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Italai atnaujino ofensiva
. ■■ ui . c . ‘f.TAi;

Revoliucija Hnlandijoje?
Didelis gaisras Salonikuose

ITALAI ATNAUJINO 
OFENSIVĄ.

Atakuoja austrų pozicijas 
• 37 mylių fronte; suėmė 

7500 belaisvių.

ROMA, rugp. 21. — Ofici- 
alis Romos pranešimas sa
ko, kad po ilgokos pertrau
kos gen. Cardonos pulkai va
kar ir vėl atnaujino ofensivą 
Isonzo lygumoje.

Per pusantros paros italų 
artilerija be sustojimo pylė 
ugnį ir geležį į austrų pozi
cijas, po kurio vakar sekė 
atkartotinos pėstininkų ata
kos virš 37 mylių fronte. Su
lig pirmųjų oficialių italų 
karės ofiso pranešimų, už
puolimas davęs “netikėtai 
puikių pasekmių”: į italų ra
nkas pateko virš 7,500 nesu
žeistų Austro-Vengrijos ka
reivių, keliolika kanuolių, 
daug kulkosvaidžių ir šiaip 
įvairių karės pabūklų.

Mušis dar tebesitęsia.
Vienna, beje; pripažįsta i- 

talų ofensivą. Ji tečiaus 
nieko nemini apie italų per
galę.

REVOLIUCIJA FINLAN
DIJOJE?

Išplėšė maisto sandėlius; pa
šaukta daugiau kariuome
nės tvarkai daboti.

LONDON, rugp. 21.—Ko- 
penhagene gauta patikėtinų 
žinių, kad prieš atidarymą 
Rusijos rubežių eilėje žyme
sniųjų Finlandijos miestų iš
tiko didelės riaušes. Gyven
tojai išplėšę visus maisto sa
ndėlius bei krautuves, o kai- 
kur sudeginta dideli miškų 
plotai.

Sukilimą pavyko užslopin
ti tik atsiuntus naujų ka
riuomenės burių. Likusieji 
maisto ištekliai paimta val
džios žinion.

DIDELIS GAISRAS 
SALONIKUOSE.

Gaisras sunaikino didžiąją 
dalį miesto; 80,000 žmonių 
liko benamiais.

LONDON, .rugp. 21. — 
Telegrama iš Salonikų pra
neša, kad pereitą subatą ten 
ištiko milžiniškas gaisras, 
kuris sunaikino didžiąją da
lį miesto. Virš 80,000 žmo
nių liko benamiais. Visi jie 
esą perkelti į aplinkinius kai
mus.

TALKININKAI NORI 
KONTRIBUCIJOS.

Vokiečiai turį apleisti užim
tas teritorijas ir atlygint 
už padarytus nuostolius.

WASHINGTON, rugp. 21 
i— Diplomatų rateliuose kai- 
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bama, kad popiežiaus Bene
dikto XV nota kariaujan
čioms valstybėms liudijanti, 
kad Vokietija jau nebesitiki 
laimėti šią karę, šitą talki
ninkai permatą ir todėl gali
ma esą laukti, kad popie
žiaus pakvietimas liks be pa
sekmių. Talkininkai nesi- 
taikins tol, kol Vokietija ne
duos užtikrinimo, kad ji ap
leis užimtas talkininkų teri
torijas ir atlygins už pada
rytus nuostolius.

Vis dėlto, į popiežiaus no
tą talkininkai atsakysią. Už 
juos veikiausia kalbėsianti 
Anglija. Tik viena Rusija 
tur but bus priversta kal
bėti atskirai. Ten mat vis 
dar tebediktuojanti valdžiai 
Darbininkų ir Kareivių At
stovų Taryba.

VOKIEČIŲ LAIMĖJIMAI 
RUMUNIJOJ.

Suėmė 3, 700 belaisvių ir 
daug karės pabūklų.

BERLIN AS, rugp. 21. —. 
Of icialis Berlino pranešimas 
sako, kad Rumunijos fronte 
vokiečiai turį naujų laimėji
mų. Pav., tarpe Oituz ir 
Trotus vokiečiai vakar išvi
ję rumunus iš eiles stipriai 
įrengtų pozicijų ir suėmę 
37G0 nesužeistų kareivių. Į 
jų rankas, be to, pakliuvo 
nemaža k y rėš pabūklų: ka
nuolių, šautuvų, kulkosvai
džių ir tt.

VEJA VOKIEČIUS NUO 
VERDUNO.

Stumia atgal kronprinco ar
miją 14 mylių fronte; su

ėmė virš 4000 belaisvių.
LONDONAS, rugp. 21.— 

Telegramos iš karės fronto 
ir Francijos sostinės Pary
žiaus praneša apie naują 
talkininkų pergalę vakari
niame fronte — šį syk ties 
Verdun. Po ilgo artilerijos 
veikimo, vakar francuzai 
pradėjo visuotiną užpuoli
mą ant vokiečių pozicijų 14 
mylių fronte. Pirmasis už
puolimas davęs netikėtų pa
sisekimų: j francuzų rankas 
pateko Talon augštumos ir 
visa eilė vokiečių apkasų ki
tose vietose. į francuzų ra
nkas, be to, pateko virš ke
turi tūkstančiai nesužeistų 
kronprinco kareivių.

Vokiečiai, beje, prisipažįs
ta netekę Talon augštumos: 
Ją vokiečiai apleidę be jokio 
pasipriešinimo: sako, ne
turėjusi didelės svarbos. 
Paryžiaus pranešimas betgi 
sako, kad francuzų artileri
ja sulyginusi su žeme vokie
čių apkasus netik Talon, bet 
taipjau ant Numirėlių kal
vos ir No. 304 augštumos. 
Apskritai, visu frontu fran
cuzų kariuomenė vakar pasi
varė daugiau kaip mylią į 
priekį.

Chicago, HL, , 1917.
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NAUJA PARTIJA ANGLI
JOJE.

Reikalauja panaikint lordų 
butą, eksprorpijuoti di- 

. džiuosius žemės savinin
kus ir kapitalistus.

NEW YORK.— New Yo- 
rko socialistų dienraštis, 
“The New York Call,” pra
neša, kad Anglijoje yra susi
tvėrusi nauja partija, pasi
vadinusi Žmonių Partija. 
Ten pat išspausdinta ir plat
forma tos partijos, kuri esą 
atvirai skleidžiama Anglijos 
darbininkų miniose. Val
džia nepersekiojanti jos 
skleidėjų. Dabojama tik, 
kad ji nepasiektų užsienio. 
Vis dėlto viena tos platfor
mos kopija išsprūdo iš cen
zūros rankų ir, pasiekusi Su- 

. vienytas Valstijas, pateko 
C a 1 r o špaltose.

Platformoje tarp kita rei
kalaujama panaikinti vieną 
atžagareivę ir atgyvenusią 
įstatymo leidimo įstaigą An
glijoj—lordų būtą. Vietoj to 
proponuojama įsteigti dar
bininkų atstovų butą, kurin 
įeitų visų industrijos šakų 
atstovai ir kuris turėtų ly
gių teisių su atstovų butu.

Toliaus reikalaujama eks
proprijuoti žemės savinin
kus ir kapitalistus. Įvesti 
valstybinę nuosavybę vietoj 
privatinės, kuri butų pačių 
darbininkų kontroliuojama. 
“Tos klesos, sakoma platfor
moje, kur įvedė ir remia ver
stiną kariuomenėn ėmimą, 
neturi jokios moralės teisės 
priešinties ir verstinam tur
tų verbavimui, ekspropriavi- 
mui nuosavybių šalies gyni
mo reikalams.”

Pagalios reikalaujama už
tikrinimo darbininkų teisių 
tiek taikos, kaip ir karės lai
ku, pilno armijos demokra
tizavimo po karės, panaiki
nimo visų slaptų sutarčių, 
taikos be aneksijų ir kontri
bucijos ir tt.

