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Streikuoja 200,000 darbininkų

KALEDINAS BAŽIJASI

PETROGRADAS

Reikalinga todėl pa

PRITARIA ARGENTINAI

Associated Press korespon-

PETROGRADAS

lamo-1

rijų, kurie iki šiol buvo stip- 
riausis konservatorių rams-

Garsinkitės 
NAUJIENOSE

Konservatoriai netenka 
daug vietų atstovų bute.

Viso tik dešimta dalis 
dalyvauja mūšiuose.

SUSEKTA DAUGIAU VO 
KIEČIŲ SUOKALBIŲ.

XU.JAS SMŪGIS 
RUSAMS.

DIDELIS GELEŽINKE 
LIŲ DARBININKŲ

Daręs suokalbį su maišti 
ninku Kornilovu.

mis dienomis įstojęs rusų ar* 
mijn kaipo liuosanoriSe 4 ■

SUMAŽINS RUSŲ 
ARMIJĄ.

landiją pradėjo pasiekti Kan
dai, būtent, kad Vokietija 
ištiesų rengiasi pasiūlyt tal- na dešimtoji dalis armijos 

dalyvauja mūšiuose. Visi 
kiti sugrusta užpakalinėse

mo, kuris įvyks Petrograde 
pradžioje gruodžio mėnesio. 
Ministerijos apskaitliavimu 
piliečių-balsuotojų skaičius 
turėsiąs siekti arti devynios 
dešimts milionų žmonių.

Papirkinėją lenkų, rumunų 
ir kit. laikraščius.

PAVARĖ TEXAS GU 
BERNATORIŲ.

riąjam soc.-dem. sparnui

Valstijų kariuomenėn sve 
timšalius-nepiliečjus; už 
draus iškeliavimą.

C1US.
Berlino pranešimas betgi 

sako, kad anglų veržimąsi 
jau pilnai sulaikyta.

BAISUS MŪŠIAI BEI 
GIJOJE.

rtijos) — 9; liberalams 41; 
konservatoriams tik 32. Vi-

PETROGRADAS,- rugs.
24. — Karės ministeris Ver- 
chovskis Darbininkų ir Ka
reivių Atstovų Tarybos pildL 
komiteto posėdyje tarp kita 
užreiškė, jogei, jo manymu*

siasi. rirmieji neaiSKųs pra
nešimai pildosi: socialistai 
ir liberalai visur nugali ko
nservatorius. Iki šiol jau 
žinoma, kad iš 230 vietų soc.

rąs pienų — skristi orlaiviu 
per Atlantiką, iš Londono į 
New Yorką. Tą pavojingą 
kelionę manoma atilikti i 
vieną dieną.

Chicagoj ir apielinkese. — 
Giedra; nuolat kįlanti tem 
(peratura.

o r n i- 
tikrasis

PASKANDINO 6 ANGLĮ 
JOS LAIVUS.

KORNILOV — LOKOMS 
KIO ĮRANKIS?

BULGARIJA NORI 
TAIKOS.

Taip tikrina jos ministeris*

Kaizeris bijosi netekti 
sosto.

Norinti užbaigti nesusiprati
mus su Argentina taikos 
keliu.

Vokiečiai sulaužė rusų apsi
gynimo liniją 25 mylių 
fronte; Jacobstadt puolė.

BUENOS AIRES, rugs. 
24. — Vos besirengiant Ar
gentinos atstovų butui prie 
balsavimo kas del pertrauki
mo diplomatinių ryšių su 
Vokietija, aplaikyta iš pasta
rosios oficialė nota-kvieti- 
mas užbaigti nesusipratimus 
taikos keliu.

Savo notoje Vokietija bet
gi nieko nemini apie išpildy
mą Argentinos reikalavimų. 
Vis dėlto, atstovų butas ati
dėjo balsavimą, kad apsvari 
sčius Vokietijos atsakymą. 
Daugelis atstovų tečiaus rei
kalauja, kad balsavimas įvy
ktų ryto.

Aiškesnių žinių apie daly
kų stovi Buenos Aires’e tuo 
atrpu dar stoka.

BUENOS AIRES, rugs. 
24. — Tik-ką atsiųsta iš Ar
gentinos sostinės telegrama 
sako, kad šiandie ten meta 
darbą du šimtai tūkstančių 
geležinkelių darbininkų. Rei
kalauja algų padidinimo.

Mesti darbą nutarta tuo
met, kai samdytojai atsisa
kė išpildyt darbininkų reika
lavimus.

Džingų spauda jau sustau
gė, būtent, kad tai, tur but,

Vokieti; nuostoliai pasibai
sėtini; Berlinas sako, kad 
anglų veržimąsi sulaiky-

stovai. Kaip pasidalys liku
sios 94 vietos, dar nežinoma. 
Manoma betgi, kad didžiu
ma jų turės patekti socialis
tams ir liberalams. Tuo la
biau, kad nuo konservatorių

Streikuoja 200 tūkstančių 
darbininkų; Amerikos 
džingos šaukia, kad tai vo
kiečių suokalbis.

Sakosi nežinojęs tikrųjų Ko
rnilovo tikslų; matęs jį tik 
tris kartus.

KONFISKAVO ŠVEDŲ 
ATSTOVO KRASĄ.

TULA ATLANTIKO 
PRIEPLAUKA, rugs. 24.— 
Vakar į čia atvyko specialis 
Švedų valdžios pasiuntinis į 
Su v. Valstijas, Hjalmar Lu- 
ndbohm. Anglų valdininkai 
užgriebė visą jo krasą. Į 
Lundbohmo protestus pasi
aiškinta, kad, girdi, esą pil
doma anglų admiraltijos įsa
kymą.

WASHINGTON, rugs. 24 
— Susekta ir daugiau vokie
čių suokalbių. Senatorius 
King paskelbė austrų atašės 
E. Zwiedineko laišką, iš ku
rio paaiškėja, kad Austrų ir 
Vokiečių valdžios stengiasi 
papirkti tulus svetimkalbių 
laikraščius, pav., lenkų, ru
munų ir kroatų. Tūli jų yra 
gavę nemenkų sumų. >

LONDON, rugs. 23. — 0- 
ficialiai pranešama, kad An
glijos kariškų laivų eskadra 
vakar bombardavo pojurinį 

i Belgijos miestą-prieplauką 
Ostende. “Atsiekta gerų 
pasekmių” — sako anglų 
admiraltijos pranešimas.

Trįs vokiečių orlaiviai, 
bandę nurodyti saov artileri
jai anglų pozicijas, tapo nu
jauti.

ANGLAI BOMBARDAVO 
OSTENDĘ.

gei vieninteliu Bulgarijos 
troškimu esą — atsiekti pat
varios taikos kartu su jos 
talkininkėmis — Vokietija 
ir Austrija.—Ministeris, be
je, šj savo užreiškimą ne
skaito oficialiu.

STOCKHOLM
— Pasiekusios Stockholmą 
žinios apie Suvienytųjų Val
stijų besirengimą imti ka
riuomenėn ir nepiliečius, iš-

LONDON, rugs. 24. — 
Mūšiai Ypres sektore siaučia 
tokiuo jau indukimu, kaip ir 
pradėta. Pranešimai iš Lo
ndono, Paryžiaus ir paties 
karės fronto sako, kad vo
kiečių nuostoliai esą stačiog 
pasibaisėtini: visu frontu 
krūvos užmuštųjų ir sužeis
tųjų.

Naujų pergalių betgi ang
lai dar neskelbia. Visa, ką 
apie tai sako subatos prane
šimas, tai kad anglai pilnai 
atsiekę savo tikslo ir druti- 
na užimtas priešo pozicijas. 
Vėlesnieji pranešimai taigi 
liudytų, kad anglai išnaujo 
pradėjo užpuldinėti vokie-

AUSTIN, Tex., rugs. 23. 
(Texas valstijos senatas pa
galios rado esant kaltu ir 
atstatė nuo vietos tos valsti
jos gubernatorių, James E 
Fergusoną. Jisai buvo kal
tinamas išeikvojime 5,600 
dol. valstijos pinigų grynai 
savo asmeniniams tikslams 
ir keliuose kituose prasižen
gimuose.

Fergusono vietą dabar už
ima W. P. Hobby, vieno 
Beaumont dienraščio redak
torius.

Fergusono byla veikiausia 
bus atiduota prisaikintųjų 
teismui.

rugs.
24. — M. Nikitin, pačtos ir 
telegrafo ministeris, vakar 
tapo paskirtas vidurinių rei
kalų ministeriu. Jisai betgi 
tūlam laikui dar pildys ir pa
čtos bei telegrafo min. par
eigas.

Naudojo valstijos pinigus 
savo politiškiems 

reikalams.

SANTIAGO, rugs. 24. — 
Sostinės ir provincijų spau
da kaip vienu balsu pritaria 
Argentinos senatui, nutaru
siam pertraukti diplomati
nius ryšius su Vokietija. La
ikraščiai deda ilgų komen
tarų prie grovo Luxburgo 
notų ir sako, kad Argenti
nos žingsnis turi but supra
stas kaipo gynimas savo var
do ir garbės.

patikėtinų šaltinių sužinota, 
kad kaizeris turįs žinių apie 
Suv. Valstijų karines spėkas 
ir rolę, kurią jos turės sulo
šti, jeigu nebus urnai per
traukta dabartinė karė. Kai
zeris mat žinsą, kad tęsi
mas karės reikštų Kalą jo 
viešpatavimui. Norima tad 
gudrumu užbėgti tam už a- 
kių — taikos derybomis.

Vokietija, tariant jos val
džia, nei nemananti atsisa
kyt plėšimo politikos. Bet 
negalint to atsiekt dabar, ji 
nori sutaupyt savo spėkas 
ateičiai, kuomet rasis geres
nė proga.

PETROGRADAS, rugs 
24. — Paskutinės žinios sa
ko, kad paskilbusis maištini- 
nkų vadas 
1 o v nėra t 
maišto kaltininkas; juo esąs 
buvęs generalio štabo virši
ninkas, gen. Lokomskis. Tik 
ačiū Lokomskio įtekmei Ko
rnilov drįsęs sukelti buntą 
prieš premierą Kerenskį.

Ir vienas ir antras yra su
areštuoti. Kada prasidės 
nagrinėjimas jų bylos ir ko
kia jiems bus paskirta už tai 
bausmė, dar nežinia.

rugs.
24. — Kairėji maištininko 
Kornilovo ranka, gen. Kale
dinas, vis dar tebesibažija. 
Jisai, girdi, esąs visai nekal
tas, Kad visa tai prirodžius, 
šiomis dienomis jis pasiuntė 
dar vieną pasiteisinimo laiš
ką vyriausiai kazokų Tary
bai Novočerkaske. Biednas 
atamanas užreiškia, jogei jis 
visai nežiniojęs tikrųjų gen. 
Kornilovo tikslu, nes asme- 
niškai jį matęs vos trejetą 
kartu... 4G

Girdi, jis, Kaledinas, ma
nęs, kad siunčiamosios kazo
kų divizijos Donan yra rei
kalingos užtikrinimui ramu
mo anglies kasyklų distrik- 
te ir tt.

STOCKHOLM, rugs. 22- 
Rinkimai į žemesnįjį Švedi-

. ROMA, rugs. 24. — Po
piežiaus “valstybės sekreto
rius”, kardinolas Gasparri, 
labai neprielankiai atsiliepė 
apie prezidento Wilsono su- 
rhanymą, būtent, sumažint 
(ginklavimąsi ir rišti visus 
kįlančius nesusipratimus ve
rstinu arbitracijos teismu, 
^palaikomu susivienijusių va
lstybių sąjungos. Gasparri (kuris, kaip praneša telegra- 
sako, kad tai yra tik svajo
nė.. Kurioje tat šalyje turė
tų, stovėti prezidento propo- 
nuojamoji “internacionale 
armija”? Kur ji galėtų išlik
ti nuo pragaištingos jai vie
tinės politikos įtekmės? Ne- 
gut tik ant mėnulio — sako 
kardinolas Gasparri.

