINGAS bučeris žinantis 
gerai amatą. Geistina, kad galėtu kiek 
angliškai kalbėti. Atsilankykit 4945 
XXr. 14 si. Cicero, III. Atsilankykit va
karais no 7 iki 9. Atligininias geras.

Hfl5TERU||5Y5TEn

Čia YraJūsų Proga
Gauti geresnį darbą ir dau- 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpė- j 

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

Specialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jų- 

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

Master Designing School
J. F. Kasnicka, Perdėtinis 

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

Vyrišky Drapanų Bargenai 
. 'Nauji neatimti, daryti ant uzsa 
; kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
i B30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
{ ir 25 dolerius.

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

i Pihi as pasirinkimas kailiu panmš- 
! ių overkotų.

XTisai mažai vartoti siutai ir over- 
i kotai, vertės nuo §25 iki §85, dabar 
j ?5 ir augščiau. Kelnės nuo §1.50 iki 
Į §4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
: iki §7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va- 
| karais.

’ S. G O R 1) O N
1415 S. Halsted St.. Chicauo, 15L

OR. W. YUSZJKIEWIC7

kito. —Valdyba.

įvairių tautų, kartu ir lietuvių, re
voliucinės organizacijos greitu lai
ku rengia didelį bendrą susirinki
mą įvairiems dienos klausimams ap
svarstyt. Kol kas eina dar tik tų or
ganizacijų susižinojimas tarp savęs 
nutarimui, kada turės toks susirin- 
kiinas įvyktii Norinčios dar prisi
dėti prie tos organizacijos malonės 
kreipties adresu: John Semaško, 
1752 XV. Madison st., Tclef. llayinar- 
ket 4238. Chicago.

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

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

dukters Jięvos šim- 
sennino. Prasišalino 
2 savaitės; tamsiai 
mėlynų akių, pailgo

Riti KALINGAS atsakantis bučeris. 
Turi mokėti angliškai ir lietuviškai.

Jos Vasilkus,
5914 S. State St. Chicago

Tel. Normai 3783.

PARDAVIMUI

PARDUODAMA pigiai barber shop 
arba galima pirkti pusę—už pigią 
kainą. Atsišaukite laišku j Naujie
nas, No 254. Chicago.

PARDAVIMUI grosernė ir smulk
menų sankrova, su 5 gerais pagyve
nimui kambariais užpakalyje. Pas
tovus užsiėmimasi Kaina sankrovos 
ir namo $2850. Vien sankrova $450. 
Randos $23. Lengvi išmokėjimai.

Mrs. J. B. \Veber 
2245 XV. 22nd St., Chicago.

PARDUODU grosernę ir saldainių 
krautuvę, lietuvių ir lenkų apgyven
to j vietoj. Biznis gerai išdirbtas. 
Turiu parduot, nes einu į kitą biznį. 
Rašykite laišką šiaip:
No. 155 “Naujienos”, 1840 So. Hal- 
sted Sf. arba telefonuokite taip:

Drover 7357.
kaitės, 14 metų 
nuo manęs jau 
geltonų plaukų, 
balto veido, ant abiejų žandų po ap
gamą; 5 pėdų ir 3 colių augščio. Gir' 
dėjau, kad gyvena čia-pat ChicagojJviena iš geriausių vielų XVest sidėje.

'Biznis išdirbtas per 38 metus. X7eda 
gerą pirklybą. Turi parsiduoti pi
giai iš priežasties savininko silpnos 
sveikatos.
1810 So. Halsted SI., Chicago, III.

Kas pirmas praneš arba suras ją tas 
gaus 5 dolerius dovanų.

Antanas Shimkus,
5553 So. Košt nėr Avė., Chicago.

Pajieškau pusbrolių Kazimiero ir 
Antano X'alatkių ir pusseserės X7ero- 
nikos Valatkiutės. Paeina iš Šedu
vos parap., Pabiržėlių kaimo. Taipgi 
pajieškau pusbrolių Kajetono Mand- 
ravicko ir Mandravickiutės, po vy
ru Butvilienės. Paėin'a: vyras iš 
Šiaulėnų parapijos, moteris — iš Pa- 
šušvės parap. Taipgi pusbrolio Kle
menso Trebeizos, Ugnienų kaimo, 
Baisogaiės pavapi Jie patįs ar kas 
juos žino malonės atsišaukti.

Monika Sirnsiukė, 
(Petrauskienė)

416 lt. 501h place. Chicago, UI.

Pajieškau draugo Domininko Al
siu, Kauno gub., Šiaulių pav., Akme
nės parap., Alsių sodos. Jis pats te
gul atsišaukia, arba kas žinote pra
neškite jo adresą.

Ona Povilaitienė—Rimkaitė
P. O. Box 52, Irons,Mieli.

PARDUODAMA kvietkų sankrova,

NAMAI-žEMe
PARDAVIMUI, 3542 So. Francįsco 

avė., modemiškas 2 flatų mūrinis 
namas, veik naujas, kieto medžio, 
elektriką, paspara, metalinė garada, 
tinkavotas beiznientas. cementinė a- 
sla, skalbykla. Gatvės ištaisytos ir 
apmękėtos. Rendos $43.00 mėnesyj. 
Parduodant greitai $5.200. Mažas į- 
mokėjimas, likusius 40.00 mėnesyje. 
Galima paimti pigiai namelį mainais. 
PHELAN, 38th ir Archer Avė. Chca- 
go. Phone Yards 6539.

A NT 1ŠM A1N Y M t) —pu i k u s dviejų 
pagyvenimų mūrinis namas, arti kra
ne Co. Apmainysiu ant loto, arba 
ant mažesnio namo.

A. J. Franckewicz,
154 XV. Randolph str., Chicago.

MOKYKITĖS Barzdaskuty- 
stės amato dabar, reikalau
jama tiktai keletos savaičių; 
pigios mokestįs, lengvi išmo
kėjimai; klesos dienomis ir 
vakarais; vietos laukia; atei
kite pasimatyt! su mumis 
tuojau s.

BURKEBARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJA* 
turi skaudamas arba silpnas «bh, 

<alvos skaudėjimo, atsilankykite pa*
1155 Milwaukee Avė

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakar*. 
0 rvto iki 1 po p>av.

--------------------------------------------------

Tel. Drover 7043

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistai

TELEPHONE YARDS 2721
D R. J. JONI KAI T IS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago

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

% Tek Drover 7179.

TELEPHONE YARDS 5834.

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

Specialiai 
Pabaigęs 

Northern Illinois C ele
gija Pritaikymo Akinių 
Gerumą Stiklų Gvarantuojn 

Valandos nuo 5 iki 9 vakare. 
Dr K. NURKAITIS Oph. D.

1617 N. Robey St., Chicago. 
Knnip. Milwaukee ir North av. 

Tek Humboldt 4613.

Garsinkitės “Naujienose

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vsk. 
Nedėliomis pagal sutarimą.

4712 So. Ashland Avė.
erti 47-tos gatvės,

Telephone Drover MII

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGO

BpeclaliiUt M e te r iii*. VyrUk*, 
ir riai ehroniiki H«-

VALANDOS: 10-11 ryto, 4—4 po jMa 
vakar*. Nedėldieniaia 10—1 po pMv

3354 S. HALSTED ST., arti >4 Bl 
CHICAGO. ILL.

DR. S. B1EZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek Canal 3877.

J. JOKUBAUSKUI, Bridgeporto a 
pielinkės Naujienų agentui, atsisa
kius nuo savo vietos, jo vietą užėm 
J. B. AGLINSKAS, 3346 S. Halsted si,

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS


