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Maištas Vokietijos laivyne
“levyne’’ (exch)

Atsisako remi Klliuuųjįg ■«.džią

jam taigi* tapo atsiekta to su
sivienijimo — “prieš norą 
refvoliucinės demokratijos.”

Laikinasis parlamentas, 
kitaip “valstybės taryba, 
pradės savo posėdžius vei
kiausia sekamą savaitę.

MENTAS VEIKIA.

Atėmė siuntimo privilegiją 
iš “N. J. Freię Zeitung.”

COCCHI NEBUS IŠDUO
TA SUV. VALSTIJOMS.

Ruthos Kruger užmušėjas 
pasiliks Italijoj.

PROTESTUOJA PRIEŠ 
ČIE^IMĄ.

Pasiuntė pas prezidentą 
savo kunigą.

ATIDENGTA NAUJAS 
VOKIEČIŲ SUOKALBIS.

Kėsinosi išdinamituoti Ca
nadian Pasific geležinkelj.

Finliandijai gręsia badas
FINLANDIJAI GRĘSIA 

IjD •

Talkininkai vis dar nugai vokiečius
žmonės maišo į duoną 

medžių žieves.

MAIŠTAS VOKIETIJOS 
LAIVYNE.

Jūreiviai atsisako šauti į sa
vo draugus-sukilėlius. — 
Vienas laivas bandė pabė
gti Norvegijon.

AMSTERDAM, sp. 11. — 
Tik-ką gauta daugiau pra
nešimų apie likusį Vokieti
jos jūreivių maištą Wilhel- 
inshavene. — Amsterdamo 
pranešimas sako, kad suki
lime dalyvavo keturių laivų

su kuriais vyriausias suokal
bio vadas buk laikęs slaptą 
konferenciją atstovų buto 
kambariuose.

Prieš pastarąjį laivyno 
ministerio užreiškimą griež
tai užprotestavo socialistų 
atstovai. Didžiumos frak
cijos vadas David pareikala
vo, kad valdžia pristatytų

Laivyno ministeris prane-

STOCKHOLM, sp. 11. — 
“Finlandijos žmonės dabar 
valgo ruginę duoną, kurioje 
per-pus yra primaišyta su
maltų pušies žievių” — tatai 
vakar papasakojo Associa
ted Press korespondentui at
vykęs iš Helsingforso Dr. 
Charles Ignatius.

Dr. Charles Ignatius tvir
tina, kad Finlandijos žmo
nėms greitu laiku 
badauti, jeigu urnai _____
gauta iš kur nors pageblos.

Spalių 8 d. Newarko pač
to viršininkas, pagal pačto 
departamento paliepimą, at
rėmė iš socialistų laikraščio 
“New Jersey Freie Zeitung” 

' privilegiją but siuntinėja
mam anrtos klėsos siuntinių 
teisėmis. ?

'Reikalauja, kad pasitesintų
u

bio vadai esą areštuoti ir jau 
a t s i ė m e “ p r i d era m a b aus

bergo ir kitų dviejų, kurių 
vardai neminima.

Kilus sumišimams, prieš

viena

laivo kapi

me.”

Darbininku

neremia laikinąją valdžią.

N a u j' a s i s Kerenskio

toną.

Tuo

rius

VVilhelmsh avenan. partijoms žmo-

testavęs kancleris Michealis i netas betgi sutiko stiprią o-

ri ęs tik trim aukom.

N E R A M ŪMAI VOKI ET I-

vių tarybą. — Suokalbyj 
dalyvavę ir socialistai.

KOPEI y

prastosios “medžio duonos” 
žmonės negauna užtektinai. 
Kasdienė jų porcija esą — 
penkios uncijos.

Spalių 8 d. angliškas New 
Yorko socialistų dienraštis 
“Call, apturėjo iš Washing
tono nuo vyriausiojo pačto 
viršininko laišką, su data 2 
d. spalių, kad iki 9 d. spalių 
parodytų pamatą, kodėl iš jo 
neturi but atimta antros 
klesos siuntimo privilegija. 

r . ./Keletas dienų prieš tai New 
pi isieis yorko kapitalistų spauda 

jau skelbė, kad “New York 
Call” esąs pašauktas pasi
teisinti prieš pačto departa
mentą. Bet socialistų dien-

ROMA, spalių 11. — Po il
gų atidėliojimų Italijos val
džia pagalios galutinai nu
tarė neišduoti Suv. Valsti
joms Ruthos . Krugeriutės 
užmušėją, Alfredo Cocchi.

Kaip žinia, pėreitą balan
džio mėnesį Cocchi', sakosi, 
del meilės dalykų, užmušė 
R. Krugeriutę ir, palaidojęs 
ją savo
New Yorke, pabėgo Italijon. 
Suv. Valstijų valdžia parei
kalavo išduoti jį. Italija bet
gi atmetė Washingtono rei
kalavimą.

Žydai-sionistai, paimti 
naujojon nacionalėn ami- 
jon, Grant kazarmėse, ne
nori leistis įčiepyti juos. Ke
li jų griežtai pasipriešino 
daktarui. Bet kadangi ka
riškoji vyraiusybė visgi ne
nori tikėt jų tikėjimo išmin
tingumui, kuris liepia neti
kėt į jokį gydymąsi vaistais,

dirbtuvės skiepe, ir spiria juos čiepyties, tai 
pastarieji pasiryžo užprotes
tuoti prieš tai Washingtone. 
Į ten tapo pasiųsta sionistų 
kunigas Francis M. Royal,
kuris turės perstatyti visą talkininkams Amerikos iš- 
reikalą prezidentui Wilso- 
nui.

WASHINGTON, sp. 11.— 
Valstybės sekretorius Lan
sing vakar paskelbė dar tris 
telegramas, dvi jų siųstas 
buvusiam Vokietijos amba
sadoriui Bernstorfui, viena 
jo paties — siųsta Vokict: 
jos užsienio reikalų ministe- 
riui Berline.

Paskelbtosios telegramos 
rodo, jogei buvęs Vokietijos 
ambasadorius darė suokalbi 
išdinamituot Canadian Pa
cific geležinkelio liniją, kad 
tuo budu laikinai atkirtus

žinojo, kadangi pačto
kodėl

v
i ou-!VjSą savaite užtruko 
kaipo! nėje.
atsto-

v as. e
hingtono vai- ANGLIJOS NUOSTOLIAI

Finląndiją 60 tuksiančių to
nų miltų, kurie nors, ir nu- 
pirkti, bet delei uždėto ant jų 
embargo dar laikomi šioje

Pereitą savaitę anglai nete
ko 17,508 kareivių.

VOKIETIJOJ STOKA 
ANGLIŲ.

Apribojo susinešimus gele
žinkeliais. — Lupa augs- 
tas kainas nuo pasažierių.

LONDON, sp. 11. — čia 
gauta žinių, jogei Vokietijai 
gręsia anglių badas. Delei 
tos priežasties valdžia įsa
kiusi žymiai apriboti susine-

lis pasažierių traukinių jau 
senai nevaikšto. Ant kaiku-

KALTINA 140 KAREIVIŲ- 
NEGRŲ.

Bus teisiami karės teismo už 
dalyvavimą Houstone ra
sinėse riaušėse.

nlandijos valdžia nesenai > 
užmokėjusi Rusijos valdžiai 
60 milionų rublių už grudus,

gavusi iš jos.

reikėdavo
tonų grudų kas metas, ka-

užsie-

LONDON, sp. 11. — Of i- 
cialis karės ofiso pranešimas 
sako, kad bėgiu pereitos sa

kaitės anglai neteko virš se
ptyniolikos tūkstančių ka
reivių — užmuštais, sužeis
tais ir patekusiais belaisvėm 
Taip, užmuštų ar mirusių 
nuo žaizdų esą 3276 karei
viai. Jų tarpe 211 oficierių. 
Tuo tarpu sužeistų ir dingu
siu be žinios skaičius siekia 
13,367 žmonių. / L

nas ar du traukiniai dienoje. 
Beto„ valdžia esą lupa ne
svietiškai augštas kainas už 
bilietus. Tatai buk daroma 

sumažinus 
susinėsimu“bereiks 

skaičių’*.

SPIRIA VOKIETIJĄ PRA
DĖT TAIKOS DERYBAS.

Turkija, Bulgarija ir Aust
rija rengiasi pasiųst ulti
matumą Vokietijai.

teklius—amuniciją, maisto 
reikmenas, ir kėsinties visais 
galimais budais ant visų dir
btuvių Suvienytose Valstijo
se, kur gamina talkininkams 

(karės pabūklų.

AREŠTAVO VERSTINO 
KAREIVIAVIMO 

PRIEŠĄ.
SAN ANTONIO, spalių 11 

— Karinės vyriausybės pa- Pienavęs ginkluotą pasiprie- 
skirtoji komisija ištyrimui^ 
Houstono rasinių riaušių 
priežasčių jau užbaigė savo' 
darbą. Spėjama, kad apie; h

šinimą konskripcijai

140 negrų-kareivių bus pa-Į 
šaukta prieš karės teismą 
už dalyvavimą minėtose 
riaušėse. 'Karės teismas siu 
vo darbą pradės, tur but, a- 
pie pabaigą šios savaitės.

REIKALAUJA IŠMEST 
VOKIEČIŲ KALBĄ Iš 

MOKYKLŲ.

OKLAHOMA CITY, Ok- 
a., spalių 11. — Federates 

valdžios agentai vakar areš
tavo “vyriausį konspirato- 
rių vadą” Oklahomoj, tūlą 
Arthur W. Nix’ą. .. . .. .