Gasparri’o manymu, tin- 
kamiausis kėlias prie patva
rios taikos gali būti įvedi
mas t.v. “karės referendu
mo, taigi balsavimo, kuriuo 
visi šalies gyventojai turėtų 
nuspręsti nori jie karės, ar

NAUJAS GENERALIO 
ŠTABO VIRŠININKAS.

PETROGRADAS, rugs. 
23. — Vietoj rezignavusio 
gen. Aleksiejev’o generalio 
armijos štabo viršininku ta
po paskirta generolas M. Če 
remisovas.

ĮSTOJO ARMIJON.
PETROGRADAS^ rugs* 

24. — Iš Petrogrado prane
šama, kad buvęs karės mini-

džios politikai. Reiškią pil
niausi Švedijos neutralu
mą ir iššlavimą diploma
tijos intrigų iš užsienio rel* 
kalų raštinės ir tt. Kores
pondentas, beje, pažymi, jo
gei dalykų stovis Švedijoje 
galįs susidėti taip, kad seka
mu jos premieru liks soc.-* 
dem. Brantingas.

PETROGRADAS, rugs. 
24. — Telegrafas praneša 
navatnų žinių iš Rusų sosti
nės, Petrogrado. Sakoma, 
kad “bolševikų” frakcija, be
je, . jos laikraščiai pradėję 
viešą kampaniją prieš Kere
nskį. Jisai, Kerenskis, esą, 
(įtariamas bendrame suokal- 
;byj su žinomuoju maištinin
kų vadu — Kornilovu tiks
lu pakenkti “bolševikams.” 
Kiek tame tiesos, sunku pa
sakyti. '

Ten pat, beje, sakoma, kad 
“bolševikų” eilės žymiai su
stiprėję ačiū Kornilovo mai
štui. Prie jų pereiną net ir 
tūli “žymus menševikai”- 
mažumiečiai. Tuo tarpu 

(kadetų įtekmė vis labiau 
j s m u n k a n t i. T a i g i 
(sekamoje Petrogrado kon
vencijoje, kuri įvyks šią pėt- 
nyčią, esą vadovaujančios 

fspėkos busią “bolševikai” ir 
i“menševikai.” Nuo to, kuri 
jų pergalės, priklausys ir 
valdžios pozicija — karės ir 
taikos klausimais.

“Bolševikai,” beje, visai 
užkariavę ir Petrogrado Ta
rybą. Jų iniciatyva šiandie 
atsibus Tarybos prezidiumo 

(r in k i ma i. Nesą abe j ones, 
kad ir čia pergalėtojais liks 
“bolševikai.”

Geležinkeliu darbin. strei 
kas Arge?

PETROGRADAS, rūgs. 
24. — Paskutinis pranešimas 
sako, kad rusai jau sulaikė 
vokiečių veržimąsi Rygos- 
Dvinsko fronte, o kai-kur 
net nuvijo juos atgal į seną
sias pozicijas.

es Jacobstadtu rusai ir
gi apsidrutino ant dešiniojo 

• •it • i. i v 4. \ Dauguvos kranto ir nelei- bis,kadangi mat darbą nuta- < . v. .. .. .
i • i.>;i <. dzia vokiečiams persikeltirta mesti kaip tik tuo laiku, 

kada Argentinos valdžia re- *)er 
ngiasi galutinai pertraukti 
diplomatinius ryšius su Vo
kietija. Manoma, kad vald
žia paskelbs šalyj kares pa
dėjimą.

Daugelis laikraščių protes
tuoja prieš tokį Suv. Valsti
jų užsimojimą. Nurodoma, 
kad tatai stato ytin kėblian 
padėjimai! apie 100,000 ka
reivinio amžiaus vyrų, Šve
dijos valdinių. Prie dabar
tinių laivų plaukiojimo ap
linkybių jie nieku budu visi 
neįstengtų sugrįžti į savo tė
viškę skiriamuoju jiems lai
ku — bėgiu 90 dienų.

Spėjama, kad atsitikime, 
jeigu kongresas priimtų 
Chamberlaino bilių, Skandi
navija visai uždraus iškelia
vimą į Ameriką.

LONDON, rugs. 24. — 
Associated Press praneša,

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered na Second Class Matter March 7, 1914, at the Pqst Office at Chicago, III., under the Act of March 3, 1879.

PETROGRADAS, rugs. 
4. — Iš Petrogrado praneš
ama, kad vidurinių reikalų 
linisterija skubiai rengiasi

Susirinki-

Associated Press.
Rugs. 23. — Rygos-Dvins- 

ko fronte rusai aplaikė nau
ją smūgį. Netikėtai išplė
totu užpuolimu vokiečiams 

sulaužyti jų linijas 
mylių fronte. Čia 

jau vokiečiai užvaldė ytin 
svarbų militariu žvilgsniu 
miestelį — Jacobstadt. Tū
lose vietose vokiečiai pasi
varė apie 6 mylias į priekį.

Vokiečiai, be to, suėmė 
400 rusu belaisviu ir 50 ka- V C,

nuoliu.

Akdree*:

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, EL.JL.INOIS 

TELEPHONE CANAL 1506

TULA ATLANTIKO 
PRIEPLAUKĄ, rugs. 24.— 
Tik-ką atvykusio iš — Ang
lijos vieno pirklybinio Suv. 
Valstijų laivo pasažieriai ve 
kokių dalykų papasakojo pa
sitikusiam. juos korespon
dentui. Rugsėjb 3 d. netoli 
Irlandijos pakraščių vokie
čių submarines uždavė skau
dų smūgį Anglijos pirklybi- 
niam laivynui 
tu tapo paskandinta penki 
pirklybiniai laivai, lydimi 
dviejų kariškų laivų — tor
pedų naikintojų. Paskandi
nta ir vienas torpedų nai
kintojas. Liausis vienas 
spėjo ištrukti nuo vokiečių 
submarinų ir sligrįžo atgal 
su spėta išgelbėti paskandin
tųjų laivų įguld. Vadinasi, 
iš septynių laivų tik vienas 
išliko.

Kelios submarines daly
vavo tame užpuolime, neži
noma. Sakomi tik tiek, kad 
dvi jų veikiausia tapo pas
kandinta torpedų naikinto
jais.

Žinia apie šitą katastrofą 
Anglijoje esą laikoma kuo- 
didžiausioj paslaptyj: nei 
•pa-kandintųjų laivų vardai, 
neigi žuvusiųjų skaičius ne- 

• minima valdžios praneši
muose.



t —
1'"^' Panedėlis, Rugsėjo 24, 1917.

NAUJIENOS
Cfil Lithuanian Daily News

Daily except Sunday by

CHICAGO, ILLINOIS
Telephone Canal 1506

Uisieakomoji kaina: 
nešiotojams kasdien pri-

MUMat | namus, moka:
Mraitei ..........  12 centu
KMesiui  .........   50 centų

MmIo dalyse, kur nešiotojai nepa*1 
iMM, dienraštis siunčiamas pačtu, 
OMMms išanksto užsimokėjus: Me

lBMr*ae Chicago], metams $5.00; pu- 
Ml lactij S3.00; trims mėnesiams 
M4M> Kanadoje metams $7.00. Vi-

Amerika ir 
talkininkai.

Chicagos “Examiner” aną 
-dieną perspausdino iš “Wa
shington Post” redakcinį 
straipsnį, kuriame kalbama 
apie santykius tarpe Suv. 
Valstijų ir talkininkų. “Exa
miner” sakosi turįs pamato 
manyti, kad tas straipsnis 
esąs “inspiruotas” (t.y. pa
rašytas pagal valdžios nuro- 

j dymą) ir kad todėl iš jo esą 
galima patirti valdžios pa- 
■žvalgas ir poziciją.

Paduosime čionai keletą 
jo ištraukų.

“Washington Post” sako, 
kad Suv. Valstijos yra pasi- 
ryžusios, nežiūrint atsitiki
mų Rusijoje, davesti karę 
iki pasekmingo užbaigimo ir 
tęsia:

“Rubežių keitimai Euro
poje beveik nieko nereiškia 
Suv. Valstijoms. Vokietija 
gali užimti visą Rusijos plo
tą Europoje, nepaliesdama 
santykių tarpe šių dviejų 
valstybių, arba Vokietija ga
li evakuot (apleist) Lenkiją 
ir Belgiją ir vis dėlto nebūt 
atsiteisus su Amerika.

“Suv. Valstijos eina išvien 
su talkininkais ant tiek, ant 
kiek to reikalauja Vokieti
jos sumušimas , bet reikia 
neužmiršt, kad Suv. Valstijų 
reikalas nėra tolygus talki
ninkų reikalui.

“Nėra tokio kontrakto, 
kuris verstų Suv. Valstijas 
remti talkininkų pienus Eu
ropos dalykų sutvarkyme, ir 
nėra jokios moralės pareigos 
šiai valdžiai remti visus tal
kininkų reikalavimus, kurie 
gali but pastatyti Vokietijai. 
Kaikurie rubežių keitimai, 
kuriuos gal turi omenėje tal
kininkai, arba kaikurie tal
kininkų reikalavimai gali 
but priešingi Amerikos su
pratimui apie teisingumą 
arba stovėt ant kelio atnau
jinimui draugiškų ryšių tar
pe Suv. Valstijų ir Vokieti
jos. Negalima manyt, kad 
Amerika tęstų karę už sveti
mas šalis po to, kaip jos ne-

Vokietija 
civilizaci- 
patenkin-

minėtojo

susipratimas su 
butų užbaigtas ir 
jos reikalavimai 
kinti.”

Truputį toliaus
laikraščio straipsnyje skai
tome:

“Civilizacijos ir laisvės už
tikrinimo reikalas verčia ke
letą šalių susivienyt, kad su
mušus Vokietiją, kuri yra 
bendras visų jų priešas; bet 
jeigu po to, kaip civilizacija 
ir laisvė butų užtikrinta, ku
ri šalis arba šalių susivieni-

materialę 
kurį par- 
šios šalies

je šviesoje, kaip kapitalistų

liaus ir imti sau 
naudą iš priešo, 
bloškė Amerika, 
garbė neleistų jai tame daly
vauti; net priešingai, Suv. 
Valstijų garbė lieptų joms

sustabdyt tą darbą ir ne-
(duot, kad pergalėtasis prie- reikalams geriau tinka. An- 
šas butų apiplėštas.”

Dar toliaus tame straips
nyje randame tokius žo- Anglijos ir Suv. Valstijų;

us: ^Trečia, žinių rinkėjai’ labai
Kiekvienas rodymas no-[dažnai visai nesiorijentuoja 

Rusijos santykiuose ir, kal
bėdami apie juos, daro bega
les klaidų. ■

šitie dalykai reikia turėt 
omenėje ypač dabar, kuomet 
Rusijos revoliucija pergyve
na didelį krizisą, ir kuomet 
visa Amerikos spauda yra 
pilna visokių pranešimų apie 
ją. Kas ims visa, kas tuose, 
pranešimuose sakoma, .už 
gryną pinigą, tas neišven
giamai prieis prie klaidingų 
išvedimų ir nuomonių.

Šioje vietoje mes norime 
truputį apsistot tiktai ant 
trečiosios augščiaus nurody
tųjų priežasčių, kurios daro 
žinias apie Rusiją labai ne
ištikimomis.

Nesenai mes minėjome 
Chicagos “Tribune” kores
pondento, James O’Donnell 
Bennett’o, telegramas, ap
rašančias tas aplinkybes, ku
riose kilo Kornilovo maištas. 
Reikia pripažint, kad šitas 
korespondentas savo dalykų 
žinojimu ir sąžiningumu to
li pralenkia daugelį kitų tos 
profesijos atstovų; tokį bent 
įspūdį palieka skaitytojuje 
jo telegramos. O betgi kaip 
bespėkiai jisai painiojasi, 
kuomet ima smulkiau nagri
nėti vidujinius Rusijos poli
tikos santykius.

Pereitą subatą p. Bennett 
.mėgino plačiai aprašyti gy
vuojančias dabar Rusijos 
politikos partijas. Ir ve ką 
jisai apie jas nupasakojo: 
Įžymesnių politiškų partijų 
Rusijoje šiandie esą trylika: 
jų vardai tokie: socialistai 
revoliucionieriai, trudovikai, 
menševikai, Bundas, menše
vikai internacionalistai, tru
dovikai, liaudininkai, social- 
patriotai, social-demokratai, 
bolševikai menševikai (“Bol- 
shevikist Menshevikist”) 
menševikai internacionalis
tai, Bundas “Jedinenije,” 
kadetai, radikaliai demokra
tai ir republikonai demokra
tai.

Pakanka žvilgterėt į šitą 
partijų “surašą,” kad įsitiki
nus, jogei “Tribune’os” ko
respondentas neturi jokios 
nuovokos nė apie Rusijos 
partijų skirtumus, nė apie 
jų vardus. Jisai nežino, kad 
“menševikai” (“mažumie- 
čiai”) yra tam tikra social
demokratų srovė, vadinasi, 
grynai proletariška partija 
(ar frakcija); kuomet tru
dovikai” (“darbiečiai”) yra 
ūkininkų, smulkių sodžiaus 
savininkų, ideologai, ir kad 
todėl “menševikų trudovikų” 
partijos negali but. Jisai ne
žino, kad “bolševikai” (“di- 
džiumiečiai”) yra antra so- 
cial-demokra^inė srovė, prie
šinga “menševikams”, ir 
kad todėl partijos, nešiojan
čios “bolševikų menševikų” 
vardą negali but. Jisai ne
žino, kad “Bundas” yra žy
dų organizacija, o “Jedine
nije” tai Plechanovo-Aleksi- 
nskio vadovaujamoji grupė, 
taigi visai kas kita, negu 
“Bundas.” Tą Plechanovo- 
Ąleksinski'o grupę (kaip ir 
social-revoliucionierių dalį) 
josios priešai praminė “so- 
cial-patriotais,” o p. Bennett 
mano, kad “social-patriotai” 
tai esąs tam tikros partijos 
vardas.

Po šito yra nuostabu ma
tyt, kaip “Tr.” koresponden-L 
tas “trudovikų” vardą išve- žiniomis

u
ro arba pasiryžimo atimti iš 
Vokietijos josios kolonijas, 
žemę arba priklybos sritis 
yra tiesiogine ir galinga pa- 
gelba Vokietijos valdonams, 
teikianti jiems progos įtikin
ti savo žmones, kad karė tu- 
rinti tęsties, idant apgynus 
savo gyvavimą. Taigi kiek
vienas neapmąstytas arba 
nepateisinamas bent kurios 
talkininkų valstybės reikala
vimas, kiekvienas pienas at
imti iš Vokietijos, kas Vo
kietijai priklauso, kiekviena 
sutartis boikotuot arba ar
dyt Vokietijos pirklybą, mo- 
roliai stiprina Vokietiją i? 
duoda pamato Vokietijos 
žmonėms remti savo karės 
vadus ligi paskutinosios. 
Daugiaus net; tokie nepatei
sinami reikalavimai, pienai, 
ir sutartįs yra kenksmingi 
ir priešingi Suv. Valstijoms, 
kadangi jie veda prie karės 
prailginimo ir didina šios 
šalies aukas turtu ir krau
ju.”

Mes nežinome, kiek tiesos 
yra tame, kad šitas mintis 
minėtam Washingtono laik
raščiui padiktavusi valdžia. 
Bet jeigu butų taip, kaip 
tvirtina “Examiner”, tai rei
kėtų pripažint, kad šios ša
lies administracijos pažval- 
ga į taiką yra nepalygina
mai geresnė, negu Anglijos, 
Francijos arba Italijos.

Cituotame straipsnyje sa
koma, kad Suv. Valstijų val
džia ne tiktai nepritarianti 
aneksijų arba kitokiems ka
riško plėšimo pienams, bet 
esanti net pasiryžus pasi
priešinti jiems, jeigu talki
ninkai’ norėtų tokius pienus 
įvykdinti. Ji stojanti už at
naujinimą draugiškų ryšių 
su Vokietija ir kiek galint 
greitesnį užbaigimą karės.

Gal dar labiaus, negu šitie 
dalykai, pažymėjimo verti 
yra tie žodžiai straipsnyje, 
kuriais nurodoma, kad už
kariavimų ir plėšimo šali
ninkai kariaujančiosiose su 
Vokietija šalyse yra Vokieti
jos valdonų pagelbininkai ir 
Amerikos gerovės priešai. 
Tą mes sakydavome visuo
met. Mes visuomet aiškin
davome, kad ne tie tarnauja 
kaizeriui, kurie reikalauja 
teisingos taikos, o tie “pat
riotiški” akyplėšos, kurie 
nuolatos šūkauja apie Vo
kietijos sutriuškinimą. “Wa
shington Post” šitą musų 
nuomonę pilnai patvirtina.

Vienas dalykas tečiaus 
reikia pastebėti. Jeigu Suv. 
Valstijų valdžia ištiesų taip 
mano apie taiką, kaip para
šyta tame “W. P.” straipsny
je, tai kodėl ji to viešai neuž- 
reiškia? Kodėl ji nepaduo
da rankos kovojančiai už

Kodėl valdžios politika ei
na visai kitu keliu?

Korespondencijos 
apie Rusiją.

Daug kartų esame atkrei
pę skaitytojų domą į tai, 
kad žinias apie Rusiją, ku
rios pasiekia šią šalį, reikia 
imti kritiškai. Viena, tų ži
nių šaltiniai yra ne bešališ
ki; kapitalistinės telegramų 
agentūros paduoda apie Ru
siją, lygiai kaip ir .apie kitas 
šalis, tokias žinias ir tokio-

tra, telegramos eina per ke
leriopą cenzūrą — Rusijos,

Skaitytoju Balsai
[Uz išreikštas šiame skyriuje nuo

mones Redakcija neatsako.}

PARAPIJINĖS AR VIEŠOSIOS 
MOKYKLOS?

Vienas klerikalų laikraštis, 
kur daug rašo, mažai pasako a- 
pie parapijines mokyklas tarp 
kita ko stato klausimą: “Ar ge
rinus saliunus remti ar parapi- 
jines mokyklas ?..”•

k oun p 1 i m e n t a s kunigų mo
kykloms, bet jeigu jie-patįs taip 
rašo, tai jie turėtų dalyką žinot. 
Bet ir musų skaitančioji liaudis 
žino, kas;per vienos tos musų pa
rapijinės mokyklos, kuriose be
mokslės sesers-minyškos užima 
mokytojų vietas. Mums lieka 
tik pasakyti, kad jeigu parapi
jinės mokyklos taip stovi, kad 
jas lyginama su saliunais, tai 
kito išėjimo nėra, kaip tik vai
kus leisti į viešąsias mokyklas

lytos ir vedamos sulig naujau
siais pedagogijos reikalavimais. 
Aiškinti nereikia, kad viešosios 
mokyklos tinkamai pastatytos 
ir su visais parankamais įreng
tos. Jos erdvos, šviesios, turi 
gerą ventileciją kaip žiemos me
tu, taip ir vasarą. Gi parapiji
nės mokyklos daugiausiai yra 
skiepuose, kur stoka tyro oro ir 
netikus ventileciją. O tai at
siliepia skaudžiai į musų vaikų 
sveikatą ir protą. Ir kaip čia ga
li Imti įtinkama vieta mokyklai 
skiepe, kur oras pasmirdęs, dvo
kia, sienos slapiuoju ir saulės 
spinduliai niekados neįeina?

Dar reikia nepamiršti, kad la
vinant vaikų protą, mokinant 
juos skaityti, rašyti ir kalbos, 
reikalingas ir šiaip jųjų kūno 
maukšlinimas. Reikalinga vic-

mos pabūklai. Viešose mokyk
lose tai jau yra visur įvesta, o

giama, o ką gi musų parapijinės 
mokyklos turi, kad išvysčius 
vaikų ir mergaičių raumenis? 
Nieko, išimant poterius, bet tais 
nei kūno nei dvasios nepalavinsi.

Kas mokina musų vaikus pa
rapijų mokyklose? Davatkos ir 
minyškos, kurios pačios daž
niausia ne ką nei apie mokslą 
nei apie pedagogiją teišmano ir 
kurioms ne mokslas ir vaikų 
prideramas auklėjimas rup, bet 
poteriai ir kalimas prietarų į ja
unas vaikų galvutes.

Kas kita yra viešosios mokyk
los. čia auklėtojais yra išsila
vinę mokytojai ir mokytojos, 
žmonės, kuriems ištikro rupi 
pasekmingas vaikų auklėjimas. 
Viešųjų mokyklų mokytojai yra 
baigę tam tikrus pedagogijos ko

mus, del to jie yra tam prisirjn- 
gę ir kompetentingi. Gal kas 
pasakys, kad ir patentuoti žmo
nės gali turėt tokios vertės kaip 
kad ir patentuotos “gyduolės”. 
Gerai. Bet jeigu jau valdiškos

mo reikalams, tai privališkos 
senai atsakyti negali. Privati
niai bankai visi bankrutija, kuo
met bankai po valdžios priežiū
ra stovi tvirtai. Parapijines, mo
kyklos tai musų klebonų priva
tinis biznis, o viešosios mokyk- 

f

los, kurios yra pačios visuome
nės užlaikomos ir valdžios pri
žiūrimos, yra visuomeninė mo
kslo ir auklėjimo įstaiga ir ji

dą iš žodžio “trodzver” (!), 
kuris reiškiąs “darbinin
kas?’

Žmonėms, nepažįstan
tiems rusų kalbos ir visuo
meninių Rusijos judėjimų 
istorijos, yra sunku suprast, 
kas tenai dedasi tame revo
liucijos sūkuryje. Ir todėl 
yra labai menkos vertės tie 
skubus sprendimai, kuriuos 
daro laikraščiai, paremda
mi tų žmonių teikiamomis

tarnauja žmonėms geriau, ne 
kad privatinė.

nas mini, jog užbaigus jojo per
šamą parapijinę mokyklą esą 
galima pastoti ir į augštesnę 
mokyklą (high school). Bel 
štai ką aš patyriau ir galiu pa
sakyti apie pastojimą iš parapi
jinių mokyklų į augėlesnes mo 
kyklas. Užbaigus parapijinę 
mokyklą reikia dlar apie metus 
lankyti viešąją mokyklą, kol 
pastosi į augštesnę, high school, 
-apie ką jau sykį plačiai rašė 

Dr. Graičiunas. Tai viena. An
tra—kaip atsiliepia į vaikus tei
kiamas jiems ;parapijinių mo
kyklų mokslas, parodys geriau 
pavyzdys. Atsitiko tai augštes- 
nėj mokykloj, high school, ku
rią padėjo lankyti vienas bai
gusis parapijinę mokyklą moki
nys. Gamtos mokslų lekcijoj 
mokytojas aiškino apie gyvų 
organizmų besi vystymą ir pasa
kė, kad žmogus, koks jis šiandie 
yra, išsivystė per daug milijonų 
metų iš žemesniųjų organizmų. 
Kas pasidaro? Gi musų parapi
jinę mokyklą baigęs mokinys

užreiškęs, kad* tai esąs “bedie
viškas” mokslas...

Taip jau sykį atsitiko ir isto
rijos klesoj. Kalba buvo apie 
tamsiuosius amžius, kur katali
kų dvasiški ja buvo pasaulio vie
špats, ir apie inkviziciją. Vie
nas parapijinę mokyklą baigęs

santi bedievybė skelbiama, ir 
nuo pusės bertainio metė. Tuo,

savo

parapinės mokyklos “mokslo”, 
sužalusio ir prietarais užkrėlu- 
sio vaikinėtių protą.

Robertas
knygoj “The Gods” sako: “Pro
tavimas lėmijimas ir patyrimas 
—tai šventoji mokslo teisybė.” 
Bet bažnytinės mokyklos truk
do ir labai daug trukdo moki
niams susipažinti su tikruoju 
mokslu, be ko, žinoma, negali
ma nieko pa kilesnio atsiekti.

Taigi, mažiau burtų, o dau
giaus tyro mokslo reikia, idant 
neeikvojus veltui laiko. Mes jo 
ir taip maža turim. Tėvų prie
dermė butų leisti savo vaiku
čius į viešąsias mokyklas (pub
lic school), o ne į parapijines ar

klaidinami visokiais “apreiški
mais” ir kotikiais niekais, kas 
nieko bendra su mokslu neturi. 
Mokyklos klausimas turėtų rū
pėti kiekvienam ir stovėti pi r-

musų vaikų išeitų žmonės, geri 
piliečiai. —Mokinys.

KNYGŲ VERTĖJAMS

Verčiu į lietuvių kalbą P. An- 
mann’o veikalėlį “Kaip Revo-

ruošė” ir James Oneal’o “Darbi
ninkai Amerikos Istorijoj” (The 
Workers in American History.

* —J. Baltrušaitis
Pittsburgh, Pa.

Šis bei tas.
Raiščiai. Tuo pa vardijimu 

reikia suprast visa, kas suvar
žo kūną, kaip tai: visokie raiš
čiai, ankštos drapanos, ankšti 
batai, kepurės, diržai, korsetai 
ir visa lai, kas užveržia kūną ir 
kenkia liuosam kraujo tekėji
mui. Užveržimas arba suspau
dimas by kūno dalies, kenkia 
liuosai kraujo cirkuliacijai ir 
tos kūno dalįs, neganda mos pa
kankamai kraujo, esti blogai 
maitinamos ir sunyksta, nusilp- 
nėja. Drapanos privalo būti 
Kuosos.

Skausmas viduriuose rytme
tyje. Jeigu jauti skausmą, die
gimą viduriuose rytmetyjje, 
gerk porą stiklų karšio vandens 
kas rytmetis. Taipgi atkreipk 
domos į i vidurių stovį ir maistą.

Rūpestis, miklumas ir baimė 
yra didžiausi priešai netik žmo
gaus gerbūvio, bet ir sveikatos. 
Jie yra taip kiekvienam .žmo
gui nereikalingi, kaip ir šuniui

penktoji koja. Jie netik apsun
kina žmogaus protą, naikina jį 
nepaliaudami, ardo nervų siste
mą, bet taipgi turi didelę įtekmę 
į maisto virinimo aparatą — vi
durius.

permainas, kurios įvyksta žmo
gaus smegenyse, jam atsidavus 
vienai iš tų ydų; negaliu nupieš
ti apie kokybę nuodų, kurie at
siranda viduriuose kaipo pasek
mė piktumo, rūpesčio ar baimės, 
bet tik pabriešiu, kad baimė, 
rūpestis, o ypatingai piktumas, 
be pasigailėjimo ardo organiz
mo gyvybę ir naikina stebuklin-

laiku. Tie žmogaus priešai ne
duoda jam pailsio net nakties 
laiku ir tokiu budu dar labiau 
ardo nervų sistemą.
čio, piktumo ir baimės atsiran-

Iš rūpės-

lon gv a išgydyti, o neretai yra 
priežasčia netikėtos mirties. 
Jeigu jie jums yra pažįstami, 
persiskirk su tais papročiais. 
Pažiūrėk arčiau ir įsitikrink, ar

pągclbsti tau. Jeigu esi keblu
me padėjime, vartok rinitą da
lykų apsvarstymą, pagalvok ar 
tavo išėjimas bus geras ar blo
gas, 
kiek, 
nors

skriaudiką atlyginti 
stolius. Jeigu bijais 
arba taip ko-nors — 
mę šalin ir žiūrėk 
tiesiog j akis.

Rūpestis ne pagelbės nei 
lik užkenks. Jeigu kas 
tau padarė bloga — ne
piktumas neatlygins, bet

tik atneš tau ne a (liginimą, bet 
rsk savo 
tavo n uo

li ela i m ės 
mesk bai- 
tikrenybei

Jeigu kas-nors at
sitiks — baimė tai neprašalins. 
Devynios dešimts devyniuose 
atsitikimuose iš šimto baimė 
yra laip-pat nepamatuota, kaip 
kad butų nepamatuotas lietaus 
pranašavimas Sacharos tyruose. 
Baimė tau naudos neatneš, lik 
skaudžiai užkenks. Buk links
mas, drąsus, kur lik eisi. Neti
kėk pasakoms, bet jieškok tikre
nybės. Eik dainuodamas, nors 
žinotum einąs tiesiog peklon. 
Blėdis nebus nei kiek didesnė, 
negu kuomet rūpinsis, bijosi ir 
pykši, o nauda iš to bus didelė. 

Apie rūkymą. Tabokos ru-

Nori rūkyti tik todėl, kad ma
nai apie rūkymą. Visokie gar
sinami vaistai yra tik prigavys-

retus. Plovimas gerklės su sil
ver of nitrate mišiniu gali kiek

buti naudinga ši metodą: mesk 
rūkęs cigarelus, o rūkyk viena 
arba porą cigarų dienoj — tas 
permainys jūsų “sinoką” burno-

Vartok apš-

boką labai daug, geriausia butų 
atprasti laipsniškai. Bet štai 
kas yra reikalinga visuose atsi
tikimuose, ir be kurio visi mė
ginimai butų veltui. Drūtas 
pasiryžimas ir stipri valia. Vi
sų pirmiausia, tvirtai pasižadėk, 
kad nerūkysi daugiau ir sukan-

iš kišeniaus, o kartu ir iš savo 
minties. Lai jis būva jums ne
žinomas. Laikyk protą užimtą 

“bizi” —, kad taboko mintis 
nerastų sau vietos. Buk atvira
me, tyrame ore taip tankiai ir 
ilgai, kai]) gali. Jeigu kįla min
tis rūkyti — ignoruok ją, nu
kreipk savo mintį į ką-nors ki-

Kuo labiau mąstysi apie taboką, 
tuo labiau norėsi rūkyti. Kaip 
sakiau pirmiau, gerk daug šal
to vandens. Vartojimas šaltinė- 
tinių cukrinių prašalins norą 
rūkyt. Įsitikink save taip: AŠ 
galiu padaryt tai, ka sumanau.
— Tabokos nuodai 

nę ir drūtesnę šaknį 
prote, negu kraujuje. 
slysi, taip ir bus. Mąstysi apie 
taboką — rūkysi; prašalinsi iš 
minties—taboka bus tau sveti
mas daiktas. Tabokos vartojimo 
gydymas yra labiau psichologi
nis negu matcrialis.

—- F. A. JanČauskas.

mintyje,

Sveikatos Skyrius jL- . .. _____
Pasarga., — Naujienų Sveikatos 

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

Atsakymai i klausimus.
V. Girijotas iŠ Roderfield, W. 

Va., klausia:
Kas daryt akim, jeigu prie ži

burio skaitant raidės susilieja ir 
akįs jaučia pavargimą? Dienos 
šviesoj to nebūna, . tik prie 
elektros šviesos.

Atsakymas: — Patariu tildai 
dienos šviesoj skaityt arba elek
tros šviesą sureguliuoti taip, 
kad nestimuliuotų perdaug akių 
ir nebūtų tamsu, t.y. šviesa ne
turi būti aštri, turi ateiti per 
kairįjį petį, kada skaitote, ir . 
duokite akim pasilsėti po kožnų 
kelctos minutų atitraukdami 
jas nuo skaitymo. Gal jums ir 
akinių reikia. Užtai nueikite 
pas vietos akių specialistą ir jis 
išegzaminavęs akis pasakys.

A. Jonelis iš Mason City, Io
wa, klausia:

L Ar reikalinga dirbančiam 
žmogui gimnastika?

2. Kaip nugydyti karpas nuo

Ar yra pavojus, kada ryte 
plau-jauti sausumą gerklėj, 

čiuose ir viduj ?
4. Ar skaudėjimas rankų 

reiškia
reuma liziną ?

Atsakymai:
L Priklauso nuo to, kokį 

darbą žmogus dirba. Jeigu jis 
pilnai išsimankština darbe, ko
kių darbų mažai, tuomet nerei
kia. Jeigu dirba sėdėdamas bei 
mažai judėdamas, tuomet rei
kia. Daugelyj net sunkių dar
bų lik keli muskulai mankšti
nami ir net persidirba, o kiti 
negauna išsimankšlint, todėl 
tuomet reikalinga gimnastika, 
kuri dykuosius muskulus iš
mankštintų.

2. Galima vartot nitrinę

karpos. Karpa lieka išdeginta

lai, jei nesu lepiam a. Bet aitri
nę rūgštis yra baisiai pavojinga 
vartot, nes galima kitur užlašini 
arba ant drabužių apliet, ji suė
da bonkos kamštį, — todėl ge
riau nueit pas daktarą ir jis nu-

3. Nė viduj, nė plaučiuose 
sausumo nejaučiate. Tai jūsų 
įsivaizdini m as. Burnos ir kvė
puojamos gerklės sausumas da
ro tokį jausmą. Nekvėpuokite 
per burną, ir jo neliks. Turbut, 
nosy j kas negerai, jei per bur
ną kvėpuojote. Lai daktaras iš- 
egzaminuoja.

metyj visai gali nereikšti reu
matizmo. Gal netinkamai guli
te, arba mažu oro stoka ten, kur 
mieegale. Kita, jei Jangą pra
veri a t e, padarykite, 
nepūstų tiesiai į jus.

kad vėjas
Iš darbo

ChicagoK. Andriuševičiui iš
Jus prisiuntė te tokį klausi

mų skaitlių, kad jei ant jų at
sakyt, imtų kelias savaites. Rei
kėtų knygą parašyti apie kaulų 
ir abelną tuberkulozį, kad atsa
kius aiškiai ir tinkamai į visus 
jūsų klausimus. Vienam žmo
gui negalima pašvęsti perdaug 
laiko, todėl reikia turėt saiką 
klausimus rašant, nes ir taip da 
turiu šimtus neatsakytų klausi
mų žmonėms, kurie tik po po- 
rą-trejetą klausimų prisiunčia. 
Patariu
straipsnį apie džiovą, kuris da 
bar eina, 
kalbėsiu ii

skaityt “Keleivyj”

Jei bus laiko, aš ten 
apie kaulų tuberku-

Dr. A. Montvidas

'A*.

f
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DR. W YHSZKIEWICZ

Korespondencijos ORIENT, ILL

Penki žmonės užmuštiAKRON, OHIO

SO. OMAHA, NEB
mi

GIRARDVILLE

AKINIŲ

EPSTEIN

Chic«l«,niL

snail- 
itidave

Kelnės nuo $1.50 iki 
ns siutai nuo $3.00

Miesto Ofisas:
U/ «. Veirborn lt 

m Ml Unity Bld*.
Tel. Central 4411

Skaitykit ir 1‘latinkit
NAUJIENAS

s mar
ele ve i- 

Eleveiteriuje ibuvo 15 
vietos

Visur Kapitalizmas ir 
rengiasi galutinon ko- 
ardai jau blizga, kitur

rengimą, lodei reiki 
šokiu nesusipratimų 
jau nesusipratimai

visur 
karščiausia ir didele ko- 
darbininkų pasiliuosa vi

ii* darbininkai išeis iš jos pil- 
dėlojais. K. B-as.

nėra, net 
netrūksta 

Paėmus lie-

Tiiriii patyrimą moterų ligose. 
Teisingai patar/iaujų prie gįmdy 
mo. Moters, jeigu norite gero už 
žiūrėjimo ligoje savęs ir savo kū
dikio, atsišaukite į A. Shusho, nes 
mano patarnavimas užganėdins 
kiekvieną moterį. Suteikiu rodą 
dykai kiekvienai. Atsišaukite

3843-45 South Kedzie Avenue 
CHICAGO. ILL.

socializmą.
Jų naudai p ra kalbose 

kauta $32.25; kuopa

Siame miestelyje 
vių biznierių kaipir 
lietuviškų karčia m u 
— yra jų net 1 

tuvių gyventojų skaičių 
lietuvių išpuol 
karčiama. O

Kapitalizmas Šet 
landijoj.

pakėlimą mokes ties 2!6 c. į va
landą — t. y. tiek, kiek kompa
nija siūlė darbininkams einant į 
streiką. Kompanija belo leido 
darbininkams organizuoties j

wanee, aukavo šie draugai:
Po $2.00 - V. Petraitis, P. R, 

Liudvikas Rimkus ir Jonas Vii 
kąs; po $1.00 — M. Punis, M 
Čemauskis, Ignas Mendelis, An
tanas Gedgaudas, J. ArlausRis 
P. Mazolis, P. AjRanavičia, Jo 
nas Tamošaitis ir L. P-ce; pc 
55c. M. Bružiene; K. Valunčiti
nas — 50c.; po 25c. — A. Kopų 
činskas, J. Brazis, A. Navickas 
K.Jamiliopis, K.Jaimlįomenę, V. 
S-nis, V. P., ir J. B. Aglinskas. 
P. Antanai irius 
$20,1

l odei pestebėtina. kad ir 
gyventojus pasiekė 

mokslas, kuris pra
dėsiu. I į 

(gal. Dabar ten yra di
delis skyrius Anglijos Socialistų 
Partijos. 180 mylių į ši ntrę nuo 
kitos artimiausios socialistu or
ganizacijos. Sociąliz / 
smarkiai platinasi ir 
opozicija jai sunaikinta

lietuviai girtuokliauja, o sve 
tinitaučiai irgi mažai biznio da 
ro, tad keli saliunai jau bankru 
tijo, o ir

Nelaimė 
jos kaltės 
veiteriaus. 
ninku gyvastis

paskui siųsti atgal į Šetlandiją 
mezgimui. Tuo visai sunaikina
ma karšinio ir verpimo ranko
mis pramonę Šetlandijoj. — -

Šetlandija nors toli nuo kokio 
nors kontinento ir visai arti ark
liškos juostos, su savo labai 
trumpa vasara ir nieką i, dagi 
naktį

«»H-t W* -f 11 ON I O
!j TELEPHONE YARDS 2721 1

DR. J. J O N I K A I T IS | 
f Medikas ir Chirurgas 1

I 3315 S. Halsted St., Chicago I
i ] NB 1 NBi. 1 t

miršo apie šimtus pasekmingų 
streikų.

Antrame gi susirinkime jis 
irgi šaukė darbininkus vardan 
patriotizmo nustoti streikavus ir

geriąųsja taikiu ties arbitracijos 
keliu,”

Darbininkai dabar labai ne
užganėdinti savo vadovais, kad 
jie sugrudo juos atgal į dirb
tuvę neleidę laimėti didesnį 
duonos kąsnį.

Į pąskutinį susirinkimą buvo 
atsilankęs ir valdžios taikintojas 
Fred L- Fcich. Jis irgi šaukė 
darbininkus vardan patriotizmo 
eiti ir dirbti.

Į du streikininkų susirinki
mus buvo atsilankęs ir kun. J. 
Jonaitis. Pirmame susirinkime 
jis papasakojo apie cukernių 
darbininkų streiką Philadelphi- 
joj, kad ten darbininkai dar 
blogesnėmis sąlygomis turėjo

•s, taip Kad mažieji žuvį 
negalėjo konkuruoti si 

i|) didysis ka 
mažesnįjį i

> laivvno jai

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Kilimas 902-904 National Life llldtf., 
29 So. La Salle St., Chicago, III.

Tel Central 6390-0301. Atdara: 
Utęrninko, ketverge ir bubatoi vaka
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu: 
1566 MILWAUKEE AVE., Chicago. Ill, 

Tel Humboldt 97.

Atsitiko iš kompani- 
- neapžiurėjimo ele- 
Jpms nerupi darbi- 

joms rupi tik 
pelnas. Mes kaipo organizuoti 
darbininkai turime reikalauti, 
kad butų geresnė tvarka kasyk
lose. Taip laukdami kaip lig 
šiol kad laukėme, pamatys kiti

buvo parengusi prakalbas. Kal
bėti buvo kviečiami V. Andrule- 
vičius ir A. Bimba iš Clevelan- 
do, bet kadangi jie išvažiuoja į 
mokyklą, todėl į prakalbas ne-

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

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

3149 S. Morgąjį St. kertė 32 st, 
Chicago, Hl.

SPECIALISTAS

pirm. lt. (d’igi 
kus; pirmasis
daugiau vakarų, o antrasis kvie 
tė socialistus daugiau lavini ies 
kad geriau susipažinus su sočia 
lizinu ir išsidirbus gerais kai 
bėlojais. K. J. Apušotas

serga n Ii 
vi d tirtų 
rankose 

šlupmimosų 
kraujas. Mes 

ligas vėliausiais 
ėleklyjKiniyis p^ictaLais, gajų pirtį 
mis ir vėliausiais išradimais medų i - 
n oje. Jeigu jys sengate lovoje, atsi
šaukite j mus ir mes nusiųsime sa 
vo.gydytoją j jųMj ųąmųs.

Mes taipgi priimame ligonius 
sąyąitės.

1234 independence Blvd. Chica#-

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina: 
Panedfiljrj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c,

Sukatos vakarais ir nedėliomis pir
mas floras 15c, Balkonas 10c, 

HALSTED tr 32-ra G AT V A

mus į šmotus sudraskytus, kaip 
mes kad matėm dalxir savo 
draugus. —- Bitinėlis.

Šioj apielįnkėj kitokių darbų 
kaip kasyklose. Algas 
ūkai gauna du sykiu į 

mėnesinį ir gavę jas tuoj skubi
nasi saliunan ir ten gerdami, 
dainuodami, rėkaudami 
si mušdami

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

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

ir nesirūpina, nes tas 
tik išdirbti vergus, ko 
mas tik ir nori.

šetlandiečiai patyrė
mą ir kitoje pramonėje 
nors nėra žymi, bet nlač

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 \V. 47th SL, Chicago, Hi

DR. M. HERZMAN
I Š RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 nw- 
tų kaipo gydytojas, abįriĮrga*
ir akušeris.

Qy^o .aitrias ir chroniška® 
rų, moterų ir vaikų, pairai naujausia* 
metodas X-Ray ir kitokius ęlektrp* prw 
ta Įsus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 13th 
St. netoli Fi»k 8t.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, <r 
f. 8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halstad Straat 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmu ir Steglnlo Pepleret 

CAJRR BROS. W
1OO3.3O39 S. Halsted SU

Geriausia Krautuve
del pirkinio ir taisymo vispkių daik 

.j"
yelių ir kitokių _ _
npme, fpi aš vųką gvąniniuojii -k 
kad auksą pirksite, ąpKsą ir gaųsčl 
Jei nebus auksas, lai nagro&w 
gaukit# gųo šio Imfco.

. Taipgi prirn- 
Kkam Akinius. į
pnas ąkis ar trumpą Te
galvos skaudėjimą. «*-

LIE TU VISK AB AKIŲ GYDYTOJAS
K.^t fflri silpnu* *kį*. #1
galvas skaudėjimo, atsilankykite pa* '

1155 Milwaukee Ave.
Valandom: Nuo 9 xyto ik| 9 yjU-M*.

u>k 9 ryto iki 1 po pl*C

valdyboje. Kada Lerwicke lan
kėsi vienas Anglijos kunigaikš
tis, tai, kaip jis pats prisipaži
no, buvo vienatine vieta kur nie
kas jo nepasitiko, niekas nekė
lė jam iškilmių ir niekas nerei
kalavo jo paveikslo ar parašo.. —

Kapitalizmas vis labiau plėto
jasi, užgriebdamas vis didesnius 

daugiau žemių. Bet 
paskui jį neatlaidžįai seka socia
lizmas.
Darbas 
von. I 
jau ir susikirto. Pasiryžimas ir 
drąsa vis labiau apsireiškia pas 
darbininkus 
užvirs

nesu vienas žmogus) iškrauna 
inas iki l vai. po piet. Visi kuo 
labiausiai skubina, nes laivo jgu 
la ir žuvininkai gauna “bonus* 
(daugiau algos, jei daugiau su 
įgauna). Tad jie

PIRK SAU visas Plunibavojimui reik- A 
menis tiesiai už "wholesale” kainas. H 

.g. Mes parduosime visiems. X
| Levinthal Plumbing Supply C®., i 
T 1637 W. Diviaipn St., Chicago, 4 
fig Corner Marshfield Ave. n
V Kalbama lietuviakai.

merus vergams.
Pradžioj astuonias dešimtu v 

metų tapo rimtai atkreipta aty- 
da į silkes. Silkių žuvininkavi- 
mas davė geresnį pelną. Jodei 
ir daugiau žmonių tuo nauju 
žuvininką vinių užsiinteresavo. 
Tada Anglijos parlamentas pri
ėmė naujus įstatymus, paliuo- 
suojančius šidlandieėius nuo sa
vininkų nesvietiško išnaudoji
mo.

Subalojc, rugs. 15 d. laike su
sirinkimą Lavinimus Ratelis. 
Susirinkime kalbėjo ir tiedu 
moksleiviai. Čia jiems suau- 
kauta $11.65. O nedėlios ryte 
lydimi draugų jie išvažiavo į 
mokyklą.

Puikus clcvelandiečtu suma- c
nymas šelpti lietuvius mokslei
vius.

Moterįs neatsilieka veikime. 
Jos kiek galėdamos platina su- 
sirinkimuose, prakalbose 
literatūrą. Abelnai L 
kuopa yra gana veikli

Iki šiol pas lietuvius buvo 
įprasta lik numirėlius laidoti su 
visomis bažnytinėmis apeigo
mis. Bet čia vienas biznierius 
padarė naują “išradymą” — 
kad ir kūdikius 
lyti su mišiomis.

Kad geriau 
“išradimą”, 1

jis pirmame susirinki- 
gailcstavo darbininkų 
r pasisakė dvieji melai 
ęs laišką ir kvietęs Ar- 

mourą atvažiuoti ir pamatyti 
skurdų darbininkų gyvenimą. 
Bet Armouro atvąžuojant taip ir 
nesulaukęs. Dieve padek musų 
kunigėliui pasinjątyti su ponu 
Armouru. Sodiečio Vaikau.

Kas turit 
gėjimą, a . _ ......
laukite ilgai, bet ateikite pas inaus- 
AŠ duosiu jums rodą ir pririnksią 
akinius. Uz savo darbą Kva rantuo
ju ajrba sugrąžinu pinigus.

G. MH LER nk ių ».peciah*iM«. 
REjęm AHLLK Ik pptijū

2128 .West 22-ra calve.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip kriminuliškuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas:

SIU S, Halsted Si
Ant trečių lubų

T«l. Drov®r 1810

uoma. Labai mažai yra žmo
nių, kurie nebūtų girdėję apie 
šetlandijos mezginius. Minkš
tumas. šiltumas ir tvirtumas 
šetlandijos moterų megztų daly
kų yra žinomas visame pasau
lyje. Mezgimas yra didžiausiu 
vietos moterų įpročiu. Ką jos 
nė dirbtu, jos visuomet kartu ir

>asakė aiškiai kur 
darbininkus. Jau 

pirmame susirinkime centro 
pirmininkas Reynolds pasakė: 
“Musų unija veikia išvien su 
valdžia, šioje valandoje strei
kai labai nepageidaujami, nes 
jie trukdo šalies karišką prisi-

bet moka tavorais 
privertė šetlandi 

jos moteris siųsti vilnas karšt

ymejus savo 
biznierius po 

imsiu užprašė biznierius ir sa- 
liunininkus “ant virintos” — ir 
visi linksminos be pertraukos 
per 21 valandas.

