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Kornilovas areštuotas

Qi-'

ikotino

1 a ikras- 
Anglijos 
kaizerini 

oficiali

Atsiėmė iš vokiečių tris 
miestus ir du kaimu.

NENORI BENDRADAR 
biaut su Kadetais.

Vokietijos ministeris, sakosi, 
nesiuntęs jokio pranešimo 
per Švedijos legaciją Me- 
xikoje.

SPRINGFIELDO
STREIKAS UŽSIBAIGĖ

Nebeužpuldinėja rusų 
Rygos fronte.

DUONOS KORČIUKĖS
FRAKCIJOJE.

naujas 
panašus į ne- 
lankvos šuva-

Suv. Valstijų 
-Ira Nelson 

Kokiu, užtikrini-

RENEGATAI IR JUODA 
ŠIMČIAI.

Areštuota taipjau gen. Lo 
komskis su kitais Kornilo 
vo pasekėjais; gal bus nu-, fronte 
bausti mirties bausme

žada išpildyti Suv. Valstij 
reikalavimus; Vokietija tu 

rėš pasiaiškinti.

CARO BROLIS SUKVAI 
LIOJO.

Šiandie darbininkai grįžta 
/ darban.

ku jis, girdi, pradėjo bomb- 
barduoti laikinąją valdžią 
įvairiais keistais u 
mais, kurių, deja*, 
nebuvo galima i 
sa kas, girdi, 
caro brolį jau 
mie.”

REIKALAUJA ATŠAUKI 
LUXBURGĄ.

WASHINGTON, rugs. 16 
— Iš Washingtono praneša- 
m a,. k ad ‘ Tu 1 o j e Atlantiko 
prieplaukoje” vakar pasken
do viena Suv. Valstijų sub- 
marina. įgul nenukenteju-Bombarduoja laikinąją vai 

džią įvairiais reikalavi 
, mais. -,. ..

PETROGRADAS, rugs. 
16. — Oficialis Petrogrado 
pranešimas sako, kad rusų 
spėkos, veikiančios Rygos 
fronte, vakar atsiėmė iš vo
kiečių dar tris miestelius ir 
du kaimu.Medug ir Kron
berg, netoli Rygos užlajos ir 
Pelne, Kietzen ir Sisseral 
— sale Pskovo-Rygos gele
žinkelio.

Visos vokiečių kontrata
kos atmušta.

1 z. — n i r z. V i e d. pra
neša, kad kas tai negero pa
sidarė su buvusiojo Rusijos 
caro broliu Michael Alek-

Paskendimo priežastis ne
žinoma. Submariną ’betgi 
manoma iškelti’ už dienos ki-

KORNILOV AREŠTUOTA Vokietija
f sijai atskirą taiką, 
kslu vokiečiai buk 
užpuldinėti rusus 

Dargi,

RUSAI VERŽIASI PRIE 
RYGOS.

AMSTERDAM, rugs. 17.- 
Vokietijos laikraščiai reika
lauja, kad valdžia atšauktų 
iš Argentinos-svvo ministe
rs; grafą -Luxburgą. Jis, 
nors ir su atsidavimu tar
navęs savo “tėvynės reika
lui,’’ bet perdaug, girdi, žiop
lai. Suteiktos valdžiai žinios 
esą geras dalykas, tik kam 
čia reikėjo kolioti Argenti
nos užsienių reikalų ministe
rs— asilu. Tatai galį iš- 
šaukt prieš Vokietiją dar 
vieną naują priešą.

ikimas dar 
\pie tai turėsią 

revoliuci- 
Manoma 

aukia mirties 
labiau, kad 

isą laiką 
bausmės 

ienoj vie- 
praktikavo,

Jr.Jbl KUGKAlJAb, rugs. 
17 — Generolo Kornilovo 
maištas prieš laikinąją val
džią galutinai nuslopinta. O- 
ficialiai pranešama, kad pa
galios tapo areštuota vyriau
sias maištininkų vadas, ge
nerolas Kornilovas. Kartu 
su juo areštuota ir gen. Lo- 
komskis, atsisakęs užimti 
vyriausio rusų armijos ko
manduotojo vietą. Esą areš
tuota ir daugiau suokalbini-

VOKIETIJA SIŪLO Rl 
JAI TAIKA?

PETROGRADAS, rugs. 17 
— Žinomasai spalihinkų pa
rtijos šulas Gučkov, kur ne
senai buvo areštuotas sąry- 
šyj su Kornilovo maištu, ir 
vėl tapo paliuosuotas.. Kar
tu paliuosuota ir “Novoje 
Vr e mi a” re d akcijos štab o 
nariai, kur buvo pasodinti 
kalėjiman už išspausdinimą 
Kornilovo atsišaukimu, dis- 
kredituojančių laikinąją val
džia.

DANVILLE, rugs. 16.— 
Vakar čia metė darbą visi 
gatvekarių darbininkai — 
motormanai ir konduktoriai. 
Reikalauja algų padidinimo 
ir tūlų kitų pagerinimų. 
Kompanija kol-kas nebando 
verbuoties skebu.

“Naujienos”, norėdamos palikti prieinamoms 
darbininkams, nekėlė savo prenumeratos, tik žymiai 
sumažino savo išlaidas, ir jos pasitiki, kad įstengs 
atsilaikyti prieš visus keblumus. Bet dienraščio 
stovis labai priklauso nuo to, ar jo ėmėjai reguliariai 
užsimoka už jį.

šiuomi todėl kreipiamės prie £ 
tytojų ir prašome, kad tie jų, kurie gauna 
n as 
likusią skolą. Ir toliau pranešame 
begalėsime duoti dienraščio į ba 
nė skaitytojams, nes iš to mu 
nuostolių. Prenumerata už ’T 
visuomet užmokama iškalno.

Tikėdamiesi, kad 
supras musų padejim: 
gy, ir tardami jiems u 
siliekame su augšta j

TULA ATLANTIKO
PRIEPLAUKA, rūgs. 16.— 
Pagalios, Suv. Valstijų pak
raščiuose jau pasirodę vo- 
ki eči ų su bm a ri n os. V i en a s 
pirklybinis laivas jau buvęs 
užpultas ties Nantacked sa
la. Apie tai pereitos suba- 
tos rytą pranešė karinei val
džiai. du neįvardyti laivai, 
kurie radosi netoli šios ša
lies pakraščių.

G au d y m u i v ok i eči ų su b- 
marinų pasiųsta būrys kari
šku laivu.

Nešiu n t us i Vokietijai jokio 
pasiūlymo.

LONDON, rugs. 17. — 0- 
f i c i a 1 i ai u žgi n č i j a m a pa - 
ske 1b ta V ok ie ti j os ] a i k raš
ei uose žinia, buk Anglija esą 
pasiuntus Vokietijai pasiū
lymą pradėti taikos derybas. 
Žinia neturi jokio pamato— 
sako Londono pranešimas.

PORTLAND, Ore, rugs. 
17. — Vakar metė d arba 
Columbia ir Williamette 
laivų statymo kompanijų 
darbininkai, viso 1,500 žmo
nių. Reikalauja algų padi
dinimo.

Socialistų
The Ąinericąn
išeis. Cenzūra

PARYŽIUS, rugs. 16. — 
Maisto ministeris vakar pa
skelbė naują patvarkymą, 
sulig kuriuo nuo spalių 1 d. 
visoje Francijoje bus įveda
ma t.v.- duonos korčiukės. 
Nuo minėtos dienos kiekvie
nas gyventojas taigi galės 
gauti nedaugiau svaro ir 
nemažiau vieno svaro duo
nos kas diena

reikalavi- 
nei vieno 

špildyti. Vi- 
odo, kad pas 
“nei visi na-

STOCKHOLM, rugs. 16- 
Švtdija, tu r but, išpildys Su 
vienytųjų Valstijų reikalavi 
mus. Švedijos užsienio rei; 
kalų ministeris Dindman pe 
reitą subatą turėjo ilgą kon
ferenciją su 
ambasadorium 
Morris’u 
mu Lindmanas davė Morri- 
s’ui, nežinia. Tėčiaus iš jo 
užreiškimų Associated Press 
korespondentui paaiškėjo, 
būtent, kad ateityje vokie
čiams nebusią leidžiama siu
ntinėt jokių pranešimų per 
Švedijos legačijas. Negana 
to. Stockholmąs buk parei
kalavęs pasiaiškinimo iš 
Beriino valdžios delei panau
dojimo Švedijos legacijų 
kreiviems tikslams. Lind- 
man beje užginčija paskly
dus] gandą, buk Švedija tu
rinti padarius slaptą sutartį 
su Vokietija. Švedija, pa
sak Lindman’o, norinti likti 
neutralė dabartiniame Eu
ropos konflikte. Ji taigi da
rysianti visa, idant išlaikius 
tą neutralumą — pilnoje to 
žodžio prasmėje.

i MEXICO.CITY, rugs. 17. j 
!— Vokietijos ministeris Me- 
ixikoje,. Heinrich Eckhardt, į 
viešai užginčija sekretoriaus Į17 
Lansingo paskelbtąją tele- 

įgramą, kurią buk esą siun
tęs. Berlinan jis, Eękhardtas, 
per Švedijos legaciją Mexi- 
koje. Eckhardtas užreiškia, 
jogei jis neturįs nieko bend
ra su ta telegrama. Paga
lios, Eckhardtas tikrina ne
siuntęs jokio pranešimo Ber- 
lino valdžiai per Švedijos le
gaciją. Vadinasi, Lansingo 

, paskelbtoji telegrama esą 
niekas daugiau, kaip Suv. 
Valst. intrigos, besisiekian- 
čios prie pažeminimo Vokie
tijos pasiuntinių svetimose 
valstybėse.

Junkerių spauda staugia 
ad dabar esą ne laikas kai 
ėti apie taiką. Vokietija 
irivalanti kariaut ir sutriu 
kint priešą.

ėl siūlanti Ru- 
Tuo ti- 
paliovę 
Rygos 

atiduodą 
jiems jau užkariautas pozi
cijas. Taip, pereitą subatą 
Rygos fronte vokiečiai ati
davę rusams eilę pozicijų 
veik be jokio pasipriešinimo.

Spėjama, kad neužilgio 
Vokietija pradėsianti naują 
kampaniją už taiką—netik 
su Rusija, bet visomis talki
ninku valstybėmis.

SPRINGFIELD. Ill, rugs. 
17. — Springfield o streikas 
1 i k vid uotą. Lik vi d uotą po 
to, kai valdžia “susiprato” ir 
leido streikininkams sureng
ti protesto demons t ra ei j ą 
prieš gatvekarių baronus ir 
miesto valdžią.

Šiandie vis^ išskyrus gat
vekarių darbininkus, grįžta 
darban. ‘ į

AREŠTAVO PROF. • 
DANĄ.

Valdžios žandarai išardė 
Liaudies Tarybos prakalbas.

HARTFORD, rūgs. 17. — 
Federates valdžios žandarai, 
padedami vietos policija, va
kar užpuolė Liaudies Tary
bos susirinkimą ir, išradę jį, 
are štav o pr ofesori ų H en r y 
Longfellow Daną — ‘už “iš
davikišką” kalbą. Kartu su 
juo areštuota ir p-ia Annie 
Riley Hale — irgi už tą patį 
“prasižengimą.”LONDON, rags. 17. — 

čia gauta žinių, būtent, kad

. A.dr«M: ■

NAIJIENOS, 1840 SOUTH KALSTĖD STREET
CHICAGO, 

TELEPHONE CANAL 150S

— Tūli Vokietijos 
čiai praneša, kad 
valdžia įteikusi 
Vilhelmui pusiau 
pasiūlymą pradėti taikos de

LONDON, ru 
Oficialis italų k 
pranešimas sako, 
Cadarna pulkai 
dėję stumti atgal austrų ar
miją Bainsizza lygumose.

Italai jau tolokai pasivarę 
už svarbios tvirtovės Monte

Gabriel.

Soc.-dem 
pasitrauksią, iš ministerių 
kabineto, jei| jame bus su
teikta vietų f 5r kadetams;

. šaukia nkujajsuvažiavimą.
' ------------...4^.......

PETROGRADAS, rūgs.
PremieB Kerenskio 

sekretorius Sogkiec (?) pai
nformavo Asąpciated Press 
ko.rąspondent 
pereitą pėtny|ią įvyko soc.- 
dem. ir soc.rėy. partijų val
dybų konferencijos. Pasiū
lyta rezoliucijų, kur griež
tai užreiškiama, kad todvi 
parti j i matys fesant negali
mu dalyvaut koalicinėj Ke
renskio ministerijoj, jei' ten 
bus suteikta vietų ir konsti
tuciniams derpokratams.