Įduotą pasipriešinimą kons- 
kripcijos įstatymui. Tuo ti
kslu jis kalbinęs žmones sto
ti I.W.W. unijon užsimokant

■ 5 dol. neva nario mokesčių, 
kurie betgi manyta sunau-

LOS ANGELES, spalių 11 doti pirkimui ginklų ir tt.
— Buvęs Suv. Valstijų am- Nix’as paliuosuota užsta- 
basadorius Vokietijoje, Jaučius 10 tūkstančių dol. kau- 

vakar čia cijos. Jo bylą nagrinės fe-

liūs sudarąs tik 350 tūkstan
čių tonų. Tuo tarpu pernai 

ninku ir Kareivių Atstovų Finlandijos grudų derlius 
Savo užreiškime, buvo vos 100 tūkstančių to- 
am Maxim Gor- nųt šiemet — 300 tūkstan

čių. Dr. Ignatius sako, kad 
vienintelis šaltinis, iš kur 
Finlandija gali tikėties pa
gelbės, yra Suvienytosios

Taryboje.

KERENSKIS VYKSTA 
KARĖS FRONTAN.

kio redaguojamame laikraš-j 
tyj, “Novaja Ži'zn,” Taryba 
tarp kita sako: “Mes, Petro
grado darbininkai ir karei
viai, atsisakome remti nau
jąjį kabinetą. Mes esame 
giliai įsitikinę, jogei j pas
kelbimą naujojo ministerių 
kabineto visa revoliucinė de
mokratija privalo duoti tik 

si). 11. vieną atsakymą: ‘Rezignuo-

dalykų. Telegrama 
penhageno praneša, 
vakarykščiame rei( 
posėdyj laivyno ministeris 
Cepe lie pranešė, kad laivyno 
vyriausybė šiomis dienomis 
susekusi slaptą suokalbį ta- 
r p e j u re i v i ų VV i 1 h e 1 m sh a v e - 
ne, būtent, suorganizuot 
Vokieti j o j jūreivi ų t a r y b ą,

Vyriausis ši-

5 Ko- Beje, Associated Press • •
J°?ei j Gorkio redaguojamą laikra

štį jau vadina “pro-vokišku”, 
arba, kaip pas mus yra pri
imta, “vokiečių agentu.”

Pe t rograd o Da rb įninku 
ir Kareivių Atstovų Tary
bos organas “Izviestija” iš
reiškia didelį nepasitenkini
mą demokratijos seimo įs
teigtu laikinuoju parlamen- 

Itu, būtent jo sutikimu įsilei-
to suokalbio tikslas buvo — konstitucinių demokratų 
paralyžiuoti Vokietijos ka- atstovybę.
riŠko
kad
•°oms

jeigu mes
negausime jos ir iš tenai, 
tūkstančiams Finlandijos 
gyventojų tatai reikštų neiš
vengiamą badavimą” — už-

PETROGRADAS, sp.
— Premieras Kerenskis, 
rėš ministeris Verchovskis 
ir laivyno ministeris Ver- 
devskis vakar apleido Pet
rogradą. Vyksta vyriau
sioji kariuomenės štabo 
kvatieron. Armijos štabo 
kvatieron, sako, nuvykęs ir

ROMA, spalių 11. — Tur
kija, Bulgarija ir veikiausia 
Austro-Vengrija neužilgio 
pasiųs ultimatumą savo tal
kininkei Vokietijai reikalau-

ka

užsienio reikalų ministeris Į ir atskirai 
M. Tereščenka.

TALKININKAI VIS DAR 
NUGALI VOKIEČIUS.
ANGLŲ KARES STOVY-

Anglai ir francuzai vis dar 
stumia atgal vokiečių ka
riuomenę Belgijos fronte. 
Oficialis anglų karės ofiso 
pranešimas sako, kad po at- t
kaklaus ranka rankon mūšio 
Australijos kariuomenė va-

Daugiausia bet- kiečiai atkartotinomis kon- 
gi tenka M. Ceretelliui, ku-Į tratakomis bandė atsiimti 
ris įėjo demokratijos seimo1 mišką, bet be pasekmių.

kspecialėn komisijom kurios’ Francuzai irgi turi naujų 
reikalavo premieras Keren-’laimėjimų. į jų rankas va- 

Suokalbyj esą dalyvavę skis, kad išrišus klausimą a-’kar pateko Papegoet kaimas 
ir kairieji socialistai. Čiarpie 
jau Cepelle suminėjo dd. tomis srovėmis.”’ 
Haases ir Vogtherio vardus,

noroms-neno-

“bendrą veikimą su ki-j ir tūlas skaičius vokiečiu be- 
Komisijos i laisvių.

galva buyo -Ceretellis. Ačiū] ...___

IŠMETĖ KUNIGĄ.

Sako, laikęs maištiškas 
kalbas.

ttles t.v. Municipal League 
vakar nutarė pašalinti iš sa
vo narių tarpo kunigą Syd
ney Strong. Mat šiomis die
nomis jis pasakęs keliatą 
“maištiškų prakalbų” Los 
Angeles mieste.

ORAS
>

<*) i
* * !!■

mes W. Gerard,
/laikė prakalbą Ad Club’o ’ deralis prisaikintųjų teis- 
surengtame bankete. Tarp mas.
Kita jis reikalavo pašalinti 
iš mokyklų vokiečių kalbos 
'mokinimą. Vietoj to ponas 
Gerard proponuoja įvest Is
panų kalbos lekcijas.

DAR 80 MILIARDŲ DOL. 
TALKININKAMS.

užbaigimui dabartinės ka
rės, kitaip tariant — pradė
tų taikos derybas. x Tokių 
žinių čia vakar aplaikyta — 
nežinia iš kur.

Vokietijai bus įteikta ko- 
lektyvis ultimatumas, arba 

___ i nuo kiekvienos 
iminėtų valstybių. Tai pri
klausysią nuo tų valstybių 
karunuoęių (karalių) kon
ferenciją, kuri neužilgio į- 
vyks Bulgarijos sostinėje, 
Sofijoje.

SUV. VALSTIJOS STATO
SI 787 LAIVUS.

Viso Suv. Valstijos jau pa
skolino talkininkams $2,- 
613,400,000.

KARIAUS IKI PASKU- 
TINOSIOS.

Kol talkininkai kėsinsis pa
sigrobt Vokietijos terito
riją, taika bus negalima— 
sako Michaelis.

Visa tai valdžiai atsieis 
$1,150,400,000.

WASHINGTON, sp. 11.— 
Laivyno sekretorius Daniels 
praneša, jogei bėgiu sekamų 
18 mėnesių šios šalies valdžia 
mananti įsigyti 789 naujų 
laivų —drednautų, kruize- 
rių, torpedų naikintojų ir tt. 
Visa tai valdžiai atsieis arti 
pusantro miliardo dolerių, 
būtent $1,150,400,000.

WASHINGTON, sp. 10.— 
Suv. Vlastijų valdžia vakar 
įteikė naują karės paskolą 
dviem savo talkininkams, 
Anglijai ir Francijai — po 
keturiasdešimts milionų do
lerių kiekvienai. Viso tuo '• 
budu iš pirmosios karės pa
skolos Suv. V aisti jos jau pa-’ 
skolino savo talkininkams du 
miliardu šešis šimtus tryli
ka milionų ir keturis šimtus

| tūkstančių dolerių.

Chicagiečiams Žinotina.

Chicagoj ir apielinkėse.— 
I Giedra; truputį šilčiau.

Augščiausia , temperatūra 
vakar buvo 48 laipsniai; že- 

' miausia — 44 J.

AMSTERDAM, spalių U. 
— Čia gauta žinių, jogei kan
cleris Michaelis vakar kalbė
jęs reichstage — apie taiką. 
Tarp kita jis buk užreiškęs, 
kad taip ilgaų kol Vokieti
jos priešai kėsinsis pasigro
bti by kurią jos teritorijų, 
taika bus negalimu daiktu.

Ketverge, spalių 11 d., CH1CAGOS LIETUVIŲ DARBI
NINKŲ TARYBA rengia did eles prakalbas “Mildos” sve
tainėje, 3249 S. Halsted st. Kalbės “Naujienų” redaktorius 
P. GRIGAITIS, KL. JURGELIONIS ir kiti. Bus kalbama 
apie Tarybą ir kitus kiekvienam žinotinus klausimus. 
Kiekvienas todėl privalo atsilankyti i šias prakalbas.

Pradžia lygiai 7:30 vai. vakaro.

Įžanga dykai.

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININKŲ TARYBOS 
PILDOMASIS KOMITETAS.
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Užslsakomoji kaina:
Mfcagoje, nešiotojams kasdien pri- 
Matant į namus, moka:

Savaitei ...................... 12 centų
Mnesiui ...................... 50 centų

flBtosto dalyse, kur nešiotojai nepa- 
MMia, dienraštis siunčiamas pačtu, 
taijams išanksto užsimokėjus: Me-

ne Chicago j, metams $5.00; pu- 
Imt metu $3.00; trims mėnesiams 
WTI. Kanadoje metams $7.00. Vi
tu kitur užsieniuose $8.00 metams.

siteto trustee’sų, kurie per
sekioja priešingos nuomonės 
žmones.

Baigdamas savo laišką, 
’prof. Beard užreiškia, kad 
įstatymai turi suvaržyti uni
versiteto trustee’sų savava
liavimą. Prie dabartinio da
lykų stovio profesoriaus pa
dėjimas esąs žemesnis, negu 
paprasto da/Ajninko. Nes 
darbininką bent išdalies ap
gina unija, o profesorius ne
turi jokio apgynimo; uni
versiteto valdytojai gali iš
mest jį nedavę jam nė pasi- 
aiškint.

deda drūta muzeli ant joju 
snukiu!
Jeigu “Saulei” Dievas duotų 

ragus, tai ji visą svietą išbadytų.

Skirtumas i tarp 'bolševikų ir 
menševikų, reiškia, yra visai ne 
tame, ką nurodo “L.” rašytojas.

Pagalios V.. P. straipsnyje 
skaitome:

Streikas ir boikotas.-— Tuos kymus, vienos pusiau pritarda-

PRIEKABES. Užbaigdamas savo straips
nį turiu pasakyti, kad aš, kai-

žodžius vartojame kasdien. 
Kiekvienas lietuvis darbininkas 
juos geriausia supranta, kiekvie
nas žino, ką jais, juos vartoda
mi, pasakome. Nors tie žodžiai 
svetimi. Jie kilę iš Anglijos.

mos tam sumanymui, o kitos ir 
pilnai jiri ta niurnos tani; buvo 
net ir delegatus išrinkę. Bet 
vasaros karščiams užėjus tas 
darbas buvo sustojęs ir nebuvo 
nieko veikiama. Dabar gi orui

smukimuose apsvarstytų tą 
klausimą rimtai, ir galbūt jos

Kapitalistinių par
tijų vienijimąsi.

Roosevelto 
agitacija.

“Ateitis” ir “Vienybė L.” sa
ko, kad “Naujienos” parašiusios 
apie Chicagos tautiškus ir kleri- 
kališkus skundikus tyčia, idant 
užduoti smūgį savo* politiškiems 
priešams. Tų laikraščių redak
toriai tur-but sprendžia apie ki
tus redaktorius pagal save, jei
gu jie skaito tokį dalyką galiniu.

Jeigu “Naujienos” nebūtų tu-

lauju rimtumo ir nuoseklu
mo vedime polemikų nuo Są
jungos organo, negu nuo kitų 
laikraščių, nes musų organas 
privalo rodyti pavyzdį ir ki
tiems.
Tai yra prietaras. Sąjungos 

organo uždavinys visai nėra ro
dyti pavyzdį kitiems laikraš
čiams.

anglų “t o strik e” (tariama: 
straik), užgauti, mušti. “To 
strike work” lietuvių kalba

bą, t. y. staigu mesti darbą. Iš 
to daiktavardis “strike” (tar: 
straik) darbininkų žodyne įgijo 
d a i’ b o moti m o prasmę, 
ir tąja prasme Anglijos darbi
ninkai vartoja j j beveik nuo

“Naujienose“ buvo rašyta 
apie tai, kaip kapitalistų 
spauda Daytone ėmė karštai 
ragint republikonus ir de
mokratus susivienyt j daik-* 
..tą, kuomet nominacijose so
cialistai gavo daug balsų.

Tokia-pat vienijimosi po- 
Jitika varoma ir kituose mie
stuose. New Yorke, pav. 
republikonai su demokratais 
^pastatė kandidatu į mayo- 
rus p. Mitchefj, bijodami, 
kad Tammany Hall kandida
tas ir “reguliaris“ republiko
nų kandidatas neatsilaikys 
prieš socialistą Hillųuitą.

Chicagoje republikonai su 
demokratais pastatė bendrą 
kandidatų surašą, sudarytą 
per pusę iš republikonų, per 
pusę iš demokratų. Ir kaip 
pripažino “Tribūne“ ir kiti 
laikraščiai, toji “fifty-fifty“ 
kombinacija tapo sugalvota 
tuo tikslu, kad nedavus lai
mėt socialistams.

rašiusios. Mes esame painfor
muoti, ir tai ne vieno žmogaus. 
Kas-gi del to, kaip mes apie tai 

o 
pranešėme, tai tas yra musų 
dalykas. Jei matysime reikalą, 
tai pranešime ir smulkiau.

resniu už kitus. Bet ar galima 
statyt kam-nors už pareigą but 
geresniu už kitus? Žinoma, kad 
negalima. Iš laikraščio, lygiai 
kaip ir iš žmogaus, galima tik
tai reikalaut, kad jisai stengtų-

1830 metų. (Vietoj žodžio 
“streikas” kadaise Lietuvos lai
kraščiai buvo pradėję vartoti ta
riamai lietuvių žodį “šutvė.” Iš

aš nežinau. - A.L.).

ARGIIš'HESŲ?

Šitie faktai rodo, kad ka
pitalistų partijos bijosi soci
alistų. Bet jie rudo taip-pat, 
kad tarpe kapitalistų partijų 
nėra jokio principialio skir
tumo. Jos tarnauja kapita
lo reikalams, kurie yra prie
šingi darbininkų reikalams. 
Todėl jos ir vienijasi, kada 
mato, kad darbininkų parti
ja—socialistai—gali perga
lei kiekvieną jų skyrium.

Juo geriau. Kada kapita
listų partijos susivienija, tai 
piliečiams darosi lėngviaus 
pasirinkt, už ką balsuot. A- 
žuot svarsčius katras yra ge
resnis—republikonų kandi
datas ar demokratų kandi
datas, jiems tuomet priseina 
rinkties tarp kapitalistiškų 
kandidatų iš vienos pusės ir 
socialistišku—iš antros.

Protaujančiam piliečiui ši
tas pasirinkimas negali 
sunkus.

but

Profesoriaus 
padėjimas.

Nesenai Columbijos (New 
Yorko) universiteto valdyba 
atstatė du profesorių, Car- 
tell ir Dana, už tai, kad juo
du nepritarė valdžios politi
kai karės klausime.

Protestuodamas prieš to
kį universiteto valdybos žin
gsnį, dabar pasitraukė iš sa
vo vietos politikos mokslų 
profesorius, Charles A. 
Beard. Laiške į Columbijos 
■universiteto valdybą jisai sa
ko, kad jisai nesutinka su at
statytųjų profesorių nuomo
nėmis, bet jų atstatymą jisai 

■-•kaito neteisingu pasielgi
ami. Jisai stojąs už karės tę- 

Mrimą iki. pergalės ant Vokie- 
5*ijos, bet jisai negalėtų tą 
taavo įsitikinimą skelbti vie-j 
Šai, imdamas algą iš univer-

Amerikos džiugų vadas ir 
demagogijos ^meisteris, Ta
das Rooseveltas, gabiai nau
dojasi proga sustiprint savo 
įtekmę ir pastūmėt pirmyn 
savo politiką.

Jisai, pirmiau negu kas ki
ltas šioje šalyje, ėmė varyt a- 
gitaciją už “karišką prisi
rengimą“. Wilsono admini
straciją, kuri ilgą laiką lai
kėsi kitokios politikos, jisai 
atakuodavo kiek drūtas.

Dabar, nežiūrint karės, ji
sai ją irgi atakuoja—už tai, 
kad ji, girdi, permažai rūpi
nusis “karišku prisirengi
mu“ praeityje. Kalbose ir 
straipsniuose jisai piktai iš
juokia dabartinį Amerikos 
kariuomenės stovį ir sako, 

.kad nauji kareiviai neturį! 
šaudyklių ir vartoją mušt
rui šluotų kotus. !

Valdžia tečiaus jam už to
kią agitaciją nieko nedaro, 
įnors, anot vieno laikraščio, 
tie Roosevelto užsipuolimai 
ant armijos daugiau kenkia 
karės vedimui, negu visos so
cialistų spaudos priešvaldiš- 
ka kritika.

Ponas Rooseveltas labai 
džiaugiasi, kad tapo ant ga
lo įvesta priverstinas karei
viavimas. Jo nuomone, ka
riškos stovyklos, kuriose 
muštruojami jauni vyrai, e- 
są puikiausios “amerikaniz- 
mo“ mokyklos. Jisai geistų, 
kad priverstinas kareiviavi
mas paliktų Amerikoje ir po 
karės. Viename savo straip
snyje jisai sako.

“Tegul visi geri amerikie
čiai’ reikalauja, kad dabar, 
be atidėliojimo, šis dalykų 
stovis butų įstatymais paver
stas musų nuolatine nacio- 
nale politika.“

Rooseveltas stoja už tai, 
kad butų įvesta visuotinas 
nuolatinis kareiviavimas ja
uniems vyrams, 19 ir 20 am
žiaus, t. y. kad dabartinė 
konskripcija butų palikta ir 
taikos laikui.

Jisai, žinoma, išreiškia ne 
savo vieno nuomonę. Jisai 
tik yra smarkesnis už kitus 
“džingas“ ir anksči’aus už 
juos pasako, ko jie visi trok
šta.

Drg. V. Paukštys parašė “Lai
svėje” ilgoką straipsnį apie lie
tuviškąjį “bolševizmą.” Jame 
pasakyta daug tiesos ir paduota 
keletas įdomių faktų, bet neiš-

Vienoje vietoje jisai, pav, sa
ko:

Sąjungos organas, kuris už
ėmė bolševikų poziciją, vieton 
sąjungiečius supažindinti su 
bolševikų programa, vieton 
pavartoti prieš menševikus 
sveikus ir rimtus argumentus 
ir duoti gilesnį frakcijinį su
pra t imą, t uo j a us pradėj o 
šaukti, kad tie, kurie nesutin
ka su jų taktika, yr parsida
vėliai, dirba už dolerį, kad jie

Suprantama, menševikai bei 
ir centriniai, pasijunta užgau
tais* ir atsakydami į tuos šauk
smus, vėl pavartoja tokius 
pat epitetus, vėl pradeda šauk
ti, kad ant jų užpuola šmei-

pat, kai j) “Kova” 
jo “Kovai” “ 
lerius”, “

t. y. prikaišio- 
parsidavimą”, “do- 

nevelijimą gero Sąjun
ti. Bet tai ink vra

netiesa.
ne

tuose.” Tokie, kai Į) 
nurodyta, priekaištai 
žimas. šmeižime-gi 
mažai svarbos, kokiais
tais” jisai yra išreikštas.

yra šmei-
turi labai

Gali
ma nepavartot nė vieno neman-

“Tamista, gerbiamas pone, už 
pinigą išsižadėtum savo princi
pų ir eitum tautos didvyrius 
garbinti.” Sitam pasakyme nė
ra nė vieno negražaus žodžio, o 
vienok jisai gali įžeist žmogų 
labiau, negu šlykščiausi “epite
tai.”

Be to, 
kuris taip
savo straipsnyje vartoja stipres
nių “epitetų”, negu jų buvo vi
sose laikraščių polemikose. Ji-

“Laisvės ” 
smerkia

daktorius (pats būdamas redak
torium!) prie “Rusijos izvozči- 
kų”! 
tas.

Kalbėdamas,
skirtumus tarpe 
menševikų, drg. 
sako:

Tai jau yra nei šis, nei

Apžvalga

toliaus, apie 
bolševikų ir 

V. Paukštys

TARADAIKOS BURNELĖ.

Gazieta “Saule” rašo:
Sziandienine lietuviszka lai

svoji spauda verke krokodili- 
neins aszaroms: “vyruezei jau 
mus Amerikos valdžia, kuri 
nori invest! Vokietijoj.demo
kratizmą, Amerikoj , ta demo
kratizmą baigė jau naikinti.”

Ko “lietuviszka laisvoji 
spauda” verke ir rūgo j e ant 
/valdžios? Jeigu ji ji nekalta, 
kam raudoje irt graudžes asža- 
/as lieju, buk Amei'ikas už-

Ii but. Jeigu-gi kitas, to nevei
zint, bus už jį dar geresnis, tai 
tame nėra nieko bloga.

lis nėra ir negali but geras vien 
dėlto, kad jisai yra Sąjungos lei
džiamas. Laikraščio gerumas 
ar blogumas priklauso — prie 
kilų lygių aplinkybių, nuo ge
rumo arba blogumo jo redakci
jos. O redakcijos gerumas ar
ba blogumas priklauso nuo to, 
kokie žmonės yra į ją pastaty
ti. Redaktoriai, menkai teišma- 
nantįs apie socializmo mokslą, 
nepadarys socialistinio laikraš
čio pavyzdingu, kad ir jie dar

savo turiniu perėjo ir į kitas ša
lis. Įsigyveno, pagalios, ir lie
tuvių darbininkų žodyne.

žodžio b o i k o t a s tokia 
istorija. Apie 1879 metus vie
nas anglų dvarininkas turėjo sa
vo vardų, Airijoj, užvaizdą pa
varde Boycott (tark: boikot), 
anglą. ‘Buvo tai bjauriai žiau
rus žmogus. Tuo savo žiauru
mu įsipyko jis iki gyvam kau
lui visiems šalies žmonėms, ku
rie tik su juo reikalų turėjo, o 
ypatingai nuomininkams ir dar
bininkams. Ir štai 1880 melais, 
prieš pačią pjutę, visi darbinin
kai ir tarnautojai atsisakė eiti 
jam dirbti. Negana to, vežėjai

darbą pradėt vykinti gyveniman, 
arba padėt jį į šalį — tas, žino
ma, priklausys nuo pačių dele
gatų.

Kad LDLD. rajonas reikalin
gas, tai nėra abejonės, nes mes 
žinome, kad ko didesnė organi
zacija, tuo daugiau galima ir 
nuveikti. O ypatingai Chica
gos ir apielinkės LDLD. kuopų 
sujungimas butų vienas prak
tiškiausių dalykų, nes mes pa
tįs matome, kaip mums išsis- 
klaidus vra sunku veikti LDLD.*

labui. Kuopoj yra silpnos fi
nansiškai, ir jeigu ką ir norėtų 
veikt, ir pavaryti smarkesnę agi
taciją už LDLD., tai bijosi įei
ti į skolas. Tokiu budu atskiros 
kuopos ir negali smarkiau v eik
li del LDLD., nes joms trūksta

ną. Nepamirškite taipgi arti
miausiame susirinkime išrinkt 
ir delegatų į konferenciją, nes 
kitų pakvietimų nebus siunčia
ma. Toj konferencijoj ir pa
aiškės dalykai, ar mums yra rei
kalingas Rajonas ar ne. Tas vi
sas dalykas priklausys nuo tos 
konferencijos. Konferencija į- 
vyks lapkričio 11 d., 7:30 vai. va
kare, M. Meldažio svetainėj.

LDLD. 45 Kp. Organizavimo 
Komitetas:

J. Kiikunas, 
P. Balčikonis,

2327 W. 22 Pl., Chicago, 111.
. ............     ■ I ............. ■■■ - ...^1 I-. .Į.

Amer. Liet. Darb 
Taryba.

Vienykime progresyves spėkas.

Ind. Harbor, Ind. Spalio 7 
dieną įvykusiame Suv. Liet. Am. 
185 k p. mėnesiniame susirinki
me tarj) kitko buvo įnešta, kad

Taigi 15 kuopa rado reikalin-

ir apielinkės LDLD. kuopas Į

da mes susiorganizuosim, mes 
galėsim daug daugiau veikti, o 
ir dirva mums yra plati. Mes 
susiorganizavę į LDLD. rajoną, 
jausimės kaipo spėka, kuri ga
li veikti ir atlikti didelį darbą.

kuopa, su 40 narių, vienbalsiai

Beje, tarp nekuriu narių pa
rodė skirtingu nuomonių

vaizdins, kad jie esą “pavyzdys” 
kitiems, dėlto kad jie redaguoja 
organizacijos leidžiamą laikraš
tį, tai išeis 
tuomet jie,
geresniais, niekins kitus, 
parodžius savo nesamą
mą”; vadinasi, padarys savo re-

vežimų, duonos kepėjai ir mėsi
ninkai ''atsisakė pristatyt jam

visai blogai. Nes 
ižuot stengęsi būti 

idant

vininkai neįsileido jo j viešbu
čius, dagi Airijos geležinkelių 
kompanija atsisakė gabenti 
traukiniais jo gyvulius. Ir po
nui Boycottui pasidarė taip

maršrutą, kuris yra būtinai rei
kalingas, nes tik per prakalbas 
mes ir galinio agitaciją už L. D. 
L. D. varyti. Musų gi pareiga 
kuodaugiausia narių prirašyti, 
mes žinome, kad juoskaitlinges- 
nė bus organizacija, tuo mes ga
lėsim daugiau raštų išleisti. O 
suorganizuot didelę minią į L. 
D. L. D. yra lengva, nes mokes-

D. Tarybos skyrių, ar dėtis tie
siog prie clucagiečių. Bet po 
trumpu pasikalbėjimu paaiškė
jo, kad geriau organizuoti vie
tos Tarybą, nes jau dvi vietines 
draugijos yra prisidėjusios, ir 
kad East chicagicčiai jau ren
giasi Tarybos skyrių tverti, o 
East Chicago ir Indiana Harbor 
skaitosi kaipir vienas miestas.

Delegatu išrinkta vienas ga
biausių ir darbščiausių narių, J. 
KundroŠka, kuris energingai 
darbuojasi vietinėse kuopose,

negu jisai turėtų but dėlei jų 
neišsilavinimo. 4** -į

Faktiškai, taip dalykai ir yra 
šiandie. Jeigu “Kova” nepadeg
tų gerai aiškint socializmo klau
simus, tai tas dar butų pusė bė
dos; bet jos redaktoriai, nors ir 
nepajiegdami gerai aiškint so
cializmą, įsisvajojo, buk jų vie
ta tai but pry šaky j e kitų (“but 
pavyzdžiu”). Todėl jie su tokia 
neapykanta atakuoja kiekvieną 
laikraštį, kuris drįsta nepripa
žinti “Kovos” nepavyzdinga. Ne- 
turėdami-gi tinkamesnių įran
kių savo atakoms, jie ir “dole
rius” prikaišioja ir “oportuniz
mą” ir “tautiškų didvyrių garbi
nimą.” O kada tas negelbsti, tai 
jie duoda “suggestiją” net boiko- 
tuot jų oponentus.

Pirma ji atakuodavo “Naujie
nas”; paskui ji ėmė kabinėties 
prie “Keleivio 
prie “Laisves” 
priešino jos ‘

Taigi tas prietaras, kad “Ko
va” “turi” but pavyzdžiu ki
tiems, yra viena svarbiausiųjų

Nuo to išsireiškimas “boy
cott”, “boycotting” pradėta Ai
rijoj, paskui Anglijoj vartoti at
sitikimais, kur darbininkai, ar 
šiaip žmonės, susitaria neturėt 
su kuo nors (pav. su samd'yto-

tus) ir dar už tuos įmokėtus 
pinigus kiekvienas narys gauna 
liek raštų, kiek draugija per 
melus išleidžia. Taigi mums 
reikia lik dirbt, rengt prakalbas, 
ir tveri naujas kuopas, kur lik

daugiausia narių. O tą darbą

”, o ant galo ir 
, kuomet ji pasi-

r-T—       —■—»> ■ ................ ................. .....

Svetimi žodžiai dar
bininkų žodyne.

kur paeina žodžiai: streikas, 
boikotas, socializmas, 

proletariatas? *)

Lietuviai savo rašto kalboj tu-

lis jų gyvoj kalboj retai tevar
tojama, paprastas žmogus dau
gelio jų visai nesupranta. Bet 
yra taipjau daug tokių svetimi] 
'žodžių, kurie ne tik rašte, bet ir 
paprastoj lietuvių kalboj spėjo

Ir ką dabar supranta di
džiuma musų taip vadinamų 
“bolševikų”, kad ir apie pa
čius bolševikus? Juk jie ži
no tik tiek, kad bolševikai 
prieš karę, o menševikai už 
karę. Bet argi tik tame skir
tumas? Man rodosi, kad ne.
“Bolševikai prieš karę, o men

ševikai už karę”! Argi tai yra 
tiesa? Martovas ir Akselrodas 
yra'menševikai, o ar jie už ka
rę? Rusijos Valstybės Durnoje 
buvo visa menševikų frakciją 
(su Čcheidze,: pirmininku)♦ o at 
ji r nors kartą balsavo už karės
kieuuub / , ši Ju laifcr. Die f ackel

kad, rodos, be jų sunku jau bu
tų apsieiti. v.

Kalbėsim čia apie keletą tokių 
žodžių, kurie ypatingai įsigyve- 
kurie darbininkų žodyne ir 
kuire darbininkų judėjime uži
ma gana didelę vietą. Tų žodžių 
paęiga, jų istorija gali but 
vienam įdomi.

ne

kiti žmonės tatai darytų. Pas
kiau tie žodžiai “boikotas”, “boi
kotuoti”, t.y. “daryti taip, kaip 
buvo padaryta su ponu Boycol-, 
tu”, perėjo ir į kitas šalis.