Aš manau, kad lietuviški pra- 
baščiai galėtų tą “išradimą” už
patentuoti, tuosyk vieton pen
kinių gautų po $15 ir daugiau.

Petnyčioje, rūgs. 14 d. L. S. S. 
3 kp. parengė prakalbas del 
moksleivių drgg. Andrulevičiaus 
ir A. Bimbos, kuriuos išleidome 
į Valparaiso universitetą.

kelianties darbininkams iš ang
lių kas>rklų, 1:30 po pietų, su
gedo eleveiteriaus voga ir krito 
kelių tonų sunkumo šmotas ge
ležies ant viršaus, pilnu 
kurnu einančio ąųgštyn 
torio 
darbininkų. Penki an 
užmušti, o kiti sunkiau 
viau sužeisti. Tarp sužeistųjų 
yra vienas lietuvis — J. Matu- 
lonis, o sužeistų du — A. Gel- 
buta ir B. Juškauskas.

DYKAI! DYKAI!
Dabar via jūsų proga mo

kyt is barzdaskutystės 
ainato dykai 

25 mokiniams dykai
Nepraleiskite šio pa k vir

timo. Atsilankykite į mina 
tuoj a u s. Išsiki rpki te šiijfc 
kad atsimintumėte adresu

DR
GYDYTOJAB IR CHIRmtOAR 

kpiclalistis vyriau, k *<l* 
Ofisas ir Gyvenimas:

3606 S. Hals|ed St„ 36 HU.
Telephone Drover 4974.

Of>M» atdara-? iki 1Q vai. ryto, J-—3 
po pietų ir vakarai*.

čiai daugiau- O
žuvininkavimu 

gų. Žuvi- 
visą savo 

laimikį žemės ir namų savinin
kams. Patįs žuvininkai turėjo 
pasikankinti tuo, ką savininkai 
savo Ii uos u noru duodavo. Ka
da žuvininkai pasendavo ir ne
begalėdavo gaudyti žuvies, jie 
buvo pašalinami iš jų namų 
kaipo negeistini nuomininkai, o 
namai buvo pavedami jatmes-

umją ir prisižadėjo nepersekio
ti unijistų darbininkų.

Tokiu budu streikas nepasie
kė savo tikslo ir darbininkai ne 
laimėjo reikalaujamo pakelinio 
mokeslies 5c. į valandą. Ir ne 
stebėtina. Streiką vedė atgalei- 
viška Amerikos Darbo Fcdera- 

idovaujama patriotų.

mezga, sellandijos uvįs pasižy
mi savo vilnų gražumu ir mink
štumu. Vilnos yra karštamos 
ypatingu budu, rankomis, pas
kui verpiamos rateliais. Bet pa
staruoju laiku ir Vokietija pra
dėjo išdirbinėti namie šetlandi- 
jos mezginius, šalikus ir k. ir 
tuo prigaudinėti nepatyrusius 
pirkėjus, šetlandijos moterįs 
nebegali parduoti savo mezgi
nių niekur kitur, kaip į vielines 
sankrovas, kurios irgi neperka 
už pinigus

w. ,. jti»yįjuiti .....

patyrė kapitalizniQ ir tai labiau 
šia bnualėje ir agresyv^jc for 
moj
šet’aiidiiosv

socializmo
dėjo leu plati uties ap

BURKEMHEISOIRH.
C:hicACO, ML

kuogreičiausia grįšti į jurą. Nė 
valandos nesilsi ar nevalgo ant 
kranto per ištisą savaitę.

“Granai” suskaitomi ir silkės 
suverčiamos į tam tikrus kubi
lus, kur ir sumaišoma su drus
ka. Belieka tik sudėti silkes į 
statines ir darbas pabaigtas. 
Vien tik statines dirba ir užka
li nė j a vyrai, kitą visą darbą at
lieka vien merginęs. Apskaito
ma, kad apie 6000 merginų dir
ba prie dėliojimo silkių į stati
nes. Jos ir yra baisiai išnaudo
jamos ir gyvena neĮiakenčiamo- 
se sąlygose.

Jos yra daugiausia atvažiavę 
iš Škotijos. Jų darbas nėra nuo
latinis, bet tik sezoninis. Už
baigę darbą Lerwicke, jos seka 
paskui silkes toliau į pietus — 
Peterhead, Aberdeen, Lowes
toft, Yarmouth ir tt. Paskui at
ėjus naujam sezonui vėl grįsta į 
Lerwick. Aprubežiuotų darbo 
valandų nėra. Jos stoja darban 
kada pradeda Į)iibuti žuvįs ir 
dirba kol neužbaigia dėjimo į 
statines. Taip, darbininkes gali 

o pa-

Telephone Uumbęldt 1273.

M. S AH U D M. O.
Srna« Gydytoja* ir Chirargra*,

Specjalibtits Moteriškų, Vyriškų ir 
Vąikiškų, taipgi Chroniškų Lųfų.
OFISAS: 1579 Milwaukee Ave.

Kampas North Ave , Kambarys 500. 
VALANDOS: 8:30 iki 10 iirj-to

1 :30 iki 3 ir 7 :30 iki 9 vakare.

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 vaK Ntxdeho- 
mis vakarais ofisas uždaryta^.

Telephone Yards 687

REIKALAUJI
Jeigu kenti galvos skaudėjimu
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga | krūvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą aidą,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart es! 

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

iJ o c3l -JL H*1 ’ vk.
AKIŲ SPECIALISTAS 

TEMYKIT MANO UŽKASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

SUOI 
organizacijai, ir dėlei nepaken
čiamų gyveninio ir darbo sąly
gų, dora kaip pas vyrus, taip ir 
pas merginas labai nupuolusi. 
Atėjus nedėklieniui, j ieškoda
mos permainų ir pasilinksmini
mo, visos susirenka į šokių sa
lt's. čia susirenka ir nuvargę 
žuvininkai ir visi atsiduoda savo 
žemiausiems jausmams. Dau
gelis pasigeria ir užpuldinėja ant 
merginų, nes landynės nėra ap
gynimu, jei tas apgynimas ir 
hutų reikalingas. Žinoma, yra 
daugybė ir dorų merginų ir vy
ru, bet nepakenčiamos sąlygos 
su laiku ir juos sudemoralizuo- 
ja. Jeigu butų naikinamas tur
tas, tuosyk hutų pasirūpinta ap
sauga, bet dabar naikinama tik 
vvru ir moterų dora, tad niekas

i gelbsti

kymo siutai ir overkotai, vertes nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais,

S, GORDON
1415 S. Halstcd SU Chicago, HI

Rusiškai-Lenkiškas 
Ligonbulis

Vyrai, moters ir vaikai 
reumatizmu, nervuotumu. 
ligomis, skausmu šlaunyse 
ir nugaroje. ParaU 
keblumas arba blog

Kadangi Šetlaiidijoj silkių 
gaudymo sezonas tęsiasi tik 3 
4 mėnesius, tad niekas nesirūpi
na pabudavoti tinkamus gyveni
mui namus. Jos huną privers
tos lindėti žemose netikusiose 
lindynėse, mažiausia po šešias 
gyventojas viename kambaryje. 
Jos iki šiol nėra 
nors galbūt i 

mizuoti

lakę liuosais šetlandiečiai tuoj 
.sudarė puikų žeglinį laivyną 
gaudymui silkių, o paskui įsigy
ju ir garinius laivelius vilkiniui 
tinklų. Tečiaus tie “mažieji” 
kapitalistai neilgai viešpatavo.

Reikalavimas silkių b'.uropoje 
neturi rubežiaus. O kadangi 
pasirodė, kad ties Šetlandija yra 
neišsemiamas šaltinis silkių, 
tad didysis kapitalas tuoj atkrei
pė į tai atydą ir sumanė tuo pa
sinaudoti. Pradėjo būdavo t i 
didesnius garinius laivus ir keli

tos salos miestu
Pastaruoju laiku

lio silkių C

Ii vra dar

šis iš Pitssburgh, P 
apie 4 valandas 
siuš šiandienius 
baigoj išaiškino 
lizinas ir kvieti 
prie vietinės socialistų kuopos.

Po jo dar trumpai kalboje 
A. Lan

pa k rasei uose ir nuplaukė zuvau 
ti už 60 70 mylių nuo kranto 
kur negalėjo pasekmingai veik 
ti mažieji žegliniai laivai, kadan 
gi neturėjo nė tokių tinklu, nė 
gi reikalaujamos spėkos. I)i 
Mieji 1aivai aprūpinti daugybe 
tinklų, sugaudavo daugybę žu 
vies. O tokų laivų, kasdien ve 
zusių žuvį į uostą buvo apii 
600. Tas nupigino dar nesudy 
tas silke 
ninkai 
stambiaisiais. 1’ 
pitalas užsmaugė' 
šiandie te> žėgliu 
nebeliko.

{siviešpatavo k 
sykiu su tuo pablogėjo 
ninku būvis. Kasdien 
laivų atplaukia į uostą. Jie ne
iškrauna visos žuvies ant kran
to, kaip tai daroma visur kitur, 
bet parodei tik kelias, o visą 
laimikį (nuo $200 iki $700 ant 
kiekvieno laivei) parduoda su- 
<iytojanis. Paskui prasideda pi- 
lirnas j krepšius “eran” ir ne
šimas į sūdyklas. Tas viskas 
taip puikiai sutaisyta, kad visas 
laimikis, net iki 10,000 “era- 
n’ų” (krepšių, kuriuos gali pa-

is\ 
skui staiga praelėti darbą ir dirb 
ti be' jokios pertraukeis iki 3 va 
landai nakties.

Merginos taipgi labai kenčii 
nuo susipjaustimo silkių kaulai* 
rankų ir pirštų. Patenkanti 
žaizdas druska ir rūgštis sukelk 
baisų skausmą. Neretai maty 
merginas vaikštant visus pirš 
tus apsirišusias.

Telephone Yards 5194. T

kegistniota Akušerka !
Mrs. Antonina Shusho i

įoro)L 
|pk 4 -1
Sutaisytas im fpnnuioa- 

recepto; tniteikto i fen in t in- *
Egipto izįokoninku, W ;

fllFjf TCZ> ’W*’ iD
i'4ž'n>...n L

4P»ireiXkift caąa stebėtinai pasekęnin^-a Ar 
nuo gėlimo pilvo ir tarnu', per- U 

(fįj klės ekąudėjiniOf Rutulio, palvoji w 
fc-f skaufiėjifno, nidtojimo apetito, įl 
■ I Šalčio galvoje, ect., ect., Sut^i- II 
Ihfl iiomas jų |abui,

PAIN-EXPELLERK)- !>•
Beno ir ištikimo draugo Šelmy- ' = 
nos, naudojamo visame pašau = 
lyje per puse šimtmečią-^asc ’ 5 
už bonkutę visose aptiekose, 3 

ggĮite v^isąjtyii tiekai U 5
< F. AD. RTCTTTKK A CO. |

. .................................. II .■■■>, I ų i I ly t 7 .yr rv JT.......

Vyriškų DrapanijBargenai

Kapitalizmas dar nepasiekė 
šiaurinio poliaus, bet jau gana 
tvirtai įsigyveno netoli jo.

Toli į šiaurę nuo Anglijos, ne
toli arkliškos juostos, yra nedi
dele Šetlandijos sala, priklau
santi Anglijai. Net ir ant to
sios tolimos salos įsivyravo ka
pitalizmas ir apsireiškė jis visu 
savo žiaurumu su moderniš- 
kiausiais budais darbininkų iš
naudojimo. Bet ten, kaip ir vi
sur, kapitalizmas nestaigu atsi
rado, bet vystėsi pamažu, iki ne
pasiekė augščiausio laipsnio sa
vo vystymosi.

Svarbiausiu 
yra Lerwick, 
jis virto viso 
pramonės centru, 
jauna, bet jau spėjo 
visus kapitalizmo 
laipsnius, kaip ii 
pramonės.