: Social-demoįkratai ir soc.- 
revoliucionieriai, beje, su- 

i tinką bendradarbiauti su ka
detų partijosfžmonėmis tik 
ta sąlyga, kad jie, įstodami 
minister]jon, i tuoj apleistų 
.savo partiją, vadinasi — iš
stotų iš jos.

i Toliau esą reikalaujama, 
kad butų sujaukta 
suvažiavima 
senai buvusi
žiavimą, kuriame tečiaus ne
galėtų dalyvauti visų ketu
rių Durnų nariai. Suvažia
vimas turėtų įvykti nevėliau 
rugsėjo 26 d. (sulig senojo 
stiliaus) ir tęstis iki kol pra
sidės Steigiamojo Susirinki
mo posėdžiai.

musų skai-
Naujie- 

per išnešiotojus, būtinai užsimokėtų jiems užsi- 
ei ateityje ne- 

rgą ne išnešiotojams, 
ins dažnai pasidaro 
saujienas” turus but

rKAMUbl'U, rugs. 
17. — Laivų statytojai ga
lutinai nutarė mesti darbą, 
kad tuo budu privertus sam
dytojus išpildyt savo darbi
ninkų reikalavimus. Vietos 
su samdytojais derybos ne
davė lauktų pasekmių, di
dieji patriotai nieku budu 
negalį suprasti kaip tai to- 
kiuo svarbiu “tėvynei” mo
rn e n t u d a r b i n i ūkai d r įsi a 
statyti reikalavimų padidin
ti algas ir įvesti tulus page
rinimus dirbtuvėse.
Darb i n i n k ai ta i g i n u tarė 
streiko pagelba įtikinti juos. 
Šiandie mes darbą virš 24 
tūkstančių laivų statytojų.

Kapitalistinė spauda stau
gia, kad tą nepatriotingą 
d a rbin inkų ž i ngsnį d abar 
gali sulaikyt tik umus fede
rates valdžios isimaišymas.

WASHINGTON, rugs. 17 
Spargų-RusseUių ir Burn- 
ųuitų sulipdytas neva Darbo 
ir Demokratijos Susivieniji
mas, savo konvencijoje Min- 
neapolise priėmė ilgoką re
zoliuciją, sveikinančią revo
liucinę Rusiją ir jos valdžią. 
Rezoliucijoje sakoma, kad 
toji renegatų susivienijimo 
konvencija esą atstovaujanti 
Amerikos darbininkus ir so
cialistus, taigi varde jų pa
siūlo visokia parama Ru
si j os d e m okrati j a i k ovoje 
už pilną laimėjimą. Po re
zoliucija pasirašo paskilbu- 
sis atžagareivis, Amerikos 
Darbo Federacijos preziden
tas Gompers.

Maištininkų 
nežinoma 
nuspręsti militari 
jos tribunalas. 
betgi, kad jų 
bausmė. Tuc 
gen. Kornilov 
stovėjo už mi 
sugrąžinimą ir nt 
toje tatai pat 
dargi už nepalyginamai me 
nkesnės svarbos prasižengi 
mus negu kad ji 
papildė. Tuo R 
retų sum inkšti] 
nilovui bausmę 
džion jo pasitarnavimui 
praeityje. Publikos opinija 
betgi esanti prieš Kornilovą 
Reikalaujama, kad kaltini 
nkai butų baudžiama be pa 
sigailėjimo. Priešingam* 
atsitikime, sako pranešimai 
valdžia nebegalėtų nei kai 
bet apie mirties bausmę ar 
mijoje, kadangi ji pati su 
laužytų ją.

NAUJIENŲ ĖMĖJAMS:-
Dabartinė kare taip apsunkino laikraščių padė

jimą, kad net didžiausi anglų dienraščiai, kurie pir
ma turėdavo milionus dolerių pelno, buvo priversti 
pakelti prenumeratos kainas, idant išvengus defici
to arba net bankruto.

partijos organas, 
Spėja list, nebe- 

jį pasmaugė.
y cs, į o. numeris 

buvo paskutinis.
Vietoj American Socialist, jo 

ėmėjai gaus dabar kitą ChicA- 
goj leidžiamą socialistų laikraš
tį. The Eye Opener, taipjau sa
vaitinį. The Eye Opener, nors 
leidžiamas privačio žmogaus 
(d£o Frank’O. Aiidetsono),' tuo 
tarpu užvaduos oficialį partijos 
organą. Jo adresas: Room 1107, 
No. 105 W. Monrbe'St., Chica-

'■ “Anuskaitytojai 
likysis šitų teisingų sąly- 
i>k;ib:o -irdiuųą ačiū, pa-. WASHINGTON, rugs. 1

— Telegrafas praneša, ka 
valdžia rengiasi nustatyt ai 
gilų kainas ir
Tatai veikiausia bus padary 
ta nuo pirmos dienos .seka 

<momėn.

PETROGRADAS, rugs. 17 === Tik=ką 
atsiųstas oficialis Petrogrado valdžios pra= 

* «• r.*'','/’ A “■ * V

nešimas sako, kad Rusija tapo paskelbta 
respublika.

Prie šito žingsnio, kaip sako tas pats pranešimas, 
laikinąją valdžią privertė sukeltasai gen. Kornilovo mai
štas. Taigi, kad užbėgus sekamiems pasikėsinimams 
ant laikinosios valdžios ir Rusijos žmonių laisvės ir kad 
išpildžius rusų liaudies reikalavimą, išreikštą Maskvos 
suvažiavime, laikinoji valdžia paskelbia Rusiją esant re
spublika ir kartu paveda šalies reikalų tvarkymą speci- 
alei komisijai-direktorijatui, susidedančiam iš penkių as
meny — premiero Kerenskio, užsienio reikalų ministerio 
M. Tereščenko, karės minisstrio gen. Verchovskio, lai
vyno ministerio adm. Verderevskio ir pačtos ir telegrafo 
ministerio

už tai
pagal

a n
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Panedėlis, Bu,
RAJONO DRAUGAMSNAUJIENOS

Telephone Canal 1506

imi

PROVOKATORIAI

su kuriuo nesusikalbate

STREIKAS

Iš Rusijos
Už 8 VAL. DARBO DIENĄ

Sveikatos Skyrius Atsakymas

Pasarga

Skaitytoju Balsai

Atsakymai j klausimus

BRĖŠKOVSKOS UŽREIŠKIMAI

centralinio

6g?

Drg. T. L. Dundulio marš 
ruto pasekmes XI rajone

A. I)
Patarki te, 

reumatizmo

si rasta u ]
landė. 111
aiškino, kad galima gauti 
iš trijų laikraščių
arba Laisvę, užsimokant metinę

ro odų kieta 
geresnio 
kaip ir 
biskj greiči 
kus (bent tūlos jų)

greičiausia 
. Siūloma 
a r miestc- 
po vieną 
\ Dar se
is “pasnin- 

nutarta panaikinti.

Trečia visos Rusijos profcsio 
naliu i c 

cine re 
j amu, 
su r jv

Išeina, kad bėgiu keleto 
dienų apie dvejetas širptų 
Tarybos narių, priklaususių 
pirma priešingoms “bolševi-

Glycerinas irgi neblogai, tik tiek|-jos blauxdo8e vetMtS'kiai|M44bi 
negerai, kad jis sudžiysta ir da- Dr. A.

jo prakalbas pri- 
naujų narių prie kuo- 

Dundu- 
surinkta

VARTOJIMAS SVAIGINANČIŲ 
GĖRIMŲ.

ivęs biriu tarti pade- 
Dunduliui 
Reikia pa- 

kad maršrutas buvo la
imingas, nes viso prisi

ti aria i — 
lietuviu

— Naujienų Sveikatos 
Skyrių veda Daktaras A. Mont- 
vidas. Be straipsnių sveikatos 
ir medicinos klausimais šio sky
riaus vedėjas rūpinsis atsakinė
ti ir šiaip asmenims, kurie no
rėtų gauti šiokių ar tokių dak
tariškų patarimų. Klausimus 
reikia siusti šiaip užadresavus: 
Dr. A. Montvid, 3332 W. North 
Ave., Chicago, Ill.-r-Red.

Raštininkas man pa
x'iena e 

Keleivi

ui suputimai, kurie vis didėja ir 
viduriai niekad neina gerai. 
Jaučiu skaudėjimą kojose ir bi
jau. kad nebūtų reumatizmas. 
Kas gali būti su mano sveikata

Be pamato yra ir nauji ka
pitalistų spaudos pranešimai 
apie “milžinišką ‘bolševikų’ 
pe rgalę ’ ’ Rusijos D a r b i n i n -

Tos pasakos 
apie “bolševikus

Ant kiel 
no pasaky 
ti skaitytojui, kuris pažįsta m u 
su viengenčius taip stropiai va r

Jau ne sykį musų laikraščiuo
se buvo rašyta apie blėdingu- 
mą svaiginančių gėrimų varto
jimo. Sykį Chicagos “D-gas” 
primetė tą juodą dėmę socialis
tams ir liepė socialistų laikraš
čiams “pabarti” savo skaityto
jus už taip didelį vartojimą to

SO. HAJLSTED STREET 
CHICAGO, ILLINOIS

žmonių prisirinko apie 400, ant
rą dieną ir-gi tiek pat. Naujų 
narių prisirašė prie kuopos 33. 
Čia nesenai lankėsi ir Bagočius 
iš Bostono 
si ra še 
pos.
lio prakalbose 
$15.08.

Saginaw, Mich. — Į prakal
bas žmonių prisirinko apie 50. 
Naujų narių prie kuopos prisi
rašė 8. Auku nebuvo renkama.

A,

Detroit, Mich. -- Del trumpo 
laiko nesuspėta surengti prakal
bu di fe
rajonas tikėjosi daugiausia nau 
jų narių g;

Aš nuo s
kos žodį drg. T. 1 
už jo pasišventimą 
sakvti

Nesutinka įeiti į social-revoliu 
cionierių partijos centro 

komitetą.

ivo knygoje “The 
vienoje vieto- 

Amerikos bež
džionė (monkey) Atelės veislės, 
kuomet pasiseka ją sykį nugir
dyti degtine (brandy), antrą sy
kį jau sveikas beždžionei jokių 
budu nebeįduosi degtines, ir tai

mynams ramiai ilsėtis sulaukus 
dešimtos ar vienuoliktos valan
dos vakaro.

Nė vienas nesistengs teisinti 
tų žmonių, kurie kelia lermą vė
laus vakaro valandomis, kuo
met alus ir degtinė pradeda 
veikti ant žmogaus smegenų, nes 
tai yra labąi nemalonus apsi
reiškimas musų brolių lietuvių 
tarpe. Bet ant kiek yra teisingi

rase prie LSS. 45 nauji 
ir da tokiose mažose 
kolonijose.

įKurie žmones 
išsireiškimas, ž 
s kaikuriems,
> tikintiems į b 
kur sakoma, jc

Tripimo, suprantam 
tenka, čia prasideda 
rūšies “dainos”, riksnu

Tas Dar\yiuo i 
noma, nepatik* 
ypač žmonėms 
blijos pasakas,

Maitinimus komitetas rado 
reikalingu, kad lygiau išdalinus 
maišią, kaip galima 
įvesti mėsos kortele* c. 
ant kiekvieno miesto 
lio gyventojo skirti 
švara mėsos i sava i t c 7
uosius vai 
ko dienas
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drausta. Tik jeigu kokioj pra 
nionės šakoj labai truktų dar 
bin inkų, tai pritariant profesio

Voveriui. — Žinios negalime 
s u varto t, kadangi nepadavė te 
savo tikro vardo-pavardės ir ad
reso. Redakcija 
jai žinias p ra neša 
jas atsakomybę.

E. F. Balchunui. — Tamstos 
pasergėjimą pasiuntėme tam 
laikraščiui, kuriame kalbama- 
sai pajieškojimas buvo išspaus
dinta.

Reikia tik pasidžiaugt, 
kad Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Taryba paėmė šito
kį kursą. Reiškia, ji jaučia 
savo galybę. Prieš ją dabar 
turės nusilenkti priešingieji 
revoliucijai elementai- Rusi
joje ir užsieniuose.

Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Tarybos laimėjimas 
paskutiniame Rusijos kęizi- 
se ir dabartinis jos politikos 
programas reiškia, jogei tai
ka artinasi.

“Močiutė. Rusijos revoliuci
jos” senutė Ekaterina Brcškovs- 
ka atspausdino social-revoliuci- 
onierių laikraštyj “Volia Nuro
dą” sekama savo užreiškima: C

“59-tam num. laikraščio 
“Zemlia i Volia”, einančio Mas
kvoj, pasakyta, Jpd aš, Ekate
rina Konstantinovna Breškovs- 
kaja, visų nuplojimu atvirai bu
vus išrinkta nariu 
komiteto.

ma yra XI Rajono extra konfe 
re nei j a. /Tą 
roite, Mieli., 
skilimo. Si 
rencija turi

zuazijos pritarimas jam pri
vertė Tarybą pavartot visą 
eilę priemonių, kad apsaugo
jus revoliucijos laimėjimus. 
O to maišto nepasisekimas 
be galo sustiprino Tarybos 
įtekmę ir nusilpnino jos prie
šus. Tarpe tų priemonių, 
kuriomis Taryba stengiasi 
karta ant visados užkirst ke- v
lią kontr-revoliucijos plėto- 
jimuisi, reikia pažymėt seka
mos: kad kadetų partijos at
stovų nebūtų įleidžiama j mi- 
niseriją; kad Rusijoje tuo- 
jaus butų apskelbta respub
lika; kad be pasigailėjimo 
butų apkrauta mokesčiais 
kapitalas ir kapitalistų pel
nai; kad kariaujančios vals
tybės butų paragintos tuo- 
jaus daryt taiką; kad Rusi
jos valdžia peržiūrėtų visas 
sutartis su svetimoms ša
lims; kad neatidėliojant bu
tų sušauktas Steigiamasis 
Susirinkimas.

M. J-nie iš Lawrence, Maas^ 
rašo:

Esu 32 metų, ištekėjusi, turiu 
2 vaiku, sveriu 195 išvaras. 
Šiaip, rodosi, viskas gerai, tik 
sunku vra vaikščiot ir stovėt ant

jie galėtų išgirsti 
naudingesnių dalykų, 
, kokią blėdį neša

(Už išreikštas šiame skyriuje nuo 
mones Redakcija neatsako.]

kams” frakcijoms ir sro
vėms, staigu išvirtę “bolše
vikais”. Jeigu Taryba tik 
vakar butų susiorganizavus, 
jeigu ji susidėtų iš “žalių” e- 
lementų, neturinčių aiškių 
pažvalgų, tai tokia pasaka 
galėtum tikėti. Bet dabar, 
žinant, kad Taryba jau vei
kė apie pusę metų laiko, ir 
kad jos nariai žymiam skai
čiuje yra prityrę politikoje 
veikėjai, priimt tą pasaką už 
gryną pinigą, tai reikštų ti
kėt į stebuklus.

Ir jeigu “bolševikų” spė
ka butų taip pastebėtinai už
augus, tai kaip galėtum iš
aiškint tą faktą, kad Keren- 
skis kaip tik dabar uždarė 
(ar laikinai sustabdė) du 
“bolševikų“ laikraščiu—“No 
vaja Žizn“ ir “Rabočij”? Ei-

Pa mados nieko 
plaukam nesuteikia, 

i riebumai, tik 
6iipurvina plan 

turi sma 
į. Tai viskas. O pi

nigų jos kaštuoja daug daugiau.
2. Korsetai dėvėt nėra reika- 

i a m s, nei moterims. 
Svarbiausi negerumai yra tainę, 
kad korsetas slegia kraujo ta
kus (gyslas) ir stabdo jo cirku- 

stabiio

talistai, ir “bolševizmui" Ru
sijoje.

“Bolševikus" jie kaltino 
Rusijos armijos dezorgani
zacija. Be tas kaltinimas y- 
ra, žinoma, nesąmonė. Jei
gu Rusijoje neveiktų kitų, 
daug stipresnių už “bolševi
kų” įtekmę, priežasčių, ve
dančių prie armijos nusilp
nėjimo; jeigu kariuomenė 
turėtų pakankamai maisto ir 
amunicijos, jeigu nebūtų su
irus geležinkelių sistema, 
jeigu Rusijos žmonės netro
kštų taikos, jeigu kareiviai 
turėtų užsitikėjimo prie tal
kininkų, jeigu senuosius, dar 
caro valdžios pastatytuosius, 
generolus butų buvę galima 
pakeist komanduotojais, tik
rai atsidavusiais revoliuci
jai,—tai “bolševikų" agita
cija armijoje negalėtų nieko 
įžymaus atsiekti.

Taigi tie šukavimai apie 
pragaištį, kurią buk atnešęs 
Rusijos kariuomenei “bol
ševizmas“, yra be pamato.

žino. Tai yra kunigėlių biznio 
rėmėjai, arba šiaip kokie iš kata
likų išbėgę, o kitko nepavyję 
žmonės. Tie žmones, tai ir ūžia. 
Nors karčiamos čia Chicago] už
darytos, bet saliunininkai savo 
kostumierius aprūpina gerai iš 
vakaro, o jeigu “štofas” išsise
mia, tai geros širdies saliuninin
kai susimilsta aut jų ir nedėlios

Bet už dviejų savaičių vieton 
laukiamo Keleivio gaunu — 
Kovą. Artimiausiame kuopos 
susirinkime kreipiaus prie raš
tininko

su tuo apsilenkti.
Už peržengimą 8 vai. darbo 

dienos įstatymo turi būti pas
kirta atsakoma bausmė.

Yra lietuvių tarpe ir tokiu at
sitikimų, kur visokios rųšies 
“inšiurinsai” išnaudoja lųusų 
žmones, čia jau reikalas SLA. 
organizatorių akilumas ir ap
sukrumas prirašyti vyrus ir 
moters į SLA. apsaugos pašel- 
pos skyrius, o nepavesti kokiems 
tenai “insurance” agentėlių glo- 

Taigį prie darbo kas gy- 
žiemos metu galima daug 

Mokinys.

liaus bei 
degtines. Labai nesmagu ir 
gaila žiūrint į tuos žmones, 
kuomet jie sulaukę poilsio die
nos da labiau nuvargsta, pralei
džia veltui savA sunkiai uždirb
tus skatikus, ir prie to dar, kas 
(blogiausia — :
kalą ir nupuldo savo gerą vardą 
kitataučių akyse 
šiuo momentu

Įima vartot ir paprastus čystus 
kiaulės, žąsies arba vištos tau
kus. Galima vartot aliejus.

Čia, žinoma, prie alaus ir deg
tinės prasideda šokiai, o šokt 
negalima be tam tikros “kačių 
muzikos”. Neilgai trukus todėl 
pargabenama ir taip vadinamas 
muzikantas, o jau šiam sucir
pinus armonika, lai kas gyvas 
pradeda krutėti ir trypti kiek 
kas drūtas.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

vėliau 
iv no kitur, kaip 

Detroit, Mich.
Aš manau, kad gali nasidarv-

liaciją 
daugelio svarbių muskulų judė
jimą, išsimankštinimą ir todėl 
pasilikimą normaliam stovy į. 
Korseto suspausti ir be judėji-

i ir neatlieka užduo
čių. kuriom jie skinami. Paly
ginus moterų, nešiojančių kor
setus. muskulus su nenešiojan- 
čiom, pasirodo, jog pastarųjų 
įAuskulai geriau ištobulinti, to
dėl vidurių ėjimas geresnis, ap
sauga nuo rupturos saugesnė. 
Net ir tie daktarai, kurie varto
davo įvairius korsetus'del figū
ros ištaisymo bei kokių kitų li
gų, prieina prie, konkliužijos, 
jog korsetai neatlieka užduoties, 
ką ilga praktika parodo.

Kvėpavimo pataisymui korse
tai visai nereikalingi, nes yra 
kur kas geresnių priemonių 
tam tikslui. Jeigu asmuo turi 
laip vadinamą pilvinį kvėpavi
mą (kada pilvas kilnojasi vietoj 
krutinės), tuomet jis turi kas 
diena imti kelis gilius įkvėpavi- 
mus ir tuomi pataisys ydą. Pir
mą dieną lai ima kokius 3 gi
lius įkvėpavimus. o paskui kož- 
ną dieną lai prideda po vieną, t 
y. antrą dieną 4 sykius ir t. L 
kol plaučiai išsidirbs, krutinės 
muskulai sudrutės ir pripras* 
dirbt.

kad likus menkesne. Aš žinau* 
kad jus nemylėsite šito mano 
atsakymo, kaip ir visos diktuo
si os moters nemyli daktasų.

kuomet karės 
Amerikos pa

dangę ir grasina kraštui badu ir 
mirtim.

aid tyro oro sulauk 
dienos, kol kas n 
jiems iš rankos bonl

gos jums esant Lawrence, kas 
gali būti su jūsų sveikata. Rei
kia eit pas vielos daktarą. Bet 
man rodos, kad visi tie negeru*' 
mai darosi del jūsų riebumo. 
195 svarai yra perdaug net di
deliam vyrui, o moteriai tai jau 
perdėta pilnai. Išpūtimas gys
lų blauzdose, sunkumas stovėt 
ant kojų, vidurių neejimas aiš
kiai rodo, jog turite perdaug la
šinių ant savęs. Reikia mažiau

Aš kaipo buvęs Keleivio skai
tytojas ir jį mėgęs ir kadangi į 
musų namą pareina 3 egz. Ko
vos, lodei paprašiau raštininko 
užrašyti man Keleivi ir užmo- 

4-

kėjaii reikalaujamą sumą pini-

ko, bet jei klausysite manęs, pa- 
laug gero. Laii- 
sęva nešiot, todėl 
daug sėdi. Sėdė
tiems da labiau 

l aukų prispaustom gys

lelei neispildymo rei 
pakelti algas susirei 
od n ii n i ų darbi n inkai 
inrnės dabar stovi už

vė įnešimą viso rajono nubalsa- 
vimui šaukti extra konferenci
ją Detroit, Mich. Tečiaus, sulig 
konstitucijos, teisė sušaukimo 
extra konferencijos priguli ra
jono valdybai 
konferenciją f 
kuopų. k

ir negalėjau sužinoti, kodėl 
man nėra siunčiamas užsakytas 
laikraštis, o vieton jo ateina 
Kova, kurios aš neprašiau.

Naujas Narys.

Ai rajonas jau sestas menuo 
gyvuoja nuo atgaivinimo ir per 
tą laiką jau surengė du marš
rutu po kuopas ir viskas nusi
sekė gana pagirtinai. Jau yra 
rajono valdybos nutarta užkvie
sti drg. L. Pruseiką, “Laisvės” 
redaktorių ir tikimės, kad drg. 
L. Pruseiką neatsisakys aplan
kyti mus apie lapkričio ar gruo
džio mėnesius.

XI rajono extra konferencija 
įvyks nedėlioj, spalio (oct.) 14 
dieną, Grand Rapids, Mich, 
mieste, Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų Draugystės svetainėj 1057 

Konferencija

2. Ar reikia vyrams dėvėt 
korsetus? Aptiekti languose 
kartais matosi ji 
garsinama, buk ji 
l^duro kvėpavim 
abelnai esą gerai juos nešiot.

Atsakymai:
L Bile riebumai arba taukai 

gali būti vartojami. Apliekosc

Ryga. - čia areštuoti du pro
vokatoriai — Neiman ir Liza 
Aster — veiklus nariai Rygos 
Darbininkų ir Kareivių Atstovų 
Tarybos. Neiman dagi pirmiau 
buvo išrinktas ir į pildomąjį ko
mitetą. A

Abu provokatoriai prigulėjo 
prie bolševikų partijos. Liza 
Aster šnipinėjo nuo 1916 metų, 
o Neiman jau senai tuo amalu 
užsiėmė.

Liza Aster pastaruoju laiku 
tankiai važinėjosi po Lifliandi- 
jos guberniją, agituodama ir 
organizuodama bežemius vals-

vas 
paveikti.

užsiganėdiniinas pačiose 
pose, kas privestų prie b 
lingu vaidų rajone.

Draugai, pagalvokime apie lai 
ir gerai lai apsvarstykime.

Muskegonietis.

reikalais; taipgi yra daug svar
bių dalykėlių ir rajono reika
luose, kuriuos ši konferencija 
lures apsvarstyti.