Kodėl svetimų šalių darbinin
kai skolino lokius išsireiškimus

O štai kodėl. Anglijoj anks
čiau, ne kaip kur kitur, pradėjo 
atsirasti fabrikų darbininkai, 
fabrikų proletariatas. Pirmuti
nės mašinos tapo Anglijoj išra
stos ir pirmiausia ten pritaiky
tos. Ten pirmiausia atsirado ir 
milžiniški fabrikai, su tūkstan
čiais darbininkų — vyrų, mote
rų ir vaikų — kurie buvo bai
siausiai išnaudojami. Kad savo

kad atsispyrus prieš nesvietišką 
fabrikantų išnaudbjimą, darbi
ninkai turėjo vienyties ir kovo
ti. Tuo budu Anglijoj pirmiau
sia atsirado galingos darbinin
kų organizacijos. Jos buvo pa-

kams. Tat kitų šalių darbinin
kai, mokindamies nuo Anglijos 

voti už didesnę 
dienos sū

ri uo jų
savo kovos 

— (Daugiau bus).

mokestį, už darbo 
trumpinimą, perėmė 
taipjau ir vardus 
priemonėms.

*

Skaitytoju Balsai
[Uš išreikštas šiame skyriuje nuo

mones Redakcija neatsako.}

■žodis Chicagos ir apielinkės 
LDLD. kuopų nariams.

Tūlas laikas atgal LDLD. 45 
kuopos komitetas buvo išsiunti- 
nejęs LDLD. kuopoms atsišau
kimo laiškus kaslink tvėrimo 
LDLD. rajono. Ant atsišauki
mu. iulos kuopos davė ir a įsa-

LDLl). rajonas, kuris suvienytų 
visas kuopas ir sudarytų didelę

Antras, mes žinome, kad me
tai už metų turės įvykt LDLl). 
suvažiavimas, į kurį reikės siųst

vieną delegatą į suvažiavimą, 
ypač jei suvažiavimas įvyktų 
rytinėse valstijose. Musų nuo
mone, kad to negalės padaryti

rai. rfad ir priseis jungties į 
krūvą kelioms kuopoms, kad 
pasiuntus delegatą į suvažiavi
mą.

Taigi anksčiau ar vėliau 
mums vistiek priseis jungties į 
krūvą. Tad ar nebūtų geriau tą

rodei LDLD. 15 kuopa, per
matydama tuos dalykus, ir pasi
ėmė sau už pareigą paragint vi
sas Chicagos ir apielinkės L. D. 
L. D. kuopas, kad jos savo su*

Berods SLA. kuopoje nuo se
nai buvo kalbama apie reikalin- 
ginną prisidėti prie to prakil
naus sumanymo, bet daugelis 
narių nesuprato, ką reiškia Ta
ryba, kokie jos tikslai ir užda
viniai, todėl vis atidėliojo. Bet 
kada mažas būrelis pasišventu
sių žmonių tą idėją paskleidė 
tarp plačiosios minios ir kada 
žmonės suprato vertę organiza-

vienbalsiai nutarė stoti Tary- 
bon ir organizuoti minias svar
biam darbui.

Geistina, kad ęh*ugiau domos 
į tai atkreiptų kitos vietinės ir 
apielinkės miestelių draugijos ir 
kad organizuotų A. L. D. Tary
bos skyrius. Reakcija vis la
biau įsismarkauja, tat reikia ne
atidėliojant veikti. O pasek
mingai veikti galima tik visas 
savo spėkas vienydami.

Stepo Vaikas.

Kazimieras Gugis
Veda vie otrius reikalus, kaip kriminalitkuose 

taip ir cMliikuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus irpopieras,

Namų Ofisas:
$121 S. Halstod St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. iMften lt. 

71041 MiyW
TeL Central MII

Pranešimas Naujieniečiams!

Atminkit ant visados!
Šiuo pranešame visiems “Naujie
nų skaitytojams, **Naujicnų” pla
tintojams, “Naujienų” *remėjams, 
taipgi draugijoms, kuopoms, kliu- 
hams ir biznieriams, kad nuo šio 
laiko “Naujienų” Spaustuvė vėl 
pradėjo atlikinėti nuo mažiausio 
iki didžiausio įvairiausius spau
dos darbus. ‘Užtikriname, kad 
darbai bus atlikti gerai ir į taikų.

Reikale kreipkitės:

NAUJIENOS
1840 So. Halsted St., Chicago, III

t
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LIETUVIŠKAS AKTŲ GYDYTOJAS

1

iJaibo'j

taupomasis sky- 
8 vai.

pasirodė pilnai atsakančiu 
tūkstančiams kūdikių. Eagle 
Brand pienas yra plačiaus 
vartojamas kūdikiams, negu 
bent vienas maistas. Jisai 
buvęs visų vadu suviršurp 
šešiasdešimts metų, Jei jūsų 
kūdikis nežindomas, tai duo
kite jarrt Borden's Eagle 
Brand Condensed Milk, 
Iškirpk t>į apskelbimą ir vruiipk

Borden’s Condensed Milk Co, 
New York City. N. V.

o aoturčsite nurodymus lietuvių 
kalboj, kaip t rj vieni va t loti,

DR. M. HERZMAN
» & K U S I J O S

Gerai lietuviams ilromaj per 16 me
tų kaipo iiatyręi gydytojas, obvrursr** 
ir akUAeria.

Gydo AŽtriaA ir ckroniAka'i Ii«a\ rr- 
rų, moterų ir vaikų, pagal naojaurtfv? 
tnetodn.3 X-Ray ir kitokiu* elektroj prt«- 
taiaUa.

Ofuaa ir Labaratorija t 1015 W. 18t> 
8L netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone Carai 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Street

VALANDOS: 6—9 ryto, tiktai.

Pwnffetsl 
OrgMitL

Per laiškus, iš praktiškai šutai 
By t ų ypač tam tikslui lekcijų, 
gali lengvai ir greitai išmokti 
Augin kalbą, skaitymą, raštą J 
Ir gramatiką. Reikalauk paaiai"^ 
kinimo; prisiysk už 2c markę. I

MOKINAME ir KLESOSE 
Įvairiu mokslų, dienomis ir va
karais. Klesos dėl vyru ir mo
terų. Mokinkites šioj moky
kloj; PASEKME UŽTIKRINTA. 
Viską Aiškinam Lietuviškai.AMERICAN COLLEGE PREPARATORY SCHOOL

(Amertcti StifrM •! L*s<n^
3103 S. Halsted St. Chicago, Id.

virsiu, vi r

raudoni?
yiškia. kad jie paeina nuo akių ligns.tĮ 
išvengti daugelio keblumų

įteikiu ir pasimatykite su ruonim.

Dr. F. <O. CARTER
AKI L. A( Sį , NOSIES ir GERKLĖS SPECIALISTAS

120 SO. STATE GATVĖ. CHICAGO, ILL.;,
9 ryto iki '7 vrJ.. Nedaliom nuo 10 iki 12 vai. dieną>!: 

Sekančios

c į mimo ofisą ir aš gerai išegzaminuosiu jųsy akis ir pa
inus atvirai, ar jums reikalinga akiniai, ar ne.
rikalingi, juos galima bus gauti už nebrangią kainą, 
įsitc patarnavima nuo gydytojaus ir chirurgo, kur > >pecl- 

gydymu akių PER PRAEITUS 20 METŲ.

Sic Banko viršininkai reab’.’uo'n, kad yra dcroritoriij; 
kuriem.- sunku atlikti savo bankus reikalus Irikc paprastųjų bau-

Ketvergis, spalių 11, 1917

Del Patarnavimo Depozitoriams 
Bankas Atdaras Panedėiio Vak.

De’ parankumo tokių depozitarių ši ? Bank 
rius bus laikomas atdaras Panedeh j vakarais ik

Musų depozitoriai apsaugoji musy Kapitalu
fiijančiu $5.100,000,00

State Bank of Chicago
“Kalbame lietuviškai. Kviečiame atsilankyti lietuvius/'

La Salle ii- Washington gat. .(Prieš City Hali),

įųnų regėjimas nusilpnėjo?
jysų akjs raudonos? Ar jos nie/ti arb•< kr 
jos bijosi šviesos?
jys matote dėmes prieš akis?
jųsy regėjimas aptemsta po skaitymo?
jus nervuotns? Ar jūsų atmintis silpnėja?

kp. prakalbos. Publikos į pra
kalbas susirinko nemažai ir visi 
atidžiai klausėsi d. T. Dundulio 
išvedžiojimų.

Nors ir ilgai kalbėjo — apie 
3 su viršum valandas, —bet kal
ba buvo labai įdomi ,lodei ir
publika kantriai lauke pabaigos. 
Net ir pasibaigus prakalboms 
nenorėjo skirstyties, bet susto
jus būreliais apie kalkėtoj aus 
paliestus klausimus tarp saves

I*nbrikos irgi negalima pažin
ti, Pirmiau būdavo nenusedi 
ant kėdžių. Bet šį sykį ji užsi
laikė taip ramiai, kad vargiai 
ramiau kas gali užsilaikyti. Tik 
vienas žmogelis, matyt, būda
mas linksmame upe, nuolatos

džius.
Po prakalbų prie kuopos pri-

prakalbų pasekmingumu.
Darbininkas.

čiau pasirėdžiusį, Rengėjai sa
ko, kad tai buvęs Gediminas, 
Bet jeigu tuo norėta parodyti’ 
Gediminų, tai reikia pripažinti, 
kad rengėjai nežino ne lietuvių 
istorijos, nu žino kų-nors apie 
senovės lietuvių rubus.

Lietuvių vėliava irgi buvo ne
tikusi.

Abclnai tas vežimas (o jo už 
pakalyj buvo užrašyta “Litlnia 
nia”) neužganėdino ne savųjų, 
ne gi padare įspūdį į svetimtau
čius.

draugijų — LSS. 116 kp., D. M. I 
D., LDLD. ir D.L K.K. -- kon-
ccrtas, 
namo.

tas pilnai pavyko; žmonių pri-' 
sirinko pilna I. O. S. svetainė ir ’ 
LSS. namui liks gerokai pelno.