Seniau set land it 
šia užsiimdav 
freskos, moržų ir lin, 
ninkai turėjo atiduoti

./j/

l»R. S. HIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisai: 2359 S. LeayiR 3L 
Valandos 4—6 ir 7—9. 

Tel. Cannl 8877.
^111^11111 H
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ASMENŲ JIEŠKOJIMAI PARDAVIMUI

KIŠENINISCHICAGOS ŽINIOS
ŽODYNĖLIS

IŠ ROSELAND

Lietuviškai-AngliškasJIEŠKO KAMBARIŲ

Angliškai-Lietuviškasn ei suėst

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PAHSIiniODA baiz.liiskiitvk]

REIKIA DARBININKŲl)l(

Dr. A. R. Blumenthal
JiAK. A1SIDAI

j MACBETH

Parašyta
DR. A. J. KARALIUS

CHICAGO, ILL
Kleofo JurgelionioPranešimai

mylėtojo knygynėlyje.
NAMAI-ŽEME

Smulkus Skelbimai RANDAI AUTOMOBILIAI

RANKVEDIS
ANGLIŠKOS

nuomencn

MOKYKLOS

PARDAVIMUI

man

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

HATTER
untio

WISSIGDaktaras
niuo

5 po pietį), f— 
-1 jx> pietų.
, arti 34 St

i kriaučių 
drabužių, 
mokėsi is. 

LOCATES, 
Chicago.

Galima gauti “NAU
JIENŲ” Administraci
joje, 1840 S. Halsted St, 
Chicago, Ill.

Areštavo už nestojimą 
kariuomenėn.

Du užsimušė apvirtus 
automobiliui.

V O 
301!)

ite šitose Nau- 
o pamatysite,

be apdarų — 70c.
1840 S. Halsted St

Parsiduos taipgi po vieną 
kito tuojaus. 
So. Kedzie 
Chicago, Ui.

Praktiškas Budas Išsi
mokinimui anglų kalbos 
pačiam per save, be pa- 

gelbos mokytojaus.

ATI 1)1’01)1’ rcndon. 
du, keturis kambarius 
menesj 
vinio.

gimines ir pažįstamus.
Pasiliekame nulindo l.

.Jok ubas ir Marei joną
Gužauckai.

dsišau 
Asc.il] a, 

Chicago, III

Išmokinau) piešimo, kirpimo formų, 
siūti naminius daiktus arba aprčda- 
lus. Diplomas kiekvienam, kurs išsi
mokins. Valandos dieną arba vaka
rais del jįjsų parankumo. Už $10 iš
mokinai)! jus sint visokius drabužius. 

DRESS MAKING COLLEGES, 
2336 W. Madison gat., Western ave.

SARA PATEK, MOKYTOJA. 
1850 Wells gat.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Tragedija 
penkiuose aktuose.

Užsidarys 2000 
saliunii.

1840 So. Halsted Street, 
Chicago, Ill.

Kaina $1.25.
Tvirtu apdaru $1.50.

rugsėjo Jr 
iš įminu, c

i Lietuviu

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
lės, stenografijos, typewriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Vaisi, istorijos, a- 
belnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pilietystes, dailia-

Galima gauti Naujienų
A d m i n is tr aci jo je,

PA.JIEŠKOME - 
pora su 3 metų v 
praneškite laišku 
S.B., 3346 S. Halsted SI. Chicago, 111

ties kiekvieno scenos

Smulkiems pasiskelbimams kainos 
1 colis, sykj, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

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

Tel. Drover 7179.

Talpina savyje reik®-, 
lingiausius, kasdie var
tojamus, žodžius. La
bai paranki knygutė ne
šiotis ir kiekviename 
reikale pasinaudoti

Kaina 50c paprasto 
ir 75c geru skuriniu ap
daru.

į t ERB. Naujienų skai- 
D tytojos ir skaityto
jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti j tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Apdirbta, naujausios mados 
kaip nupirkta. Par

ėk kas duos 
išeinu t ruin-

20 metų ant State gatves

F. O. CARTER, M.D.
120 S. Stategat. | žiemius nuo 

THE FAIR

REIKALINGAS kepėjas j duonke
pę. Turi but atsakantis. Trumpos 
valandos. Gera užmokestis. Atsišau
kite po No 3548 Emerald Ave, Chi
cago. Pelrouski.

UŽRAŠOM ir PARDUODAM viso
kius lietuviškus laikraščius.

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

AKIŲ SPECIALISTAS
„ Akis Egzaminuoja Dykai

\ Gyvenimas yra tul-
\ . čias, kada pranyksta

regėjimas.
Mes VHMS-

i J rintų Ophthalmomet- 
Ir <*r. Ypatinga doma 

atkreipiama j vaikus. 
H* & Valandos: nuo 9 ryto 

iki 9 vakaro; nedėld.
• ....nuo 10 iki 11 dien<.
4649 So. Ashland Avenue, 

Kampas 47 SI.
Telephone Yards 4317

PARDAVIMUI —kampine groserio 
sankrova su pagyvenimo kamba
riais. 4642 Wentworth Ave., Chicago

Pajieškau Stasio Veselio, kuris pir
miau gyveno po n r. 1700 So. Union 
Avė., o dabar nežinau kur. Malonės 
atsilankyti pas mane į kalėjimą, nes 
turiu svarbių reikalų Aš esu nuteis
iąs melams kalėjimai) 
verstiną

Pajieškau sesers Julijonos Slrau- 
kulės ir J. Gecaus. Julijona paeina iš 
Kauno gub., 'Telšių pa v., Plungės vo- 
Joslies, Repešaitų sodos. Prašau atsi
šaukite ar kas kitas apie juos žinan
tis malonės pranešti šiuo adresu:

Justin SI raukas,
2105 Jenne Sir., S. S. Pittsburgh Pa.

Vakaras ‘ Aušros” knygyno 
naudai.

William M. Dooley 
kurtu Highland Pai 
viršininku, bet kartu

r>eipi, vezejas ir unijos virsimu 
kas, abu iš Chicago Heights. Au 
toinobiilus ėjo 70 mylių į valan 
da greitumu.

PAILSI DUODA virimui pečius la
bai pigiai; vartotas vienus metus, ga
lite matyt antrašu. M. A. Gababeris 
4832 W. 1llh SI., Cicero, III

Pajieškau brolio Prano Dūdos ir 
Kazimiero Bražeikos, Kauno gub., E- 
žerėnų pavieto, Kva t ką parapijos 
Popilio valsčiaus, Raščiunų sodžiaus 
Labai norėčiau susirašinėti. .Ji pa 
Ii ar kas ją žino malonėkite atsišau
kti laišku : Petras Dūda,

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

vakare. Velionis gimė lap
kričio I 1 diena 1907 m., su- 
mis Jokūbo ir Marcelės.

Laidotuvės įvyks utarni- 
., 10 vai. 
.5 E. 102 
Tautiškas

Kreivos Akys 
Išgydytos

Lapeliui. Alai jis stengėsi išgar
sinti kita vakaru, bažnytininku 
surengtą Strumilų svetainėje, ti
kslu užkenkti progresyviu drau
gijų vakarui, 1x4 jo pastangos 
davė kaip tik priešingu rezulta-

savo vyrą. Ji sako, kad jos vy
ras per 21 metus turėjo meiliš
kus ryšius su kita moterim — 
Mrs. Lillian Albee, 6515 Bishop 

• 7 metus su ja kartu gy- 
Ji per tiek laiko tylėjusi 

dėlto, kad užslėpus viską 
nuo savo motinos, kuri dabar 
jau yra mirusi. Ji turi keturis 
vaikus, kurių du gimė jau vy
rui

REIKALAUJAME 2 ge 
prie siuvimo moteriškų 
Pastovus darbas. Gera 
Atsišaukite greitai. .1. M 
306 S. Western Ave.,

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $100.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $20. 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 patilti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites.

Atsišau-
Gyveninio vieta: 1922 

avė., arti 22-ros gat.,

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpei as $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $225 victrola ir rekordai — 
už $55.

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

Chicago, 111.

•—Parsiduoda-—
■ PIRMAM ŽMOGUI—PIRMA PROGA 
B u č e r n ė ir G r o s e r n č par
siduoda pigiai. Turiu greitu laiku 
išvažiuoti ant ūkių. Biznis yra se
nas, gerai išplatintas, ir geroj vietoj. 
Krautuvė nemaža, pilna naujai su
pirktų “šlaką”. Atsilankykite kad 
persi tikrintumėE
4330 So. Wood St. Market, Chicago.

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

GERESNI UŽPELNĄ 
Lengiesnj ir švaresnį darbą gali gauti 
tik tuomet, jaigTi esi tinkamai išsilavinęs.

LEVESKIO PRIRENGIAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA per laiškus, nauju budu, 
pagelbsti išsilavinti lengviat ir už mažų 
užmokėsią. Mokina Ančių kalbos iki augš- 
Čiausiai, Aritmetikos, Knygvedystės, Laiš
kų rašymo, Lictuv. kalb. Gramatikos ir 11. 
Tokiu pat budu gali užbaigti GRAMMAR 
SCHOOL, HIGH SCHOOL ii PREKYBOS KUR 
SUS. Dėl lankančių Public Schools duodama 
Pagelbinis kursas. Viskas aiškinama lietu
viškai. Galintiems atsilankyti duodama lek
cijas atėjus, Prisiunlus,2c. mark, persiunti
mui gauni pilną APRAŠYMĄ reikalaujamo 
dalyko arba kurso.
G.J.Lemkis, 3311 W.61 Pl.Chicago

Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto iki 
7 vai. vak.; nedėliomis nuo 10 ryto 
iki 12 dieną.

Šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
priemonė tiek biznio tiek dar
bo žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie jieš- 
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarin kitiems išduoti, 
ir it., pasiskeli 
jienų skiltyse
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

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

S
 Nežiūrint kiek melų 
jus buvote kankinamas 
ir trukdomas kreivo
mis akimis, aš tikrai 
užtikrinu atitaisyti jas 
del j ūsų VIENU AT
SILANKYMU.. Laike 

k praeitų dvidešimties 
metų aš išgydžųiu šimtus sunkiau
siai sergant kreivomis akimis. Be 

chloroformus, • neparankumo arba 
akinių. Rašykite .reikalaudami pa
liudijimo žmonių, kuriuos aš išgy- 
džiau. PASITARIMAS UŽ DYKA.

EXTRA
Mainau mūrinį namą ant groser- 

nės arba saliunot Namas gerame sto
vyje ir geroje vieloje. Kas turite virš 
minėtus išmainymui biznius 
kite pas savininką 
1619 Girard SILietuvių Viešo Knygyno P. V. D. 

Chicago atstovų susirinkimas įvyks 
panedėly, rugsėjo 24 (L, 7:30 v. vak. 
J. II. Rashinsko svet., 731 W, 181h 
SI. Atstovai iicsivėluokite, nes daug 
svarbių dalykų yra apsvarstymui.

—Administracija.

$13 RANDA, del biznio gera viela 
viduryje lietuvių, Chicago, 1521 So 
Marshfield Ave. Atsišaukite pas J 
J. Elias, 'Town of Lake Bank.

Telephone Drover 9693

Dr- A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

■ Specialistas Moteriškų, Vyriškų, Vaiki® 
ir visų chroniškų ligų.

VALANDOS: JO—11 ryto, 4-
vakare. Nedčldieniais 10

3351 S. HALSTED SI 
CHICAGO, 1LI

nu” Administracijoje.

žmonės užmušti: George Pre 
sendo, automobiliaus savinin 
kas ir kon trak torius ir .Ernos

PASARGA.- Draugi jų pranešimus skelbiame 
be užmokestiea. Pranešimai turi but priduoti 
iš vakaro, laiškeliu arba telefonu. Canal 150G. 
Priduoti tų pačių diena, kada spausdinamas 
iienraŠtis, nebegali but įdėti.-—“Nauj.” Red.