“Dr-go” išvadžiojimai kad tos 
nuodėmes desileidžią vien tik so
cialistai ir užtai užsitraukia at- 

{ sakomybę prieš savo kaimynus? 
Reikia atsakyti, kad teisybės čia 
visai nėra.

Kiek man ypatiškai teko pa
stebėti ir girdėti iš žmonių, ku
riais galima užsitikėti, tai dau
giausia išgeria svaiginančių gė
rimų ir pridaro lermo sulaukę 
nedėlios dienos žmonės, kurie 
nieko niekuomet neskaito, ir 
kurie nė nemoka skaityti. O 
tuos, ką nemoka skaityti ir nie
ko neskaito — tuos šiandie mu-

Visa, kas atsitinka bloga 
kapitalistų žvilgsniu Ameri
koje, buržuazinė spauda ai
škina “aidoblizmu."

Visa, kas bloga kapitalistų 
žvilgsniu atsitinka Rusijoje, 
ta spauda aiškina “bolševiz
mu”.

“Aidoblizmas“ ir “bolševi
zmas” yra du baubai, kuriais 
buržuazinė spauda stengia
si nugąsdint bailų vidurinės 
klesos miesčioni ir diskrędi- 
tuot jo akyse kiekvieną ne
malonų jai apsireiškimą da
rbininkų judėjime.

•Kur tik darbininkai pasi
priešina kapitalistams, tai 
jau būtinai tenai turi veikti 
“aidoblistai“. Nesenai, ka
da vakarines valstijas užlie
jo streiku banga, tai iš bur
žuazinės spaudos aprašymų 
apie juos žmogus galėjai iš
nešt įspūdį, jogei “aidoblis
tai” užviešpatavo kone pusę 
Suv. Valstijų.

Suprantama tečiaus, kad 
iki tokios galybės I.W.W. 
unijai dar toli šaukia.

Toli šaukia iki tos galybės,

mai nėra ler 
dikti asmens 
jimas leidžii 
tukt
tom sunku kraujui yra tekėt, to
dėl jaučiasi pailsimas, kvėpavi
mus gali but apsunkintas. Del 
kimo sunkumo, muskulų suma
žėjimo ir trukdomos

reivių Atstovų Tarybos di
džiumą, kuomet Korhilovo 
maištas parodė, kad revoliu
cinė valdžia laikosi tiktai a- 
čiu Tarybai, ministerių pir
mininkas nedrįstų ir nega
lėtų.

Taigi Tarybos pakrypimas 
į kairią reikia aiškinti ki
taip. Taryba ne dėlto užė
mė aštresnę poziciją viduji
nės ir užsienių politikos kla
usimuose, kad jos nariai bu
tų staigu iš “menševikų“ ar
ba kitokiu sroviu socialistu 
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pasidarę “bolševikais”, o 
dėlto, kad naujos aplinkybes 
padiktavo jai naują taktiką.

karnai:
“Trečias visuotinas rusu so- 

cial-revoliucionierių partijos su
važiavimas, neišreiškęs pasi ti
kėjimo verčiausiam iš verčiau
sių rusų žemės piliečių — Alek
sandrui Feodorovičiui Kerens- 
kiui, piliečiui, daug metų atvi
rai gynusiam visų darbo žmo
nių reikalus, nežiūrint ištrėmi
mo ir katorgos pavojaus; pilie
čiui, savo tvirtu, drąsiu žodžiu 
ir veiksmu išgelbėjusiam Rusi
jos laisvę revoliucinėse dienose 
vasario men. perversmų; pilie
čiui, panaikinusiam mirties baus 
mę; piliečiui, paėmusiam ant sa
vęs atsakomingiausią vietą ka
res ir laivyno ministerio laike 
pilniausiu pairimo armijos, 
gręsiančio pražuvimu užka
riautai laisvei, — tokis suvažia
vimas negali būti pripažintas 
teisingu kainuotojo vertingumo 
išrinktų juo žmonių į narius 
centralinio komiteto.

O delei to aš Ekaterina Kons
tantinovna Breškovskaja. atsisa
kau nuo pareigų centralinio ko
miteto nario, uždėtų ant manęs 
trečiu visuotinu rusu social-re- 
voliucionierių partijos suvažia
vimu.

tankių konferencijų, ypač kad 
rajonas silpnai gyvuoja. Kon
ferencija juk ir taip už kelių 
mėnesių turės įvykti, — taip nu
tarta pirmosios konferencijos, 
bes i tveriant ra j on u i.

Mano nuomone, kuopos irgi, 
matydamos ką-nors bloga Są
jungoje, gali užprotestuoti ir 
tiek pat atlikti darbo, kiek ir 
konferencija. Nesakau, kad 
konferencija jau jokios naudos 
neatneštų sutvarkyme S-gos rei
kalų, bet šaukimas taip tankių 
konferencijų, ypač į Detroit, 
Mich., padarytų didelių išlaidų

iąjungų konferencija pri 
žolinei ją, kurioj reikalai! 
kad laikinoji valdžia vi 
?stų 8 vai. darbo diena 
’a sunkus ir pavojingas 

sveikatai darbas, ten darbo die 
na turi būti dar trumpesnė.

S. J. iš BinghžTmton, N. Y. 
klausia:

1. Kokius taukus bei pama 
das vartot plaukam, kada jie lie

ryboje. Ta spauda praneša, 
kad minėtosios Tarybos po
sėdyje, laikytam po to, kaip 
susmuko kont r-revoliucinis 
Kornilovo sukilimas, “bolše
vikai” pirmu kartu radę di
delę didžiumą Tarybos na
rių savo pusėje: jų šalinin
kų pasirodę 279, o oponentų 
—-f i k t a i 150.

Atsakymas: 5 s
Reumatizmo vra dvi formos fe

— staigusis ir c 1 ironingasis, 
Apari io, da yra daug padalini
mų. Be to, keletą kitų ligų pub
lika yra pratusi vadint reumatiz 
m u. Kol nėra t ikros žinios, ko
kį reumatizmą jus t tiri te,, tol 
nieko negaliu patart. Eikite pas 
gydytoją, su kuriuo susikalbate 
ir lai jis išegzaminuoja. Ypač 
išpasakojimas ant klausimų rei-

nuosprendį. Aš nuo savęs pa
sakysiu, kad musų pažangieji 
elementai turėtų daugiaus aiš
kinti blėdį vartojimo svaigalų, o 
skleisti tarpe savo brolių ir se
serų naudingo turinio knygas ir 
laikraščius, ypač sulaukus žie
mos šaltų ir ilgų vakarų.

Taiposgi nereikia pamiršti, 
kalbinti, kaip vyrus taip ir mo
teris, kad jie stotų pažangiąsias 
draugijas, kur 
geresnių ir 
ir apie ta 
svaiginantįs gėrimai

Muskegon, Mich. — Žmonių 
į prakalbas prisirinko apie 50 ar 
60. Prie kuopos prisirašė 4 
nauji nariai ir 3 pasižadėjo at
eiti sekau tin kuopos susirinki- 
man prisirašyti. Aukų surink
ta $4:20. (ialima pažymėti, kad 
pirmą ,sykį Muskegone per pra
kalbas prisirašė tiek naujų na
rių prie kuopos. Drg. Dundu
lio kalba padarė į visus gerą

sys ir ant galo neretai — muš
tynės. Negeriantiems ir neda
lyvaujantiems tuose baliuose, iš
rodo labai keista ir nepakenčia
ma. Kaip kada taip ir norisi pa
sakyti, kad tie žmones tol ne- 

r neišeis 
nedėlios

Uisfaakomoji kaina:
neAiotojanis kasdien pri- 

Btatiat l namus, moka:
••raitei ...................... 12 centu
MOnesini ...................... 50 centu

•Basto dalyse, kur nešiotojai nepa- 
dienraštis siunčiamas pačtu, 

•aMlami Rauksiu uzsiruokėjus : Mė
tau <6.00; pusei metu $3.50.
•Dta. ne Chicagoj, metams $5.00; pu- 
•at metu $3.00; trims mėnesiams 
•1.71. Kanadoje metams $7.00. VI- 
■aif kitur užsieniuose $8.00 metams.

o

t X ’ ■ i-
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SO OMAHA, NEBR.

Militaristic paroda.

Jau lietuviai žino, kad čia 
rengtasi prie parodos, kurios 
tikslu buvo maldauti Ii uosy bes 
pavergtosioms slavų tautoms 

lų laikraščių paduodamų skait- 

lietuvių, esama į 15.000. Tikė
tasi todėl, kad parodoj dalyvaus

tukstantis. Buvo ir

Numarašvus iki Spring Lake 
parko prasidėjo programas. 
Na, įtempiau ausis ir klausiau. 
Maniau, kad bus kalbos apie tai, 
kaip kenčia Europoj slaviškos 
tautos. Ale kur tau, pirmas kal
bėtojas ėmė kelti į padanges šią 
felį, Amerikos laisvę, o paskui 
iškėlė iki pat mėnulio vietinį 
lenkų kunigą, kurs suorganiza- 

parapijos klebonas.

Trečias užlipo ant 
koks tai vyrukas. Ni

Girdi, jus atvažiavot į šią šalį, 
jus čia priėmė, ši šalis, tai SĮiin- 
dulys, šviečiantis pasauliui, to
dėl visi nuo 18 iki 15 amžiaus 
privalote stoti apginimui šios 
dalies. Paskui kalbėtojas liepė 
visiems tiems, kurie eis į rekru
tu ėmimo ofisą, pakelti rankas 
ir paduoti savo adresus.

Na, manau, dabar tai 
žmonės rankas. Bet kur 
nesimato.

Įsmeigiau akis į lietuvius. 
Sakau, kad šitie, tai karščiausi 
patriotai, jie tai pakels po dvi 
rankas. Ale ir čia mano viltis 
bergždžia buvo, ir n 
viai patriotai taipjau 
baimės sustingo.

O kalbėtojas i 
skaito: one, two, 
two, three. Ranki

three, one 
gi nesima-

sustreikavoRugsėjo 
skerdyklų 
ninkai neorganizuoti, bet strei
kas vedamas labai ramiai. Pir
mieji išėjo streikan Armouro 
skerdyklų kaikurie skyriai. Di
džiuma tečiaus da dirbo, laukė 
kompanijos atsakymo į išstaty
tus reikalavimus. Kompanija 

mete darbą ir likusioji darbe da-

Cudaby, Morris ir daisl Swifto 
darbininkų. Šiandie streikuo
jančiųjų skaitlius siekia (>.500.

Seredoj, rugsėjo 5 d. buvo su
jauktas susirinkimas. Darbi
ninkai organizuota į Amerikos 
Darbo Federacijos uniją. Kal
bėjo unijos pirmininkas. Pa- 
a&kino Amerikos Darbo Fede
racijos tikslus. Paskui pridūrė, 
kad toji organizacija stovi sy- 

karės,

dabartiniu laiku valdžiai reika
linga yra amunicija, 
maistas. Todėl, kad 
džius prisirengimo prie 
parankiausias būdas išrišti ne
susipratimą esą trečiųjų teismo 
keliu.

Suprantama, unija būtinai 
reikalinga darbininkams. Bet 
foulomojo arbitracijos keliu tai- 
-kjmosi budo vertė abejotina. 
Darbininkai dažnai tuo budu 
pralaimėdavo.

Ketvergo vakare streikininkai 
taipgi turėjo susirinkimą. Čia 
išrinkta komitetas iš 9 ypatų ir 
išdirbo sekamus reikalavimus: 
mechanikų skyriaus reikalauja 
10 centų priedo į valandą, o bu- 

priedo valandoj, o dirbantis ant 
itukų — po 10 c priedo už 100 

boksų. Beto, išstatyta reikalavi 
mas, idant butų mokama algos 
už 10 valandų darbo dieną, ne
žiūrint to, jeigu kartais dėlei 
darbo stokos ir nereikėtų išdirb- 

streikininkai reikalauja pusant
ros mokes lies, ir dviguba užmo
kestis už nedėldiehio darbą. 
Boto, reikalauta 54 valandų dar
bo laiko savaitėje. Moterims

Kada tečiaus augščiau pas
kelbtieji reikalavimai tapo įteik
ti kompanijoms, tai jos atsisakė 
ir kalbėties. O darbininkai, su
žinoję, kaip kompanijos sutiko 
jųjų reikalavimus, pasirižo 
streikuoti iki laimės.

Kadangi streikininkai užsi- 

kad iš

ja einančias iš 
tuoj užklausia,

Sužinojusios,

piketuotojos tuoj šaukia: “Ske- 
be, skebe!” Tatai atgrąsina ir 
atima nesusipratusioms darbi
ninkėms norą dirbti, kuomet ki
tos moters, tokios pat darbinin- 

dieną šio 
rengiamaOmahoj

mėnesio 
prakalbos 
“Laisvės” 

Streikininkas.CLINTON, IND.
Kunigų prakalbos..

WestvilFe, III., ir kun. Mikalau-

są m as, klebonauti.

Pirmiausia kalbėjo kun. Mi
la uskas. Jis pasakojo apie

sipažinti su mokslu, be skirtu
mo kokios nors šakos. Gerai, 
girdi, yra pažinti socializmą ir 
valnamanybę, bet, broli, pažink 
socializmą; pažink valnamany
bę, kalbėjo kun. Mikalauskas. 
Teisybę sakant, kun. Mikalaus
ko prakalba buvo vidutinė.

Antras išėjo kalbėti kun. 
Strazdas, iš Westville, Ill. Ši
tas pripasakojo visokių nesąmo
nių. Jo paties savęs išsigirimas 
ir jo nesugabus stengimos kal
bėti, tiesiog liūdnai veikė į klau
sytojus — gaila buvo matyti, 

kamavos. Kad pasigirti, sakėsi 
esąs dikčiai mokytas. Mokąs 
hypnotizmo mokslą ir, todėl ga
lįs užbypnotizuoti. Prieg tam,

Reverend Bet ne- 
‘Doctor 

Reverend” 
Du kartu pasisakė, kad 
ai 29 metu amžiaus.

amžiaus melus, tai pridūrė: 
“Esu dar kūdikis.” Be to, tas 

no dalyko prie kito ir nesugic- 

išsitarimai buvo tokie nesąmo
ningi, kad net gaila buvo žiūrint, 
kaip jis kamavos. Čia pradėjus 
kalbėti apie parapijos reikalus, 
tuoj sakė ir apie kapą. Pasižiū
rėkit, girdi, į kapą, atminki, kad 

slas nebus reikalingas, jei tu jį 
ir turėsi. Polam vėl kalbėjo 
apie mokslą ir parapijos reika
lingumą, kad lietuviai su savo 

mokslą 
reikalin

pamokyti parapijos įstaigose — 
bažnyčioje ir mokykloje ir iš to 
kad turėtų lietuvišką 
kuris esąs būtinai jau 

vęs visus sakinius, kuriuos sa
kydamas taip dikčiai save kan
kino, tur-but iš priežasties savo 
hypnotiškų gabumų, ir raginda
mas išrinkti komitetus tvėri
mui parapijos, kun. Strazdas 
pabaigė prakalbą.

Antrą kartą, išėjo kalbėti ku
nigas Mikalauskas ir ėmė ra

jų būti komitetais prie tvėrimo 
parapijos. Nominuojant komi
tetus kiekvienas nominuotasai 
atsisakė būti komitetu. Tuo 
tarpu iš klausytojų tarpo atsi
liepė balsas: “Mes turime patįs 
apsvarstyti ir spręsti apie reika
lingumą parapijos, pirm negu 
komitetai taps išrinkti.” “Aš 
mielai sutinku, kad kas nors iš

—-Kas galite paaiškinti apie 
parapijos reikalus, to meldžiu 
eiti čia ant šito steičiaus, — pra
bilo kun. Mikalauskas. Ir vy
ras, kuris buvo atsiliepęs, nuė
jo ant steičiaus ir pradėjo aiš
kinti, kad čia nesą reikalo tver
ti parapiją, čia esanti ameri
kiečių katalikų bažnyčia. To

jus, esą, galima gauti patarnavi
mą. O ir šitie kūnų 
kokie jie yra. Ar 
prie Rymo, ar ne. 
reikia žinoti, o mes 
j it* dar nepasisaiškinę.

Jeigu prie Rymo katalikų 

Mums tai 
nežinome,

liau tas vyras, — tai parapija ir 
bažnyčia musų parapijonų pa
statyta prigulės vyskupui. Baž
nyčia bus vyskupo savastis, ar
ba prigulės prie vyskupo ir ku-

Aiškino tasai vyras mitriai. 
Jis faktiškai nurodė parapijos 
įstaigų iškaščius, kuriuos nors 
patįs parapijonįs ir padengia, 
bet nežiūrint to, nėra savinin
kais lų savo parapijų. Tam pa
liudyti privedė Westvilles, Ill. 
kapines. Girdi, kapiniai nupir
kti lietuvių parapijonų. Kapi
nių nupirkimui ir jis pats davęs 
$2.50, nes tada ten gyvenęs. 
Venok už duobę, kaip reikėjo 
mokėti po $10 ir po $15, taip ir 
dabar reikia.

sų kunigėliams. Ir kun. Straz
das pradėjo stabdyti kalbėtoją. 
Publika norėjo, kad kalbėtojas 
toliaus kalbėtų, nes jam paklau
sus, ar publika nori, kad jis kal
bėtų, iš publikos pasipylė del
nų plojimas ir šaukimas, kad 
kalbėtų toliaus. Bet abu kuni
gai ir keli jų pasekėjai nuolatos 
kėlė triukšmą ir kalbėtojui ne

šiaip

sukelto kunigų ir jų sąjausmi- 
ninkų triukšmo, apie puse pub
likos išsiskirstė.
taip susitvarkius, pradėjo abudu 
kunigai pasimainydami kalbėti. 
Vis kalbėjo apie tą vyrą, kam 
jis kalbėjus taip negerai apie pa
rapijos reikalus. Ir kam prive
dęs Westvilles, 111. kapines. Nes 
jie (kunigai) atvažiavę į Clin- 

rapiją, todėl ir visas dalykai 
einąs lik apie tvėrimą parapi 

t i apie West vilius kapines. Ypa
tingai kun. Strazdas, tas net pir
štu nuolat rode į tą vyrą, kuris 
buvo jų pačių pašauktas pakal- 

metinėj o jam jo kalbą. Tas vy
ras neapsikentęs paprašė, kad į 
jį pirštu nerodytų ir apie jo ypa
tų nekalbėtų, vienok jo prašy
mo kunigai ne labai klausė.

Pagalios tos prakalbos, rodos 
pradėjo baigties, nes kun. Mika
lauskas, rodydamas užklausi
mus, kurie buvo surašyti ant po- 
pieros, prabilo į kun. Strazdą: 
“Šitai klausimai.”

Tai socialistų klausi
mai, mesti juos į pečių”, atsa
kė kun. Strazdas.

“Kad neatsakote į tuos klau
simus — einame visi lauk, na
mon,” atsiliepė tas vyras, kuris 
buvo pirma 
čiaus.

bent po trejetą egzempliorių ii 
kad paaukautumėte knygų. La 

įbai patogu butų išklausyti mu 
kalbėjęs ant stei- sų meldimo draugams chicagie 

čiams, nes jie knygas galėtų pri-

lr tuoj beveik visi išsiskirstė; 
pasiliko apie 6 vyrai ir apie 12 
moterų. Tie dar paliko pasi
klausyti kunigų prakalbos.

bas, manau dėlto, kad išaiški
nus audiencijai, kaip dydis yra 
niekšiškumas išėjusiųjų; ar gal 
ką kitą aiškino — aš buvau iš-

Buvęs kunigų prakalbose.

Kalinių Balsas
Bridewell, Chicago, III.

Pasaulio proletariatas, išsis
klaidęs po dirbtuves, ukes, ka
syklas ir lt., jungiasi galingan 
kunan, kad gymis savo reikalus 
ir ilgais metais išsikovotas tei
ses. Šiuo metu jis mato juo di
desnį reikalą pasaulio darbinin
kų organizacijos ir solidarumo, 
kada kruvinasai kapitalas, su- . 
kūręs Europoj pragarą, milijo
nus žmonių aukoja savo nedo-
rierns tikslams — grobiui ir 

prisidėjo ir ši šalis. O su jos 
įsivėlimu karėn prasidėjo ir čia 

m ai, peršok lojimai visų tų, ku
rie imperialistų žygiams nepri
taria, kurie reikalauja kuogrei- 
čiausio skerdynių pabaigimo. 
Tuo budu daugelis jau atsidūrė 
kalėjimuose, katorgose, už lai, 
kad jie šiokiu ar kitokiu budu 
apreiškė savo nepalankumą ka
rėms. Kaip žinia, toksai liki
mas paliete ir apie pusantro šim
to Rockfordo darbininkų, išreiš- 

kareiviavimo įstatymą. Jie la
po pasmerkti kalėjimui ir sun
kiems darbams. 'Tarp pasmerk
tųjų yra ir šie lietuviai: J. Rai
šis, Slan. Darginavičius (S. Dar- 
ginz), And. Valentą, Jonas Soro
kas, Juozas Sisevičius, Anufras 
Mačis, Mik. Grinas, Petras Kut- 
ra. S ta n. Klastauskas, And. 
Karsokas, Step. Indriūnas, Jo
nas Žukauskas, Vikt. Petrukas, 
Jonas šlikas, Kaz. Baltramieju- 
nas, Ad. Mikšis ir Jonas 
ševičius.

Nenorime užimt daug 
I a i k ra šly j e a pra šy m ui 
vargingo padėjimo. Vienu žo
džiu sakant, kenčiame badą ir 
sunkiai dirbame. Atsitinka su- 
sižeidimų pavojingose darbo 
vietose ir neretai užveizdos ap
daužo lazdomis.

Bet kaip greit mes užmiršta
me savo kančias, kuomet aplan
kome musų brangų darbininkų 
dienraštį Naujienas, kurio atei
na 3 egzemplioriai!
butų neapsakomo džiaugsmo, 
jei dar aplankytų mus 
mylimi laikraščiai: Kova, Lais
vė, Keleivis. Prabėgo tik keli 
menesiai kaip esame kalėjime, 
ir galas dar toli. Per tą laiką, 
turėdami gerų darbininkiškų 

Janu

vietos 
musų

Ir kiek tai

musų

ekonomijos klausimus, ir šiaip 
mokslo knygų, galėtume daug 
ko pasimokinti ir plačiau supra
sti darbininkų klesos uždavinius.

organizacijų: LSS. ir PPDU., 
maldavome draugų, kad prisių
stų knygų ir laikraščių. Rašė
me laiškus, maldavome ypatiš- 
kai, kuomet buvo nekuric atva
žiavę mus aplankyti, bet ir po 
šiai dienai nieko negavome 
Aiškiai pasirodo draugų rock- 
fordiečių “draugiškumas” ir, 
“atjautimas” kilų draugų liki
mu. Negana to, dar atsiranda 
“kritikų”, kurie “kritikuoja” 
musų kovos žingsnį susirinki
muose ir spaudoj. Matydami 
tokį dalykų stovį, nebemanome 
ir toliau gauti nuo jų knygų ar

Todėl mes atsišaukiame į ki
tus musų idėjos draugus ir drau
ges darbininkus. Kurie atjau- 
čiate musų padėjimą, meldžia
me jūsų, kad užprenumeruotu
me t virš paminė laikrašči

duot į kalėjimo ofisą ir net mus 
pačius matyli.

Taipgi norime tarti musų šir
dingą ačiū: Skandinavų Federa
cijos drgg. socialistams, kurie 
nuo 2d. rugs, laikė savo metinį 
suvažiavimą ir telegramų at
siuntė mums pasveikinimą; 
Win. D. Haywoodui, generaliam 
sekretoriui — kasieriui I. W. W.

siuntė dovanų; drg. Juozui Kiau
rai, kuris atsiuntė du numeriu 
Naujosios Gadynes. Taipgi ga
vome siuntinį, 91 ypatai, vertes 
kožnam 30 centų, bet nežinome, 
kas siuntė, tatai ir tiems musų 
draugams tariame širdingą ačiū.

siliekame už darbininkų vieny
bę ir kovą,

1 n aini jų. vuiAiii,

S. Darginavičius.

Iš RUSIJOS.

IŠVARO.

Kutais. — Vietine Darbininkų 
ir Kareivių Atstovų 'Taryba ko
vai su betvarke mieste nutarė iš
varyti į tris dienas iš miesto vi
sus žmones, kurie neturi aiškaus 
užsiėmimo.