Koncerto programas susidė
jo daugiausia iš dainų ir solo 
smuiko. Pirmiausia LSS. cho
ras padainavo “Sukeikime ko
va”, paskiri Dainos Mylėtojų i 
choras sudainavo dvi daineles, 
j ų t a rp e “O 1 a i s ve š veri toji.” 
Paskui sekė

*>*«•

MOKINKIS
I^WflSWWIPER LAIŠKUS ARBA KLESOSE

Kdtotl Skaityti, Rašyti Atikai

KONCIiR I INOS

KUOMET KITOKIS MAISTAS 
KEHKIA, TAI

EAGkĘ

t I

Apsvarstykit 
(i era i.

Dabar yra patvirtintos ir •-varto
jamos daugumoTlictuviy, kurie gra- 
jija koncertiną ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina, 

' padaryta Suvienytose Valstijose, 'A- 
itnerikoje, Mes galime jas parūpin
ki augšlo arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kuriišsmn- 
čiame dykai.

Georgi A Vitak Music (k. 
t.MO W. 47th St.. Chicago, IU.

pa®

Geriausia Krautuve
de! pirkimo Ir taisymo visokių daik
tų, kaip tai: laikrodžių, žiedu, 
veliu ir kitokių. Kas ką pirksit 
mane, tai aš viską. gva ran tuoju
kad auksą pirksite, auksa ir gauMt. 
Jei nebus auksas, tai $50 ©agrod«« 
gausite nuo &o laiko.

Taipgi prirea- 
^kam Akinius.

Kas turit silpnas akis ar trumpą re
gėjimą, arba galvos skmidejimą, ne
laukite ilgai, bet ateikite pas maiMk 
Aš duosiu jums rodą ir prirtaksfan 
akinius. Už savo darbą gvar an tuo
ju arba sugrąžinu pinigus.

G. MILLER, akių specialistą*.
PETER A. MILLER, optician 

Tel. Canal 5838
2128 West 22-ra gatve. Chica^®,

Ar galima 
kitur deiman
to žiedus pi
lau pirkti?

Ar galima
Elgino laikro
dėlius pigiau 
gauti?

Ar kitas au- 
ksorius galėtų 
jus darbu ge- 

& riau užganė
dinti?

Paklauskite 
lietuvių, kurio 
žino. Šimtai 

laikrodėlių 
parduota. Visi užganėdinti. Teisin
gas patarnavimas.

DETROIT, MICH.

miestas yra prie Detroit

K. Nurkaitis
16171 Robey St, Chicago J f

Prie Milwaukee ir North Avės. ®

ina gauti.

irimui. ‘ O p r a gy veri imas nuola-
M iH ty A *11 ii t Irttf tfd K-1 -. i k įv UI WwWKmM

Pranešam visam Chicagoš Jaunimui, kad mes duodame Puikius

Chicago. UI.
stori St. Pradžia 7 vai. vak.

Kviečiame Visą Jaunuomenę

WBIH-WH- W*1 Y +W-HI
TELEPHONE YARDS 2721

m-L X J D N DW I ? S
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Hftlstcd St., Chicago

jį PIRK SAU vi9S3 Pltmibavojimui reik- J 
m meni* tiesiai už "wholesale’’ kainai ® 
JL Mes parduosime visiems. X
| Uvmthal Plumbing Supply Cft., t

1637 Division Chicago, W 
Corner Marshfield Ave. fl

Kalbama lietuvidkal. «

na kariuomenėn ėmimas.

mazes-’

18th ir Racinc Avė.

BIRUTES DRAUGIJA
Stato Scenoje Vienaveiksmę M. PETRAUSKO Operą

N.mjis: 3255 S. Hulsted St., Chicago.

WISStG
I užauga 35c ir augščiau

*

Dienomis buna viso- 
s - (autu, militariš- 

k t ros 
Mies

ŠIENAPJŪTE"I Daktaras <

ViIJVo. f

v idu r m ies 1 y j, graž iai apsodin tas

. Darbų visur gali- 
Tik mokestįs gana

čiai tik nesenai pradėjo veikti, 
tad ir koncertui galima šis tas 
užmesti. Tai neganėtinas prisi
rengimas ir ypač, nemokėjimas 
apseiti ant scenos. Bet reikia ti
kėlius, kad ateityje tie trukumai 
bus išlyginti. Sunku taip greit 
sutverti ka-nors tobulo.

Dabar laukiame lapkr. 10 d., 
kada čia atvažiuos p. M. Petrau
skas ir surengs mums, detroitic- 
čiams. koncertą. ..Piliorius.

1

Visi nariai kar-

konccrtusAKINIŲ

SO. OMAHA, NE Ik

Paroda.

rengia
!

Petras Vaitiekūnas

buvo pakviesti ii

Mrs. Antanina Shusho Lietuviai gavo

žinoma, jo

toje parodoje ir notare sudarę

Seno K rajau sSpecialistas iš
K

sergtwui

Garsinkis ‘Naujienose’
i! II H

4

jienu" Administracija

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas 902-901 National Life Bldj., 
29 So. La Salle St., Chicago, 111.

Tel Central 6390-6391. Atdara: 
Utarninko, het vergo i r subatos vaka
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu: 
1566 MILWAUKEE AVE., Chicago, JU, 

Tel Humboldt 97.

ir pinieus užsimokėti

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

■t

S
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■
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.5 fit

REIKALAUJI
kenti galvos skandčjinu, 
nuolatos Tau ašaros krinta ii akiu, 
Tau skauda akys, 
skaitant raides susibėga l krūvą, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akiq,

Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart 
reikalingas akinifj.

Duokit? apžiurčti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metu pa- 
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai Šlifuoti sulig jysy akiu ir 
-ik eii: padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
AKIU SPECIALISTAS 
TEMYKIT MANO UŽKASA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
<dinipa) 13-tos gatvčs Ant Platt’s Aptiekus 2-ras augštas. 
Valandos: nuo U ryto iki 9 vak. NedCliom nuo I ryto iki 12 dieni. 

Tel. Canal 5335

Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu

gana tankia
nėra tokiu prakalbu, kuriose

Telefonas Canal 3737

AKUŠERI! MRS. A. VIDIIAS
Baigusi Akušerijos Kolegijų; ilgai prakti
kavusi Pennsylvanijos Hospitalčse ir Phi- 
ladclphijoj. Pasekmingai patarnauju prie 
gimdymo. llždyką duodu rodą visokiose 
ligose moterims ir merginoms. Kalbu lie
tuviškai, angliškai, rusiškai, lenkiškai ir 
slavokiškai.
1739 S. HALSTED STREET, CHICAGO, 

Ant antru lubų.

dienomis lankosi po Illinois vai-
rašinėdamas "'Naujienas” ir

prie gimdymu, 
gero užžiurūji' 

ligotj'* savęs ir savo kūdikio, ai- 
ikiti Į A. Shusho, nes mano pa- 

t i mūvimas užganėdins kiekviena 
turį. Suteikiu teisingą rodą kiek- 
O'i i. Atsišaukite

ikiausia. Bet ne taip iš- 
Lietuvių vežimas nedarė 
įspūdžio. Jis buvo tiek

LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ ; 
OFISO VA1.ANDOS: Nuo 10 ryte iki 3 vak. Nedaliomis iki 12 dieną' 
1900 Blue Island Ave., Kamp. 19-os gt., viršuj banko 

Tel. Canal 3263.

buvo jmatyt kas jame 
Sakoma, ten buvusi Birutė, bet 
tik taip sakoma. Kitos mergi
nos irgi baltai buvo pasirėdžiu-

kailiniais ir su kirviais ant pe
čių. Kų jie reiškė, ar kareivius, 
ar šiaip žmones ir iš kokio am
žiaus, spėti neapsiimu. Vidu
ryj vežimo stovėjo baltas medi
nis arklys, o ant jo kaip tai kei
stai sėdėjo žmogystė, dar keis-

AR TURITE 
SKOLIN 1 NKA,
kurs nenori ge
ruoju atsiteisti,

\ Jeigu taip, tai 
paduokite savo 
skolininką į

- mūšy rankas.
Mes esame pasekmingi visokiu 
skolą kolektoriai. Mųsu būdas 
pasiekia ir atgauna ncatgauna- 
mas skolas visose dalyse Ameri
kos, nes tam tikslui mes turime 
korespondentus, kolektorius ir 
advokatus, prižiūrinčius musų 
reikalus visose dalyse Amerikos.

Su visokiais reikalais kreipkitės 
į musu ofisą ypafi.škai ar laiškais 
įdėdami d vi-echtinę markę atsa
ku nuii aut žemiau nurodyto adre-

jrslvos akaudejimo, atsilankykite p*» -tam i • 

1155 Milwaukee Ave.
Valandoj: Nuo 9 ryto ik! Svsktis.

DR. A. I. EFSTEIW J 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SptetaHrtis iwWtty ryrttfc^ Ir
Ofisas ir Gy vertimui:

3800 8. HaUted SU kampas M 
'Telephone Drover 4974k

Ofisas atdara* iki 10 vai. ryto. 1--4I 
to plrhj ir vakarais.

I
! PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS | 
I Ant. Mmlh| Bmriy h" Stoginio Pciphmo
i CARR BROS. WRECKING CO. 
į SOO3-3OIW S. Maistai SU, Chicago, 111.

“BIRUTES” VAKARAS
Nedėlioję, Spaliu-Oct. 21,1917

Pradžia 7:30 vai. vak.
— - -Į- ; - - ----------- - ------------------------------------ --------------------------------------

ŠIENAPJŪTĖ tai vienas puikiausių muzikos veikalų, kurį kiekvienas 
muzikų mylįs lietuvis .privalo pamatyti, šiame veikale dalyvauja ,pa- 
rinktinės Chicagos dainininkų spėkos, taipjau ir patsai, gerai išlavintas, 
“Birutės” choras. i.

Po perstatymui—šokiai, didelė orchestra ir kiti pamarginimai.
Kviečia “BIRUTĖ

■ SSR

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

3119 S. Morgan St. kerte 32 sL 
Chicago, Iii.

SPECIALISTAS 
Moteriškų. Vyrišky ir -Vaiky 

Taipgi Chroniškų ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet ' 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. NodHio-<| 
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

Telephone Humboldt 1273.