REIKALAUJI’ gerų kriaučių, ku
rie galėtų dirbti prie naujų rūbų ir 
taisymo senų; darbas nuolatinis, ge
ra mokestis; atsišaukite greitai pas 

Charles Slengai,
152% — 1!) avė., Melrose Park, III.

monologas išėjo skystokas. Bet
gi vakaro pažiba tai buvo p. P. 
Pricevičiute-Gugiene, kuri, p-lei 
Liudytai Narmontaitei akom
panuojant, puikiai sudainavo

Parduodame naują medinį namą, 
verias $2500, o dabar parduodame 
už $2000 iš priežasties, kad savinin
kas to namo numirė. Del platesnių 
žinių kreipkitės: Joe Stulgiu, 
•1100 So. Maplewood avė., Chicago.

IŠRANDAVO.1U kambarį del vic 
nos ar dviejų ypatų; prie strytka 
rių linijos; kambaris puikus: yra gc 
sas, elektros šviesa, maudynės, tele 
fonas; pagal sutartį galės naudot pi 
janą. Ant antrų lubų.
656 W. 471h str., Chicago, 11)

Pajieškau savo brolio Kazimiero 
Bay n oro. Paeina iš Kauno guber
nijos, Panevėžio pav., Pašvielenes 
parapijos, Slegvilių sodžiaus. Apie 
2 melai atgal gyveno Montanoj. Jis 
pats, ar kas jį žinote, malonėkite 
atsišaukti.

Ignalz Baynor,
83 Wi 33rd st., Chicago, III.

Miesto hirvbos liimnsu komi- * t-
sijos pirmininkas aldermanas 
Richter mano, kad bėgyje vienų 
metų užsidarysią Chicagoje 2GO9 
saliunii. Tokiu budu miestas

Dr. H. R. KRASN0W
Chirurgija ir Veneriškos Ligos
Priėmimo valandos: 8 iki 10 di«n®; 
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare: nedčldienUh 

nuo 10 ryto iki 1 valandai dien^. 
Rezidencijos Telef. Garfield 640.

1346 So. Halsted St.
Phone Canal 538

Prirenka visiems tinkamus akinius, egzami- 
nuoj> ii patarimus duoda dykai.

786-88 Milwaukee avė., arti Chicago av. 2-o« 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vaka
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 po plati}.

Tel. Haymarket 2434.

REIKALINGA mergina prie leng 
> mimų darbo. Mrs. Schwartz,

Jackson Blvd., Chicago
’Tel. Kedzie 1197

Pajieškau brolio Antano Andrulio 
ir sesers Veronikos Bikinienės (An
druly lės), paeina iš Kauno gub., Ra
seinių pavieto, Viduklės parap. Ri
jų kaimo, pirmiau gyveno Chicagoj.

Af. Lipčius,
826 W. 33rd Place., Chicago, Ill.

vyko ir matcriidiu žvilgsniu, 
rengėjai, kaip girdėjau, labai 
dėkingi vietos prabaščiui, kum

tariasi nupiginimui 
pardavinėti pieną 

<ams, bet stačiai iš- 
vežiotojams.

šėriįlinkai pražudi 
visus pinigus.

F. C. Eanery pardavė tos ko 
serų buvusiam Rusi 
Mikei ir John Cook 
Manchesterio (Angįi

mergina ar moteris 
Atsišaukite 
Bagdonas,

Chicago, 111.

PARDUODU karą, ahia detroia 
Limousenc, modelis 1913, septynių 
sėdynių. Turiu parduoti kad ir pi
giai, nes aš jį atėmiau už morgičius. 
Aš jokio biznio neturiu, tai noriu 
parduoti greitai'. Mano adresas: 
708 W. 181h St. Chicago.

kreipsis j teismą ir tuo keliu 
bandys pasiliuosuoli.

Majoras-gen. (’art(‘r kreipėsi 
j Washingtona, kad jam butų 
leista tuos žmones išvežti i Ko- » € 
ckfordą ir atiduoti kariškai) teis-

PARDUODU Koncertiną “Trcpel 
perlais 
Trįs mėnesiai 
duodu labai pigiai—1 
Priežastis pardavimo 
pu laiku į karę. Atsišaukite: 

Mike Potograp
1511 S. 51 avė., Cicero, 2 floor, front

rankoves
Dieninės ir vakarinės instrukcijos
F. KASNICKA, viršininku.

Priešais City Hali 
Kambarini 416-417. 118 N. La Salk Street.

Kas radote?
Laike J. ir A. Mišri kaičių su

mins Bronislovo laidotuvių va- 
C

kar Tautiškose Kapinėse ar kur 
kitur iš Svarlių automobiliaus 
pamesta molinas moteriškas 
kautas. Kas jį radote, malonė
ki te sugrąžinti p. Švarliams, 
3318 S. Halsted st., nes to kau
to kišeniuje buvo labai svarbus 
painei tįsiems raštelis.

UŽDIRBSI PINIGŲ 
atliekamu liuosu laiku daugiau negu 
savo darbe. Malonus, pelningas už
siėmimas, ypatingai draugijų rašti
ninkams. Atsišaukite laišku tuojau. 

“Naujienos” No. 143'.
1841) So. Halsted SI., Dept 1 Chicago

DABAR YRA GERAS LAIKAS
IŠMOKTI KIRPIMO IR “DESIGNING”.
Mes gulime gauti jums atsakančių ir ga

rai apmokamų vietų i trumpų laikų. Jus gau
sit privatiškas instrukcijas ir praktiškų paty
rimų mokindamies.

Mes taipgi turim siuvimo skyrių, kur mo
kiname siūti rankoves ir kišenius daryti ir 
prosyti. —

JOS

Dr. Ramsęr
AKIŲ SPECIALISTAS

REIKALAUJAME pat> rusių pur 
davinėtoji). Gera mokestis. Pašto 
vus darbas. Turi kalbėli anglis

mpamjos 
jos eurui 
buvusiam
joj) lordu mayorti

Emery gina buy

paimli kariuomenėn, o ji: 
alūjo gauti naujų žmonių 
'I pats užėmė tu d’vii'iu žino

gūsio .loz:i|):i 
vičiaiLs, kuris 
g.\ veno Raci- 

f w ne’ wis-’ ir-
• apleido inane

T> d. rugsėjo 
1917. Į>;dikd;i

< I (> I i; 1111 v i
Jeigu kas ij ži

JrSH "°1’ maloiiė-
HBBHL—._—I; i I <>

Kas pirmas a- 
pie ji praneš, gaus $5.00 dovanų. Ar
ba jis pats malones sugrįžti.

P. Paulauckaitė,
1023 Gidiyn Ct., Racine

REIKALINGAS bučeris. Turi kai 
būti šiek-tiek angliškai. Gera užmo
kestis. I. LYON,
1731 S. Union Ave. , Chicago 

'Tel. Canal 2830.

Subatoj užsibaigė vežimas ka
riuomenėn priimtųjų jaunuolių. 
Šį sykį išvežta 10 nuoš. visų pa
imtųjų, kas sudaro apie 10,000 
žmonių. Paskutinę dieną 
subatoj, išvežta apie 1,200 ja-

nuoš. mokiniu šiemet mažiau 
įstojo; daug mokinių neteko ir 
kitos klasės. Iš to universiteto 
50 mokytojų pašaukta kariuo
menėn.

Laki' Forset College neteko 25 
nuoš. visu mokiniu. € C-

Abelnai, visi universitetai ir 
kolegijos neteko 25 nuoš. mo
kiniais ir mokytojais.

Visuose universitetuose ir 
augštesnese n

in

BARBERNe ANT PARDAVIMO, su 
dviem krėslais, labai pigiai. Prie
žastis — išvažiuoju į vaiskų. Turiu 
parduoti labai greitai. Verta $400, 
parduosiu už $100.
905 N. Racine avė., Chicago, 111.

REI KALAU.1AME—2 lietuvių par
davėjų, turi kalbėli angliškai ir tu
rėti benl kiek patyrimo pardavimui 
maslavų prekių. Gera mokestis. Pa
stovus darbas. ‘ KLEIN BROS.
Halsted and 2l)tli str., Chicago,

Prtmcšume šia liūdna ži- <- c
nią savo giminėms, drau
gams ir pažįstamiems, jog 
musų sunūs A. Gužauckas

Pieno kaina nuolatos kilo j>ei 
įskutinius metus. Išpradžių 
ivo 8c. kvorta, paskui 9c., o 

nuo spalių 1 
kaina iki 13c.

Tylėjo per 21 metus.
Mrs. 1 larry L. Fulton, 3205 

W. 58lh st., apskundė teismui

rrogramui pašinai 
šokiai ir šiaip pramo 
kos buvo pilnutėle sa 
abejo, knygyno naudai Iii 

suma pelno.

Mavoras Thompsonas atome 
laisnius 3 Saturnams: John Kosi- 
cok, 1805 S. Paeini' avi'.. Mike 
Jazwiecz, 1901 \V. Huron st., ir 
Kjeldsen, .5800 N. (dark st.

P>eto atimta laisniai vienam 
restoranui ir dviem biliardinėm.

f eismo paliepimu 
tuotas Frederick 
Vienas klerkas reiki

Specialistas
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.

NEŽIŪRINT KAD’ UŽSISENi-lUSlOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA
SpecialiŠkai gydo ligus pilvo, plaučių, inkstų ir nusies, u i nuodijimų kraujo, 

odos, ligas, iaizdas, reumatizmų, galvos UausmuK, skausmui* nugaroje, kosėjimu, 
gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, atoikft* 

ir persitikrinkite, kų jis jums gaii padarjti. Praktikuoja per daugelį metų ir 
ligydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėlioma iki 12 diena, 
im BLUE ISLAND AVE., kampas l»-toa r*L, viriej Bankoa. T«L Canal S2«i.

PanedėJu, liugsėjo 24, 1917.

Vienoj dailiausių Koselando 
salių, Knights of Pythias Hall, 
vakar buvo parengtas vietos lie
tuvių draugijų sąryšio vakaras 
“Aušros” knygyno naudai. Pro
gramai) įėjo: prakalba, dainos 
ir monologai. Kalbėtoju buvo 
adv. K. Giigis, kurs savo kalboj 
nurodė reikalingumą steigti ir 
palaikyti knygynus, kaipo lietu
vių savyšvietos žydinėlius. L. 
M.D. “Aido” mišrus choras ir 
“Aido” moterų choras neblogai 
sudainavo po keletą dainų, o J. 
Buragas sulošė monologą 
šykštų Baitelį. šis gabalėlis 
nelengvas, jo su loši m ui reikia 
geroko artisto, lx4gi Buragas iš
vežė pilnai deramai. Buvo ir 
kitas monologas, nežinau kaip

Mrs. Philipina Erby, 70 m. 
našle, 5322 Winthrop avė., pa
traukė savo dukterį ir du sunu 
teisman. Kaltina juos, kad jie

17U nestoję (teito, kad exemp
tion board” telefonavo jiems 
dar nestoti ir palūkėti sekamo 
šaukimo. Policija dabar jieško 
tų telefonuotojų.

Vienas iš areštuotųjų pasisakė 
esąs Moody Bible Institute stu
dentas, o vienas rašytojas ir 
dramaturgas (2 S. Head iš Oak

HtoTEFI

už pardavi
mą beverčių vario kasyklos šė- 

C.abriza Mining Co., No- 
Ariz. Tos kompanijos 
>s pasirodė esančios be

it. norima 
kvorta, c

Chicago Milk Producers Ass’n, 
į kurią yra susivieniję apielinkės 
farmeriai, nutarė pareikalauti 
$3.42 už 100 svarų pieno, vieton 
dabar gaunamų $2.30. Tas pa
kėlimas daroma ne 
siams, kaip paprastai 
nam mėnesiui — spa 
kriėiui bus išnaujo nustatyta 
kaina.

Tikėtasi buvo, kad maisto di
ktatorius Hoover įsimaišys į tą 
dalyką, bet jis sako, kad tai mie
stų ir valstijų dalykas ir jis ne
turįs teises i ta dalykų kišlies.