(oro
Sutaisytas ta formula 

recepto; suteikto ifiniintin- 
gu Egypto zokoniuku,

apsireiškia csqb stebėtinai pasekmingu Av 
nuo gėlimo pilvo ir iamu, ger- lt 

rfįTi klės skaudėjimo, dusulio, palvos W 
ta J skaudėjimo, nustojimo apetito, įl 
B B kalėto galvoje, ed., ect., Hutai- II 
J11A aonias išdirboju labai pagarsėjusio II

PAIN-EXPELLERIO- I
Bono ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pašau 
lyje jM’r pusę šimtmečio—:35c 
už bonkute visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iž 

< F. AD. lUCHTElt & COc 
h—8U ttiue Vm<

Telephone Yards 5194.

Registruota Akušerka
Mrs. Antonina Shusho

Turiu patyrimą moterų ligose. 
Teisingai patarnauju prie gimdy 
ino. Moters, jeigu norite gero už 
žiūrėjimo ligoje savęs ir savo kū
dikio, atsišaukite j A. Shusho, nes 
mano patarnavimas užganėdins 
kiekvieną moterį. Suteikiu rodą 
dykai kiekvienai. Atsišaukite

3843-45 South Kedzie Avenue 
CHICAGO. ILL.

J Jeigu
Jeigu 

i Jeigu
| Jeigu
B JeiguB JcigU imu u«.uveuuą
| Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart
K * reikalingas akinių.
| Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akiu, kuris turi 15 metą 
J tyrimo šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir g 
& akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina. 1
I JOHN ,1 SJVIErrA.N.A. i
I AKIŲ SPECIALISTAS !
| TEMYKIT MANO UŽKASA. |
[ 1801 SOUTH ASHLAND AVE. I
r Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras jugštas. f 
| Valandos: nuo v ryto iki 9 vak. Ncdėliom nuo 9 ryto iki 12 dieną. 1I Tel. Canal 5335 J

REIKALAUJI AKINIU
kenti galvos skaude j im ą, 
nuolatos Tau ašaros krinta iŠ akių, 
Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga | krūvą, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių esi

Daktaras
WMMMIMBIIIIMIMMlinHiimiBM

WISSIG
Seno K ra jansSpecialistas iš

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.
NEŽIŪRINT KAIP UŽSI8ENEJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Bpocialifikai &ydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už nuodijimą kraujo. 
II tidoM, ligas, žaizdiiH, >einimiiznią, naivus skausmus, skausmuH imgnuije, ^osėjinuj. 

nei kli a akiuali jimij ir puslapi higas ligas. Ji'igu kit i mugalėjo jus itg.vd.vti, ateikite 
Aiu ir persitikrinkite, ‘ ki> jis jums Hali padaryti. Praktikuoja per daugeli mėly ir 

| iBgydė tuktitančiuH ligonių. I’Htarinnis dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedfilioms iki 12 dieu<. 

I 1900 IILUK ĮSI,AND AVE., IrnmpKS HMom »at., virSuj Dankos. Tel. Canal, 35!«3.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS
Ant Durą, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popl.ro.

CARR BROS. WRECKING CO.
Chicago, HL3003-3039 S. Halsted BU

Kazimieras Gugis

Miesto Ofisas:
U7 M OmAmi II 

U1MJ Unify Bhif.
TO, Central 4411

Veda visokius reikalus, kaip k> iminaliik uos t 
taip ir civil Okuose teismuose, Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
S. HaHted M.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas 902-904 National Life Bldg*n 
29 So. La Salle St., Chicago, Iii.

Tel Central 6390-6891. Atdara: 
Utarninko, ketverto ir subalos vaka
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu: 
1566 MILWAUKEE AVE., Chicago, HI.

Te) Humboldt 97.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedaliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c.

HALSTED ir 2L2-r* GATVfl

HflSTEUSį ta5TEH
DABAR YRA GERAS LAIKAS 

IŠMOKTI KIRPIMO IR “DESIGNING”. 
Men galime gauti jums atsakančią Ir ge

rai apmokamą vietą j trumpą laiką. Jus gau
sit privatiškas instrukcijas ir praktišką paty
rimą mokindamies.

Mes taipgi turim siuvimo skyrių, kur mo
kiname siūti rankoves ir kišenius dairyti H 
prosyti. — Dieninės ir vakarinės instrukcijos.

JOS. F. KA8NICKA, viršininką.
Priešais City Hali 

Kambariai 416-4J7. 118 N. La Salle Street

PIRK SAU visas Plumbavojimui reik- A 
menis tiesiai už "wholesale” kainas. U 
Mes parduosime visiems. X

Levinthal Plumbing Supply Co., i
1637 W. Division St., Chicago, 4 

Corner Marshfield Ave. «
Kalbama lietuviškai.

Vyrišky DrapanijBargenai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 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.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų o verk otų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va< 
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted SU Chicago, Ml

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra- 
j i ja koncertinų ir augalai rėk ome n 
duojama kaipo geriausia koncertina, 
padaryta Suvienytose Vidstijos<‘, A 
merikoje. Mes galime jas parūpin
ti augsi o arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
čiame dykai.

Beorgi & Vitali Music Co.
1540 W. 47th Sk, Chicago, Ill.

UŽBAŠOM ir PARDUODAM viso
kius lietuviškus laikraščius.

1617 N. Robey st, prie Robey ir
Milwaukee Avės.

lengvesni Ir Šraresnj darbą gali gurt! 
tik tuomet, jaigu esi tinkamai išsilavinęs.

I k VISKIU l-kl k k NftlAMOJI IR FREKY 
JU>S MOKYK Ui po hiMrus. naujo benk 
pARflbsti ilisHla vinį i IcnRviai ir už rnaŽ^ 
vi’mokėsi)j Mokina Anglų kalbos iki 
čiausial, Aritmetikos, Knypvedystės, L*U 
kų raiymo, Lšetuv. kalb 61 a matikes Jjr tl. 
Tokiu pat budu gali užbaigti GRAMMAR 
SCHOOL, HIGH SCHOOL ir PREKYBOS KUR 
SUS. Dėl lankančiu, Public Schools duodama 
Pagelbinis kursas. Viskas aiškinama lietu- 
visk.?,i Halini it im. atsilankyti duodama lek
cijas atėjus. Prisipūtas 2c. mark, persiunti
mui gauni pilnai APRAŠYMĄ reikalautamo 
dalyko arba kurso.
C.lLemklS, 3311 W.61 PLOMcago

Geriausia Krautuve 
del pirkinio ir taisymo visokių daik
tų, kaip tai: laikrodžių, žiedų, levor- 
velių ir kitokių. Kas ką pirksit pas 
mane, tai aš viską gvarantuoju — 
kad auksą pirksite, auksą ir gausit, 
Jei nebus auksas, tai $50 nagrodos 
gausite nuo šio laiko.
.fiaggĮk Taipgi pnren- 

kam Akinius.
Kas turit silpnas akis ar trumpą re
gėjimą, arba galvos skaudėjimą, ne
laukite ilgai, net ateikite pas mane. 
AŠ duosiu jums rodą ir pririnksiu 
akinius. Už savo darbą gvarantuo 
ju arba sugrąžinu pinigus.

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

Tel. Canal 5838
2128 West 22-ra Rat ve, Chicago.

Gerai lietuviams žinomas per 16 ms* 
tų kaipo patyrus arydytojaa, chM-uryaj 
ir akušeris.

Gydo afitrias ir chronilskas Iteas, vy
rų, moterų ir vaikų, pasai nauSaustaa 
■metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labsmatortjiit 1025 W. J IMSI 
St. netoli Fisk Si.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Teiephone Cana! 3-110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Stwt

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

DR. G. M. GLASER
P raki i kuoja. 26 metai 
(\ < mimus ir Ofisas 
S.' Morgan St. kerti M’M a

Chicago, BĮ.
SPECT AUSTAS

Moteriškų} Vyrišku ir i
Taipgi Qn onišlų Ligų

OIUSO VALANDOS;
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po jriat ? 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. NedšUo- 
mis vakarais ofisas uždiryto.

Telephone Yards M7.

R tisas

Telephone Humboldt 1278.

M . S A H U D M. D.
Senas Rasas Gydytoja* ir Chirunras.

Specialiste Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.
OFISAS: LS79 Milwaukee Ave.

Kampas North Ave , Kumbary.s MJO, 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto

1 :80 iki 8 ir 7:30 iki 9 vakar**.

I INI I OI o 0 O

i
 TELEPHONE YARDS 2721 "1

PR. J, J O M I K A I T IS I 
Medikas ir Chirurgas j 

33'15 s. ) laistei! St.., Chicago w
nW*!'WW V W

DR. A. I. EPSTf 
GYDYTOJAI ir cmHUIKM

S.p»cĮaiis!as RKitarlttę, vyvtiKf. R nHy 
OIu««r ir 'GyrNdMNUt

3600 S. HaMed St., kampa# 36 
Telephone Drover 4974. 
atdarar iki JO vai. ryto, 

po pietų i’’ vakarais.

ii.iwnll*

DYKAI!DYK AL
Dabar yra jūsų proga 

kytis barzdaskutystes 
amato dykai

25 mokiniams dykai
Nepivde.iskite šio pakvie

timo. Atsilankykite į mns 
t u o j a 11 s. 1 šsi k i r pki te Šitą, 
kad atsimintumėte adresą.

612 W. Madison fit, Chicago, OL

.< to;

Popl.ro


Panedėlis, Rugsėjo 17, 1917.N A U S' £ H N OJP, Ųfticago, OI.

MOKYKLOSREIKIA DARBININKŲ

duriavimo

IBO

samani tuose

į Or. A. R. BlumenllnlMokšleiviį vakaras

Apkaltino žmogžudystėje RANDAI

mobiliu

Chicago, Illavė

PARDAVIMUI

Chicagos lietuviai laimėjo

RAKANDAI

Smulkus Skelbimai

4mr

OR. W. YUSZKIEWItt

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

NAMAI-ŽEM®

OR. A. J. KARALIUS

SIŪLYMĄ I KA MB ARIU

(iarsinkis ‘Naujienose

tWiy Moksleivių Susi vieni 
jlnw Amerikoje v Seimas.

2$c į dieną pragyvenimui 
tankiai ją mušdavęs.

Pergreit važiavo 
nestebėtina

Chicaga—sveikiausias 
miestas.

Tyrinėja L W. W 
darbininkus

i lojimu is j 

Weils St. ii 
žadant atg;
i u saliu no I

randa.. 2 k e 
Atsišaukite j

Imdinkc 
L. Plon

DIDELĖ SANKROVA TURI
DIDELI ATIDARYMĄ. . .

Si®

mes ir geresnes rųsies.pre 
jniones todėl .gauna daik 
resnes ir tvirtesenes koky 
Vaikščiodami po visą sau Kauno red. 

juos malonėj u

skaito
* turi 
‘ jieš- 

Pasi sakykite 
kų turi- 

Kas turi 
; nori k a 

arba
no-

REIKALINGAS patyręs bučeris 
Atsišaukite tuojaus. ILLINOIS MA R 
k et Co., 3432 S. Haisted St. Chicago

North Sides Draugijų Sąryšis re
ngia didelį vakarų naudai viešo Kny
gyno Nedelioj,“ Spalio 21 d. 1917,— 
Schoehafen HAU, Cor. Milwaukee ir 
Ashland avė. Meldžiame, draugijų 
bei kuopų nerengi tų dienų pramogų 

. >•—Komitetas.-"

Ręseland, III—Jauniesiems Socia
listams LSS. 1.37 kp. rengia svarbias 
Prakalbas utarninke,’ rugs. 18 d. 
7:30 vai. y ak. J; Stančiko švet., 205- 
207 East 115th Sf., Kensington, Ill. 
Kalbės Jurgelionis apie jaunųjų 
soęįalistų .uždavinius 
vi ai socialistai, r ’ ‘ 
k i ir i e i i) t e r e s u o j a s i 
j imu ir 
žinti 
prakalbas

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St.. Chicago 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 iš

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

Vyrišku Vaikot

5 po pietai, T—-® 
-1 po pieta*.
arti 34 ST„ 

CHICAGO, ILL.

zmejo 
thy Rode, 2344 Clybourh 
Ji mirė ant vietos.

i n ks t ų u ž d e gimo— 
sukios rųšies užpuo 
nuo nelaimingų at

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
. Ofisas: 2359 S. Leavitt St.

Valandos 4—6 ir 7—9.
J Tel. Canal 3$77f .

PARDUODU arba išmainau ant 
galiūno 2-jų pagyvenimų nainų su 
kampinių lotu 60x150, garadžius del 
dviejų automobilių, gatves ir šali
gatviai ištaisyti. Raudos neša $360 
j metus. Atsišaukite 1503 W. 1121h 
Place. Morgan Park, HL Phone 
Beverly 2792.