M. SAHUD
Senas Rusas Gydytojas ir Chirunraa.

Specialistas Moteriškų, VyniėhŲ ir
Vaikiokų, taipgi Chroniškų LtSTU-
OFISAS: 1579 Milwattkw Are-

Kampus North Ave , Kambarys WO. f 
8:S0 iki M iiryto 1 
7 :30 iki 9 vakare.

TEL. Canal 2118

Dr. A. L. VUŠKA .
GYDYTOJAS ir <3HI8UBGA8 į 

1749 80. Rahted 8t„ CMmro,-OL 
Kanrpaa IS-toa gatv.

Rusiška i-Lenkiškas 
Ligonbutis

Vyrai, moters ir vaikai, 
reumatizmu, nervuotumu, 
ligomis, Skausmu šlaunyse,
ir nugaroje. Paraližas šlapi 
keblumas arba^Wogas kraujas, 
gydome visas šias ligas veli 
eiektrikiniuis prietaisais, garo 
mis ir vėliausiais išradimais medici
noje. Jeigu jys sergate l< 
šaukite į mus ir mes nūs 
vo gydytoją į jusu namus.

Mes taipgi priimame Ii /•gRylįptife,
1294 Independence IHvd.

me*-

ml'itMM,



XM A g 9 i »N o s, Chicago, Ill Ke t vergas, spanų

MILŽINIŠKAS

VAKARAS su PROGRAMŲ
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242-44 West 23rd Place-

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės. nepraleiskite šios progos, nes tame va
kare dalyvaus programe Įžymiausios Chicagos spėkos, kaip tai: Italų socialistų 
11-to Wardo muzikai ir socialistai, taip-pat ir lietuvių žymios spėkos.

P R O G R A M A S:

5.

7.

10.
IL

Monologas.

Daina . . .

Maršas “Introduclion 
Daina, iš operos . . . .

Sub., 13 SpalioOct, 1917 m 2. Monologas, “Pikta Dvasia
3. Daina ...................................
1. Solo, piano .........................

Chicagos Liet. Socialistų KVARTETAS

II. Internacionalas...........................
15. Kalba ...........................................
16. Kalba ....................................... .. •

Po programo linksmi

.......................................... p-lės J AS 1N SKAITĖS 
....Halu Socialistų Muzikališkas KLIUBAS 
.............. ‘........................................ T. BELLANDI 
..........................................................  \V. G A VAN Y 
... Halų Socialistų Muzikališkas KLIUBAS 

........ Halų Socialistų Muzikališkas KLIUBAS 
...........................................Advokatas K. GUGIS 
............................... Alderman as J. KENNEDY

CHICAGOS ŽINIOS

Pasarga balsuotojams

gistravimos dienų, lodei

pirmą, kartą balsuos, tegul 
nueina į Board of Election 
Commissioners ofisą. City 
Hall, ir ten užsiregistruoja.

nos.

Adv.KAZIMIERAS GUGIS

1i< l

Liet. Daktarų Draugija 
remia K. Gugj.

Ragina visuomenę vienybėn

iiomi-
aliota

Teismo

k imą į visuomeii:

svarbiausias
musu tautos

mes

gaivinti ir pagijo, tečiaus kiti

Dviejuose atsilikimuose' už
troško ištisos šeimynos.

Miesto salė vis dar tebėra už- 
pludusi skundais ant naujojo

Milwaukee, Mis.—L.D.E.D. 56 kp. 
susirinkimas bus nedėlioję, spalių 
14 d., 2 vai. po l>ietų, 861 — 1st avė. 
—Meldžiu visus draugus atsilankyti, 
nes bus Centro Valdybos nominaci
jos. —S. A. Dementis, Sekr.

Ro c k f o r d i eči ų Domai.—L5 
kp. mėnesinis susirinkimas

RAKANDAI

lodei visi, be partijų skirtu
mo, privalomi1 šiandie ta

darbu.
Agituodami ir balsuodami 

už savo viengentį, p. Kazi
mierą G ūgį, kandidatą į Au-

dėsime pamalą musų vieny-

Chicagos Lietuvių Daktaru 
Draugija:

RUSEI.AND.

Ml).

są eilę prakalbų, kurios 
sekamomis dienomis:

17 <1.. riirner

d.. .1.
1036

išpučia degintuvus.

Jolin
darbų komisionierius 
truer net prigrasino

geresnio gazo, jis kreipsis į inie

rm virimui.

nelin-

Nelaimes su automobiliais.

\ užiiiėlas milomobiliaiis. 
vežunt i ligonbutį pasimirė.

Vžmuše (eisme.

su-

teisman, kaltinamas jaunos nie-

n ušovė

T. Dundulis.
Minėta kuopa nori.

Įgimo lesus pusiiiipi

kuodai!-

IKIU-

^eriau-

prakalbų nea įsikinkiusios į jas.

i r
nes

Prakalbu Renginio K-tas.

IHIO !>‘.IZ()

(litini, c

žmonių. Belo buvo priiroskę 
dar 12 žmonių, bei luli jų ai-

DIDELIS BALIUS

Subatoje, Spalio=Oct. 13 d., 1917 m
TOM ZIMO SVETAINĖJE

Plan 2, Ix>gstowrt Woodlawn, Pa

Muzikantai bus iš Pittsburgh, Pa.—J. KARI ZO ORKESTRĄ. 
Iii/.anga Vyrui $1.00; Moterims dykai.

Orkestru grajis smagius šokius, bus skanių gėrynių ir turkiš
kų cigarų net iš palies Vilniaus. Bus neužmiršta musų bro
liu, kurie kenčia badu Lietuvoje. Kviečia KOMITETAS.

Dairus moterų kliubai buvo * 4- *.
nutarę rengti tų kliubų narėms

nors valdžia ir

rhe Masses

miręs

kad jiems

no gavo. Jeigu kas gauna plie-

Columbus diena—šventė
Mayoras Thompsonas išleido

maisto kainos.
groserninkais

Elevatorių kompanija sutikt 
paskalyti sargus prie visą krvž 
keliu Evanslone.

GARSINKITES
“NAUJIENOSE

J U LIJONAS KASPAR AVITIA 
persiskyrė su šiuo pasauliu 
spaliu 8 d. 12 vai. dieną.

Velionis paėjo iš Lietuvos, 
Kauno gub,, Panevėžio pav., 
Rozalino parapijos, Rimčių kai 
mo; mirė sulaukęs 31 metų am
žiaus. Paliko dvi seseris: A-

Spalių 11 d. iš namų 1921 Jef
ferson sir. į Apvcizdos Dievo 
bažnyčią, iš ten j šv. Kazimie
ro kapines.

Kviečiama giminės, draugai 
ir pažįstami atsilankyti j šer
menis ir dalyvauti laidotuvėse.

Turgaus Žinios
f----- :----- ------ )

CHICAGO, spalių Hl. 1917.
Žemiau paduodamos produktams 

kainos dera lik uždamu produktams 
P'Tkanl: iš sankrovų perkant šeimy-

t aižomieji produktai.
(ireamerv

Pigiausias . . .
Kiaušiniai, geri;

g(.‘ritinsiąs

rųsies .
rūšies . >6—30

Mušti

Prasčiausia ...
Jautiena No.

Loins .
Hounds

Bulvės, bušelis . . .

.2.) .1^

.30 .11

.19.........13

.15 .11
.11 .10

. 1.10 — 1.20
5.00- 5.25

Barščiai 100 grįščių .... 1.

Morkos,

(abidiai, 
lomeles.

H10 grĮsčių ..

100 svarų .

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, staline .

Citrinai, i 
V \ nuoges.

Miltai, kvietiniai geriausi . . 
Kitokių rūšių .......... 7.5

Ruginiai, baltieji ............
tamsieji 

'('ūk rus, 100

218 S. Main Str. Draugai ir draugės, 
teiksitės paskirtu laiku atvykti. Taip
gi norinčius prisirašyti meldžiu at
eiti. —A. Meldažis, sekr.

LSS. 81 kp. laikys mėnesinį susi-

riai turite būti susirinkime, taipgi 
norintieji priklausyt Į socialistų par
tiją malonėkite ateiti prisirašyti.

uis susirinkimas Įvyks nedėlioj, sp.

lainėje, 11009 Michigan avė. Visi na
riai malonėkite ateiti laiku.

D. K. Sabaliauskas, org.

KOI verge, spalių 11 u. /mu vat. va
kare, M. Meldažio svetainėje. Iš cen
tro yra prisiųstas svarbus laiškus, 
lodei visi malonekilc aleiti nusjirę- 
sli ši reikalą. —Valdyba.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro na- 
iai malonėkite atsilankyti ant re-

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

pusbrolio Mikolo Buuoko. Abudu 
paeina iš Kauno gub.. Raseinių pav.,

mo.

16 melu am-
r u -

eina iš Kauno gub., 
Šiaulių pav. Kro

piu parapijos. Šventupio kaimo.

praneši i:

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios stailes už $30, valgo
mojo kambario stalą it 6 krases už 
$20. Karpctas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $250 victrola ir rekordai— 
už $55.

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

Chicago, Ill.

RUSIJOS REVOLIUCIJOS 
PAVEIKSLAS

Ką tik aplaikėm labai puikų da-

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

t'ž RILE PASILLYMA luriu par-’ 
duoti greitai 6 kambarių vėliausios 
stailės rakandus. Taipgi puikų $450 
pianą su 10 metų gvarantija už $125 
ir $200 plmnographą su rekordais ir 
Jewel point už $60.

PA RSI I )l ODA rakandai greitu lai
ku 5-kių kambarių. Galima matyli 
visą dieną po num. 10713 Michigan 
avė. Roseland, HI. Trečias Halas iš

MOKYKLOS

MOKYKIS Sl.UT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokinau] piešimo, kirpimo formų, 
siūti naminius daiktus arba aprėdą- 
Jus. Diplomas kiekvienam, kurs išsi
mokins. Valandos dieną arba vaka
rais del jųisų parankunio. Už $10 iŠ- 
mokinam jus siut visokius drabužius.