R EIK AIJ N GAS b ai gęs p ub 1 i <
school vaikas už pagelbininkų drei 
veri o prie išvežiojimo duonos.

Antanas Balkaitis, 
1217 5th Ave Chicago Heights, 11]

REIKALINGAS siuvėjas — bušeb 
manas, lietuvis, kalbantis lenkiškai 
ir čekiškai. Ateikite tuojaus. 
1025. W..18 St., Chicago. III.

‘ ». —r-Visi . lietu
viai socialistai, o taipgi ir visi tie, 

socialistų ju.de- 
nori arčiau su juo susipa- 

butinai atsilankykite į šias 
Komitetas.

Utarninke bus duodama didelis 
bliudas dovanų. •

Koronerio teismas apkaltiAo 
kabareto dainininkę Ruby Dea'n 
užmušime jos namuose Dr. Le
on H; Quitman, jos meilužio. '

Ji ginasi ir sako, kad revolve
ris iššovė netikėtai j bet Dr. Quit
man prieš mirtį pasakė, jog ji 
jį nušovusi. Dr. Quitman bpvo

MOKYKIS S1UT MOTERIdKUB 
RUSUS

Išmokina))! piešimo, kirpimo forunjL 
siūti naminius daiktus arba aprėdą- 
lūs. Diplomas kiek vienam, kurs iAb- 
mokins. Valandos dienų arba vato
mis del jūsų parankamo. Už $10 ife- 
mok i n am jus si u t visokius drabužiu®*

DRESS MAKING COLLEGES,- 
2336 W. Madison gat., Western aww

SARA PATEK, MOKYTOJA ' ’ 
1850 Wells gat.

Cicero, Ill. — LSS. 138 kuopa yra 
paėmusi vakarams šias dienas: Spa
lių (Oct.) 6 d. P. Pakšto svet., Ci
cero, 111., -gruodžio (Dec.) 8 d. M. 
Meldažio svet 
sario (Feb.) 24 d

ATIDUODAMA BANDON pigiai 4 
kambariai. ...Kas. nori sučedytb pini
gus, pasirandavokile - tuos - kamba
rius. - 
1633 So. Canal Str.

Cleaning ir dyeing Storas. Visas bi
znis parsiduoda už pusę kainos. Bi
znis išdirbtas gerai. Vieta, paranki. 
Pardavinio prieŽiistis—išvažiuoju j

X.• Augustinavičiaus
J. T.•Vitkaus.

IŠMAINAU SALDINA ant namo. 
Viela apgyventa lietuvių ir lenkų. 
Išeinu i kariuomenę. Atsišaukite 
1721 So. Haisted st., Chicago

te, ple M. Narkevičaitė, pp. P. 
Stogis, K. Sarpalius, F. Jakutis, 
M. Juza vitas (pianistas) ir k., 
tatai ir publika, kurioj buvo pil
na svetaine prisirinkus, nebuvo 
apvilta. Koncertas buvo pui
kus. Koncerto programui pasi
baigus, prasidėjo šokiai ir pra
mogos, užsitęšusibs iki vidur
nakčiui.

Smulkiems paslskcJlhmams kainos 
1 colis, sykj, 50 centų; dedant 
tų pati skelbimų ilgiau, už kiek
vienų kartų colis vietos 25 centai.

Telephone Drove 96921

Dr. A. A. Roti
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĖ

Specialistas Moteriškų 
ir visų chroniškų lijrų 

VALANDOS: 10—11 ryto, 4 
vakare. Nodėldieniais H 

3354 S. HALSTeD ST

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAU
4 n* turi skaudamas arba silpnas ‘
galvos skaudėjimo, atsilankykite P®* ■■■• <

1155 Milwaukee Ave.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakaro,

iįv>a q r v U) ik ; 1 JK)
s JOK

kyklą Lietuvių kolioni 
B r i d g(' p t) r to -—A. r j uo u j

phcc lurp Auburn ii

Dr. Jota Rimokel, . 306 S« Hai
sted St. areštuotas. Kaltinamas 
pardavinėjime morfinos ir opi
umo.

Indiana Harbor, Ind.—LSS. 217 k p. 
Javinimd.s susirinkimas įvyks 'parted? 
17 .d. rugs. (Sept.) A. Mikalavičiaus 
svet. 2112 — 137 st. Pradžia 7.30 v. 
v. Malonėkite visi draugai atsilankyt 
paskirtų, laiku, nes turėsime išrinkt 
darbininkus ant baliaus ir teatro, 
Taipgi neužmirškite: atsivesti naujų 
draugų.

Pajieškau A oi ano Stanislovo Va- 
lacko ,kaimo Svilių, Vabalninku pa
rapijos. ii’ Mikolo ii’ Palionijos Pįl- 
kauskailčs, Svirpicnų kaimo. Beržų 
par., Panevėžio pav. 
patįs ar kųs.žinot j 
sišaukl šiuo adresu

Antanas Alkočiunas, 
342 So. Crawford Ave., Chicago

EXTRA-
PARSIDUODA-trijų krėslų bar- 

bershopė ir kiti visi geri intaisymai. 
Biznis išdirbtas per daug metų. Pi
gi randa, yra pragyvenimui kamba
riai. Priežastis; pardavimo — savi
ninkas turi eiti į armijų. Meldžiu 
atsišaukti kuogreičiausia, nes tik ke
letas, dienų tėra laiko. Adresas: 
3205 S. Wallace Si,, Chicago, IB.

AKIŲ SPECIALISTAS;
Akis Egzaminuoja ..Dyksi s 
\ Gyvenimas yrą tuA-

. ėias, kada omnyinta 
regėjimas.

| vHrtnįam PM0**-
J rintq OphlhalnMMM^ 

y y1 er. Ypatinga 
atkreipiama' j viiflkMb 

.Kr Valandos npo . 9.
ABMUmV' iki 9 vakaro ; natfU, 
• - ' nuo 10 iki lt <Nąa^ą ;
4649 So. Ashland ■ Ave»JMfe

Kampas 47 St- ‘ ‘
Telephone Yards 4317

Vaikų Ateities Žiedo Draugijėlė 
rengia vakarų su programų nedėlio
ję, 21 spalio, Mildos svet., Haisted 
ir 32 gatvė. Programų daugiausia iš
pildys vaikai. Aleitįe-s žiedo Drau
gijėlė sparčiai rengiasi prie savo 
vakaro. Lavinimus lekcijos esti ne- 
deliomis, 9 vai. ryto, Aušros svet., 
3001 So. Haisted St. Kurie vaikučiai 
ir mergaitės dar nepriklauso prie 
Ateities žiedo, malonėkite ateiti ne- 
dėliomis i minėtų svet. ir prisirašyti.

—J. A. Miščikaitienė.

Racine, Wis.—LDLD. 65 kuopos a- 
teinantis susirinkimas įvyks panėde- 
lį, rugsėjo 17 d. 7:30 v. v. socialistų 
svet., 500 Monument sq.—Visi malo
nėkite ateiti į susirinkimų, nes turė
sime svarbių reikalų apsvarstyti; 
nepamirškite ir naujų narių atsiver
sti. —S. J. Giluma baskas, rast.

tamentinių sankrovų Westsidej, 
praneša apie savo 37-tą Didelį 
Rudeninį Išpardavimo atidary
mą panedčlyj, rugsėjo 17, ir tę
sis visą savaitę. Šis atsitikimas 
bus didesnis ir iškilmingesnis 
negu kuomet buvo prmiau. Tai 
yra vienas svarbiausių išparda
vimų šių metų. Del tos okazijos 
sankrova yra papuošta puikiais 
Lipais ir kvietkais languose.

Utarninke bus duodama dova
nų stiklinis biliudųs apart dvigu
bų štampų. Utarninke bus duo
damas dar (Mukus krištolinis 
bliudas dykai kiekvienam, ku
ris pirks bent už dolerį prekių.

Panedėlyj specialis bargenas 
visiems, kurie nori sučėdyt pin.

Šeredoj pastebėtina išparda
vimo kombinacija. 37 specialy
bės išpardavimo atidarymui.

K e t v e rg e i š p a r d a v i m a s m ė g i a - 
minusių moterims paredų. pigia
usiomis kainomis.
Didelis užaugimas per 37 metus.

37 metai atgal Klein Bros, pra-

ANT IŠRANDAVOJIMO ruimas del 
vieno arba del dvieljų. Garu šildo
mas. Karštas vanduo ir maudyne. 
Atsišaukite: A. Ripkevičius, 
1681 Mihvaukęe avė., antras floras.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigių kainų, $160,00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $30. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus; 2 puikių divonų, daven
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225’Victrola su 
brangiais rekordais už $60.00. Šis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Persiduos taipgi po vienų. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gat., 
Chicago. J1L

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

'Pel. Drover 7179.

Naujienas kasdien 
tuksiančiai žmonių. J 
visokiausių reikalų. J 
ko įvairių progų 
jiems, ko geidžiate ir 
te jiems pasiūlyti, 
kų nors parduoti; ka 
pirkti; kas jieško darbo ; 
reikalauja darbininkų, kas 
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kiliems išduoti, 
ir lt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pažinty site, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

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

Valstijom advokatas Hoyne 
traukia teisman Francis A.. Be
cker, narį republikonų partijos 
Illinois valstijos ccntralinio ko
miteto ir Willis Melville, žymų, 
politikierių. Kaltina juos išvi- 

ouis A. Berger, 1657 
jo pačios $500 p ri

mti mayoro atimtą

rųgsęjo i 
. JieitMa^-'delegutų, svečių u* .šiaip 
jsuu kitų moksleivių. Tarimai 
geba:

Moksleiviai, jaunimas ir 
•isuomcniilu santykiai su jais, 

&tuo klausimu tapo išreikšta 
wainų nuomonių, tečiaus visi 
ari liko darbucMie.s tarjie progre- 
wvio jaunimo ir dalintics žinio- 
mi s-ir patyrimais, pad ėdant jau
nimui rengti lavini mosi pramo 

'suteikiant jiems kalbėtojus, 
sjrelegentus ir t.p. Tam tikslui

si tik imu—177.
Tuo pačiu laiku buvo 3,278 su

sirgimai limpančiomis ligomis

Melrose Park-, Ill.—Lietuvių Dar
bininkų Tarybos vietines kuopos 
nepaprastas susirinkimas yra šau
kiamas 18 d. rugsėjo, utarninke, 7:30 
vai. vakare Frank and James svet., 
Lake and 23 avė. —Visos draugi
jos, kuopos bei IHiubai, kurie jau 
išrinko delegatus j LIJT. kuopą lai 
būtinai ateina, nes bus rinkimas 
naujos valdybos bei nustatytas vei
kimo būdas. O tos draugijos, kurios 
neturi išrinkę delegatų į L.D.T. kuo
pų, gali but reprezentuojamos minė
tame susirinkime jų valdybų, kad 
susipažintų su L. D. T. tikslais.

LD.T. kp. sek r. M. Vilkaitis.

REIKALAUJAME, jaunų vedusių 
vyrų j dirbtuvės darbas. Patyri
mas nereikalingas. Pastovus dar
bas, 30c. į valandų ir 40-45c. j valan
dų dirbant nuo šmotų.

Central Brass Co., 
4068 Princeton avė., Chicago, H).

JAUNA PORA turi parduoti luo- 
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, cabinet, phono
graph, upright pianų ir 11. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai, už 
grynus pinigus.
2910 North Ave., 1-nias fialas*. Prieš 
Humboldt Park. Chicago.

Pereitais m (‘tais buvo keletą1 
kartų rašyta, vietiniuose lietuvių 
laikraščiuose apie Chicagos vie
šąsias vakarines mokyklas, ski- 

suaugusiems, nemokari- 
mglų kalbos ir aplamai 

ulinio mokslo, 
tikslui buvo taikoma Mc- 

mokykla ant 35-to place 
gatvių. Ilgainiui pasiro- 

lietuviam.s paranki 
svar

eli icaga esąs sveikia tįsias mie
stas pasaulyj. Bent juo buvo 
šią vasarą. —• Taip sako sveika
tos kom. Dr. Robertson. Esą 
pereitą savaitę tik 2(1 žmonių 
susirgo karštlige, bet ir iš tų 15 
užsikrėtė ta liga įvairiouse va-

PARDUODU PUIKIUS rakandus 
1 kambariams. Pigi kaina. Prieža
stis pardavimo—savininkas išva
žiuoja i kilų miestų. F. J. M. 
2425 W. 451h St. Chicago.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryta 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7;30 iki 9:3BL 
3106 So. Haisted St., Chicago, UI.

F ede ralis prisa ik i ntųj ų teis- 
pradėjo tyrinėti I.W.W 

veikimą, tikslu išnešti kokį- 
nors apkaltinimą.

Užvakar teisman buvo pašau
kti 7 vyrai ir 3 moterįs 
darbininkai I.W.W. ofiso 
nografistės, zeceriai, k 
džiai ir k.

Lietuvių Janitorių Pašelpimo Kliu 
ho susirinkimas įvyks panedėlyj, rų 
gsėjd 17 d. 7:30. v. vak. Liberty Hali 
3420 W,. 12th St. — Visi nariai k vie 
Čiami atsilankyti.

D r. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

14‘legatai išreiš
kė nuomonei ir parodė savo 

nepritarimą jokioms 
Jk arenu.

. K ‘ 1 J

Seka pertrauka

buvo perkelta 
aut 31 ir Loo- 
lietuviams bu

ri uošalia i, labiau, lenkų apgy- 
ntoje vietoje negu, lietuvių. 
Nors ir taip neparankiose vie- 
>e buvo laikoma lietuviams 

visgi lietuviai viršijo 
visas kitas tautas skaitliumi 
lankytojų mokyklas. Sulig tei
sybes, vakarinės mokyklos val
džios yra skiriamos visiems sve- 

nokanliems an-

veikatos dėpartameutas p‘i- 
e tuojaus įčiepyti visus vai- 
, lankančius Datiglas, 321 1 

r Holmes, 5525 
nokyklas, nes 3 
is mokykloj su- 
Dvieili Holmes

Pa'jieškaii savo giminaitės, Barbu 
ros Paškaitės, iš Kauno gub-, J ana 
polio parap. Meldžiu atsišaukti.

Kazimiera P r a v a I a u s k a i t e, 
1903 W. 21 St Chicago, DI

I .ms iso..'p ūmią j | 
ekantis >eimm, jv 
gj’uodžio 
-MSA. V

Itasidėjo 3:25 po pietų. Alsi 
tanko keletas svečių ir reporte
rių. Tarimai seka:

L) Konkursai: Raštų konku
rsai, kurie tapo nutarti laike IV 
1MSĄ. sejmo, lapo suspenduo 
*ti, kadangi yra manoma, kad 
*panašus konkursai nea 
geidaujamų rezultatu.

Prirenka visiems tinkamus akinius, , eąiMSBit*- 
nuoji i) patarimui duoda dykai.

7R6-88 Milwaukee avė., arti Chicago «▼-
lulKMi. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki
rui. NcdcHomis nuo 9 ikryto ikŲ i 0o I*kk 

Tel. Haymarket 243C-’'- • "

: H mokyklų valdžia ma- 
l kad lietuviai labiausia 
mokslo, ir nekurtoms y-

Pric.š teisėją Sullivan South 
Chicago atvesta jauna pora — 
Jonn Scott ir jo pati. Pastaroji 
buvo kaltinama grei ta n i e ’ va - 
žia vi me au tomobiliu.

Mes skubinome^ į Crown 
Point, kad apsivedus,—teisino
si kaltinamoji. Ir teisėjas paliuo- 
savo; skubinimasis į vestuves 
merginai nėra prasikaltimu.

PARDUODAMA RAŠOMOJI MAŠI- 
nele (typewriter).—Gera, beveik vi
sai nauja, su visais lietuviškais ak
centais ir kitais parankuftkaisU Nau
ja kainavo $105. Parduodama labai 
pigiai—tik už ketvirtadalį , kainos. 
Atsišaukite: L. Žilvičiutė,
1840 S. Haisted st. Tel. Prospect 9496

uždarbio ■mažiausia $5.00 į die- merginoms pasimokyti, o juk 
ną. ir tai jis duodavęs jai tik daug ir labai daug musų bu- 

dar siančių piliečių kryželius stato 
kada priseina savo pravardę pa
sirašyti. Akyvaizdoje svetim
taučių turi tada nemaža gėdos. 
Taigi nemokantiems skaityti, ra
šyti arba anglų kalbos nėra pa 
siteisinimo, gali šiose vakarinė
se mokyklose „užbaigt visą .vie
šosios mokyklos kursą, paskui 
gali įstot į augštesnę mokyklą 
arba lavinties kokio nors nau
dingo amato* kurst atneštų ne
mažą naudą kaip čionai taip.su-.- 
gryžus į Lietuvą. Tą. viską, ga
lima įgyti dykai, tik nereikia 
tingėti. Užtaigi Bridgeporto ir 
apylinkės lietuviams seniems ir 
janiems, vyrams ir moterims 
patartina koskaitlįngiausia Įain- 
kyti vakarinę mokyklą.- . .

—Jonas Šileika.

L;M.ApštietOH Draugija rengia va
karų .su programų nedėlioję, 18 lap
kričio, Mildos svet., Haisted ir 3z 
gatvės. Pažangiosios draugijos ma
lonėkite nerengti tų dienų vakųrų 

—Pirm. J. A. Miščikaitienė

site išstatyta puikių naujų ru
deninių prekių,

Niekuomet istorijoje šios san
krovos nebuvo tokio pilno san
delio prekių, kaip kad dabar yra.

Ponas Klein duoda pirkly bos 
štampas., ir kad kas surenka pil
ną knygutę stanipų, jam atmo
kama $2.50 pinigais arba $3 pre
kėmis.

SKAITYK IR PLATINK

Organo klausimas.—Nu 
Anrta krešpUeš prie ‘‘Naujienų’1 

*arašyti, kad pavelytų moks- 
teiv>«ms Tfvildcnti savo opgani- 
kuojos reikalus ^Naujienose”, 
^tetarta tundi moksleivių sky- 

mėnuo vieną sykį. Mok- 
steivių sk y this privalo būti už- 
*iW0ytas “Moksleivių Keliai”, 
toliuos redaguos L. M. S. A. iš- 
•njUdas redaktorius.

*3) Bangos (.steigimas. Ka
dangi sunkios aplinkybes nelei' 
dojkynyti “Bangos” į realį gy 
veidmą, tai jos projektas tapo 
paliktas tolimesniam laikui.

t) Karės klausimas. -Del su 
ridėjusių aplinkybių seimas šiuo 
klausimu nieko konkrečiu ne
jauta rė, tečiau

kad davus žmonėms'gerą prekę 
[ilgiausia kairia. Ir taip buvo 
daroma per 37 metus. Delio lai 
sankrova augo ir pietoj 
ga I but pa mena šią ■ ma 
lavų ta vorų sankrovą 37 metai 
atgal, dabar ji yra .viena didžia- 
u s i ų sa n k ro v ų. Westš idėj.
Geresnės prekės negyi kada nors 

Ši sankrova užlaiko visados

Chicago, 111. ir va- 
1918 m. M. Mel- 

| dažio svet. Meldžiame visų rengėjų, 
kad sau pasiskirtumėte kitas dienas 
vakarams, nes nemalonu yra užsi- 
kenkti vieni kitiems. Su pagarba, 

■ . A. Linge,-LSS. 138 kp. org.

mamas 
tiems ; 
neturintiems 
Tam 
Allis te r 
ir Gagc 
de nelabai 
delei nekuriu priežasčių 

kad mokykla buvo ne 
: i pgy ve' n t< > j e v i e toj e i r 
gana toli lietuviams ją. 

lankyti; ypač merginoms buvo 
nepatogu vaikščioti vakarais ta
msiomis Bridgeporto gatvėmis, 
toli nuo lietuvių kolionijos. Pa
vasary j nu 
i Holden S

ma vualis.
Moksleivių Kelių” i,*,.daktoriu
L Augustinavičiu.

6) LMSA
39 00

s ATIDUODAMA RANDO N kampi
ne.sankrova 14 ir Haisted gatvių 
.Garu šildoma. Nebrangi randa. At- 
slšaukile į ’ - ''•* ...........

Dr. Zįpperman,
1401 S. Haisted str., Chicago

'rs. Anna Cad(‘k, 1847 S. La 
SI., spėjama, bijodamos ka< 
os maža, 18 mėu. dukreh

glų kalbos, bet visgi, jos buvo 
atidaromos daugiau airių negu 
kilų, gyvenamose kolioni; 'se. 
Musų laimei, kalbam
lą didžiumoj tik lietuviai lankė. 
Paskui, perkėlus į lenkų kolio- 
niia ir čionai lietuviai viršijo vi- 

, tai[)gi ir lenkus, 
eeli atsikmkė. Iš- 
kykla gaudė tik 
us, aplenkdama, 
tsią kolioniją ant 

i'porto, ir negalėjo pirmu- 
pagauti, o lietuviai gaudė

Du plėšikai |>elnyčioj 6 vai. 
vakare įėjo į brangakmenų san- 

t 5 augs to Heyworth 
surišo savininką Frank 
r išsirinkę už $25,000 

deimantų pabėgo.

Lietuviai moksleiviai, prieš iš- 
siskirstysiant į mokyklas, atlai
kė savo seimą ir gabaus, kaipo 
atsisveikinimui su chicagiečiais, 
vakar surengė jiems Meldažio 
svetainėj vakarą—koncertą. Re
ngėjai pasirūpino gauti visus žy
mesniuosius Chicagos daininin
kus ir dainininkes, k. a. plė M.

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setų vėliausios stailes už $30, valgo
mojo kambario stalų ir 6 krase.s už 
$20. Karpei as $10. Komodos, brų- 
sinės lovos,, paveikslai, firankos.

I $800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $225 viętrola ir rekordai — 
už $55.

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kedzie avė., 

' : Chicago, Ill.

lUgpjucio inenesĮ cm(a‘;up 
i mirė 2,856 žmones. Dugiau- 

nesulaukusių n( 
imziHUs (687).
d ligas daugiausia mirė 

daučių džio-

Dr. H. R. KRASNOV
Chirurgija ir Veneriškofl Liga*
Priėmimo valandoft: 8 iki HO dienBt 
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare ; neCeldieniaiv 

nuo 10 ryto iki 1 valandai di«n<* 
Rezidencijos Telef. Garfield 640.

1346 So. Haisted St.
Phone Canal 538

Pranešimai

Mokslas prasidės 24 dieną šio 
menesio nuo 7-tos vai. tiki 9-tos 
valandos vakari*, panedėliais, u- 
tarninkais, seredomis ir ketver
ge i.s mokslas trauksis per visus 
metus, bus išguldoma anglų 
kalba rašymas, skai tlia vimas, 
pilietybė ir lt. Mokslas skiriamas

Šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimįjt skiltis tai geriausia 
priemone tiek biznio liek dar
bo žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau-

i buvo beprot 
keturio 

tęs atgal iš jo pabėgo ii 
žo namo.

•unularai nuvyko tyrinėti prie 
uisčių to streiko, ar nėra čia “vo 
<iečių suokalbis”. Mat konipani 
ja turinti valdžios užsakymų 
Darijininkų gi reikalavimai 
nynai ekonomiški.

Ljetuvių iJaronimkų ’ iry 
tos klausimu. Kadangi šis sei 
r. a« yra progresyvi.s 
moksleiviai yra pri< 
kioms karėms, tai 
joms, kurios turi panašius pnn 
tipus, moksleiviai išreiškia sa
vo simpatiją.

3) Organizacijos )’'‘ikalai; 
Nutarta visais galimais budais 
organizuoti lietuvius mokslei
vius, gyvenančius Suvienytose

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA.
Mokinama: angliškos ir iietuvift- 

kos kalbų, aritmetikos,‘knygvedyi* 
t ės, stenografijos, typewriting, pirš
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a~ 
beįnos istorijos, geografijos, poiiti- 
kines ekonomijos, pilietystės, dailia-

intlJl Skyrių. išdirmiiiui į 
tų Šiai>r skyriui tapo išrinkta 
nisija iš sekančių ypatų: K 
angos, K. AugusLmaviėiaus ii 
P. Vitkaus.
►) Valdybos rinkimai.

jirminmkas, J 
įtralinio pirm

Edward Ryan, 17 W
,ive. nuteistas vieniems metam 
kalėjiman ir užsimokėti $4,000 suaugusiems kaip vyrams taip 
bausmes. Per du metu Myrtle ir moterims, dykai. Šiemet bus 
St. Clair duodavusi, jam iš savo gera proga kaip vyrams taip ir