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

SARA PATEK, MOKYTOJA. 
1850 Wells gat.

HA5TE0M^5Y5TEH

kslą; Paveikslas perstato kaip ca
ras nuginkluotas, traukiasi nuo sos
to, retežiai sudraskyti, o garsųs re- 
voliucionierai, kaip čaikovski, Kra- 
potkin, Breškovska ir liaudis su rau
donomis vėliavomis stovi aplink so
stą, ant kurio yra Laisvė su koja už
mynus! ant caro karūnos. Paveiks
las ant palituravotos popieros, net 
devyniose spalvose, verias dolerio. 
“Kardas” parduoda juos po 25c. Pri
siųsiu te k on vert c kvoterj arba 25c 
vicncentincs štampas, ir paveikslą 
tuoj gausite.

“KARDAS”
251 Broadway, So. Boston, Mass.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLU 

Vodeviliai]8 Permaina:
Panedelyj, Ketverge ir Sub&toj 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c.

Sukatos vakarais ir nedėliomfs pir
mas floras I5c, Balkonas lOc,

HALSTJED ir 32-r. GATVS
............ . ......................... ................ ■ ......................... ........ ........ .. ..... ...........

A HsF’nf ir vHFV ^aF^T* M

Į Dr, A, R. Blumenthal į

Kampas 47 St.
Telephone Yards 4317

I AKIŲ SPECIALISTAS

I
Akis Egzaminuoja Dykai
't Gyvenimas yra tal-
\ . čias, kada pranykstah* regėjimas.

* 1 Mes vartojam pa<»- 
/ rintą Ophthalmomet- 

er. Ypatinga dom« 
atkreipiama j vaikus.

« Zi Valandos: nuo 9 ryto 
iki 9 vakaro; nedl)i.T » "’ll nuo 10 iki 11 diena.
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.50—5.50

.25—3.75
00—6.00
25—2.00
.90-1.10
.. 11.40

>0—1 L 00
. . . 9.90

. . . 9.30
svarų ........... 8.2t‘-

Javai
Komai 1.91; rugiai 1,8(1 ; miežiai 
>8-1.38: avižos 60—61.

Šienas
Motiejukų 20.00 — 21.50; dobilų 

18.50—22.50; paprastos rūšies 1 1.00

Gyvulių Rinka
CHICAGO, Spalių 10, atgabenta 

galvijų 20,000; veršių 2,500; kiaulių 
15,000; avių 25,000. Paduodamos 
kainos:
Galvijai: jaučiai, sulig gerumu nuo 

9.50 17.75; karvės 6.75 10.25; ver-
šiai 7.50—16.00.

Kiaulės, sulig svarumu, nuo 18.00— 
19.60; paršai 14.50—17.00.

Avįs nuo 9.00—14.25; erai 17.50-18.40

Pranešimai
Atidai Westsidieciy.—šiuo praneša

me Nvestsidiečiąms, kad Viešas Kny
gynas persikelia iš senosios 2336 So.

SI., netoli 22-ros gatvės. —Visi my 
linlĮs skaityti Įvairius Jaikraščius

adresu. —Valdyba.

LSS. 37 kuopa laikys mėnesinį siu

Draugai ii
nes

bėjimui. Taipgi ‘atsiveskite naujų 
narių. •—K. Kazlauskas, Rašl

bus susirinkimas molinų kliubo. 
Klesos anglų kalbos, nerimo ir siu
vimo. Kiekvienai grupei bus mo-

rajo-

jos svetainėj, 1057 Hamilton avė. 
Grand Rapids. Prasidės 9:30 ryto 
Meldžiu delegatų nesivėluoli atvyki 

tfNI rajono Sek r. V. V. V

Cicero, III.-—Lietuvių Moterų Prog. 
Susiv. 13 kp. rehgia dideles prakal
bas spaliu 11 d. 7:30 vai. vakare P. 
Pakšto svel., 1837 W. II sir.' Kalbės 
ponia M. Jurgelionienė ir kili. Kvie
čiame visus vietos ir apielinkės lie- 
I u. v i 11s a I si lank y t i k i loska i 11 i ilgiausia, 
ypačiai moteris ir merginas.Komitet.

ušo ir Antano Gružių. Abudu g\- 
vena Chicago. III. Aš nesenai al- 
\’ažia\(‘.s i Chieuga. norėčiau susicil
su

Pajieškau Jono Sukovičiaus. Pir
miau gyveno Chicagoj. Prašau tuo
jaus atsišaukti: luriu labai svarini 
reikalą. Arba kas ji žinote meldžiu 
pranešti, aš atmokėsiu už lai.
O. š., 225 East 1l5Slr ., Kensington, 
Chicago, III. Telefonas Pullman 675.

J IEŠKO KAMBARIŲ

I ’A, I IEŠKĄ I ’ gero ruimo del vie
nos ypatus, 18-tos, 19-los ir Halsted

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS DEL VYRŲ—Moder

niškas kambarys ant raudos, yra va- 
na, eleklrikos šviesos ir telefonas,

116 E

PARDAVIMUI

MELD/JL ATSILIEPTI kas turite 
ash” reginterj nuo 5c iki $1.00 po

PARSIDUODA saliunas tirštai ap- 
gyventoj lietuvių vietoj. Biznis per 
daug melų išdirbtas. Priežastis par
davimo—savininkas išvažiuoja ant 
farmų. F.IVANAUSKAS, 
2225 S. Leavitt St., Chicago, Ill.

PARSIDUODA valymo, dažymo ir 
taisymo, o taipgi ir koslumieriška 
siuvykla. 2507 \V. I7lh SI., arti West
ern Ave., (’hieago.

RAKANDAI
EXTRA

Jauna pora priversta paaukaut sa
vo puikius, beveik naujus, rakandus ....i..: a>mnnn ...bi.r
čios setas, tikros skuros, už $20. Va
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divotių, daven
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Victrola su 
brangiais rekordais už $60.00. Sis

kės patirti nežiūrint kur jų s gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gat., 
Chicago, III.

DABAR YRA GERAS LAIKAS
IŠMOKTI KIRPIMO IR -DESIGNING”.
Mes galime gauti jums atsakančių ir 

rai apmokamų vietų I trumpų laikų. Jus gau* 
šit privatiškas instrukcijas ir yraktilkų yaty- 
r i m ų mok i n d a m its.

Mes taipgi turim siuvimo skyrių, kur mo
kiname siūti rankoves ir kiženius daryti ii 
prosyti. — Dienines ir vakarinės instrukcijos.

JOS. F. KASNICKA, virkinink»« 
l'rieftais City Hali

Kambariai 416-4J7. 118 N- L» Sali* Str*«t

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

Tel. Drover 7179.
R*

DYKAI! dykai:
Dabar yra jūsų proga mo

kytis barzdaskutystes 
amato dykai 

25 mokiniams dykai
Nepraleiskite šio pakvietimo. Atsi
lankykite pas mus tuojau. Išsikirpkit 
šitą, kad atsimintumėt musų adresą.

BURKE BARBER SCHOOL
612 AV. Madison St., Chicago, HI.

GERESNI UŽPELNĄ 
Lengvesnį Ir švaresnį darbą gali gauti 
tik tuomet, jaigu esi tinkamai išsilavinęs. 

LEVESKIO PRIRENGIAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA per laiškus, nauju budu, 
pagelbsti išsilavinti Icngviai ir už. maių 
užmokesn]. Mokina Anglų kalbos iki aukš
čiausiai, Aritmetikos. Knygvcdystės, Laiš
kų rašymo, Lictuv. kalb. Gramatikos ir tt. 
Tokiu pat budo gali užbaigti GRAMMAR 

SCHOOL, HIGH SCHOOL ir PREKYBOS KUR 
SUS. Del lankančių Public Schools duodama 
Pagelbinis kursas. Viskas aiškinama lietu
viškai. Galintiems atsilankyti duodama lek
cijas atėjus. Prisiuntus.2c. mark, persiunti
mui gauni pilnų APRAŠYMĄ reikalaujamo 
dalyko arba kurso.

G.J.Leveskls, 3311 W.61 Pl.Chicago

H-—            ■■

Vyriškų Drapanų Barbenai
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

tų overkotų.
Visai mažai vartoti siutai ir over-

$5 ir augščiau. Kelnes nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

k arais.
S. G O R D O N 

1415 S. Halsted SU Chicago, HL

Telephonc Yards 5032

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

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

Dr. J. J. VIZGIRDAS
1.1 ETŲ V IŠKAS DAKTARAS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS

Moterų, Vyrų ir Vaikų I.iffae
OFISO VALANDOS:
?0—12 ir nuo 4—6 vakaro

re Victor 790, Bill. Sidney 374
jnc< J'elephone St. Clair 174.

: 169 Sidney St., St. Louis, Mo.

(e due

SPECIALISTAS
Vyrų, moterų ir vaikų 
chroniškų ir nerviškų

Dr. G. LEEDLE
Praktikuoja 25 melai 

Chicagoje.
Ofiso valandos: nuo 9 ryto 

iki S vakare, šventadieniais 
nuo 9 iki 12.
4726 S. Ashland Ave., Chicago

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGO

Specialistas Moterišką, Vyriikį, Vaflnt 
ir visų chroniškų

VALANDOS: 10—11 ryto, 4—5 po pietq, T—I 
vakare. Ncdeldicniaia 10—1 po pietq.

CHICAGO, ILL.

Dr. H. R. KRASN0W
Chirurgija ir VeneriŠkos Ligoa
Priėmimo valandos? 8 iki 10
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare; nečėldieni*» 

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

1346 So. Halsted St.
Plume Canal 538

D r. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamus akinius, •<***>■

786-88 Milwaukee avė 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto” 
r u i. N ėdi ) iomis nuo 9 išryto iki 2

Tel. Haymarket 2484.

arti Chicago B-m 
iki vaka
vo