Platesnis Žmonių Parti
jos reikalavimų aprašymas 
(tilps rytojaus numeryje.
*1 »......... t.......... ................................................. ■ ....................
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SOCIALISTŲ PERGALĖ 
daVtone.

Kapitalistų partijos vienija
si, kad sumušus socialistų 
kandidatus rinkimuose.

DAYTON, O. — Tik-ką 
gauta naujų žinių apie soci
alistų laimėjimą Daytone. 
Jos rodo, kad senųjų partijų 
vadai dar p|ieš t.v. pirmuo
sius rinkimui”, kurie atsibu
vo pereitą seredą, tarėsi 
kaip išvengti raudonojo pa
vojaus. 4 Jos aiškiai matė, 
kad balsuotojų minios links
ta socialistų pusėn, kurie sa
vo neatlaidžiu reikalavimu 
taikos atidarė balsuotojų a- 
kis. Vis dėlto senųjų parti
jų bosai nesusitaikė delei ka
ndidatų. Ir socialistai liko 
pergalėtojais. Paduotas 
balsų skaičius už socialistų 
kandidatus kuone lyginasi 
tam balsų skaičiui, kurį ga
vo visų senųjų partijų kan
didatai.

Dabar kapitalistinė Day- 
tono spauda šaukia visas 
partijas “į vienybę”, kad su
mušus socialistus antruose 
rinkimuose, kurie atsibus 
lapkričio mėnesyj.

NUŽUDĖ RUSŲ GE
NEROLĄ.

Norėjęs išskirstyti nepa
klusnų regimentą.

PETROGRADAS, rugp. 
21. — Novoje Vremia prane
ša, kad vakariniame karės 
fronte tapo nužudytas gen. 
Purgasovas. Nužudė jį su
kilusieji vieno regimento 
kareiviai, kurie buk atsisa
kę pripažinti naujai paskir
tą komandierių. Gen. Pur
gasovas tuomet paliepęs iš
skirstyt nepaklusnųjį regi
mentą. Įnirtę kareiviai puo
lėsi ant generolo ir, kol spė
jo pribūti reikiama pagelba, 
nudaigoję jį.

Chicagoj ir apielinkėse.— 
Giedra; truputį vėsiau.

Vakar augščiausia tempe
ratūra buvo 86 laipsniai; že
miausia — 72 1. c

etas dirbtuvėje.

“KARĖS MOKESČIŲ”
BILIUS SULAIKOMA.

/Daugelis reikalauja apkrau
ti mokesčiais ir didžiuo
sius biznius.

WASHINGTON, rugp. 21.
— Karės mokesčiu bilius vis c

dar nepriimama. Paskuti
nės telegramos praneša, kad 
diskusijos turės prasitęsti 
(veikiausia dar vieną savaitę. 
Tris savaites jau diskusuo- 
ta.

Tokių ilgų diskusijų prie
žastis yra ta, kad biliaus su
manytojai nori sukraut visą 
mokesčių naštą ant darbini
nkų ir smulkiųjų biznierių, 
kuomet didieji šios šalies 
viešpačiai-kapitalistai kuo
ne paliuosuojama nuo karės 
mokesčių. Šitam smarkiai 
pasipriešino senatoriai La 
Follette ir kiti. Jie rei'kalau- 
|ja, kad karės mokesčiais bu
tų apkrauta ir didieji šios 
šalies bizniai, kurie dabar 
daro negirdėtų pelnų.

IR JAPONIJA PASEKA 
SAVO TALKININKES.

Atsisako suteikt pasportą 
d. II. Katajamui.

TOKIO. — Ir Japonija pa
sekė savo talkininkių pėdo
mis. Japonijos valdžia vie
šai užreiškė nesuteiksianti 
socialistų delegatui, d. Hi- 
som’ui Katajamui, pasporto 
į Stockholmo konferenciją.

BERNSTORFFAS VYKS
TA KONSTANTŲ 

NOPOLIN.

AMSTERDAM, rugp. 21. 
—Berlino Vossische Zeitung 
praneša, kad grafas J. Ber
nstorf f as tapo paskirtas Vo
kietijos ambasadorium^ Kon- 
stantinopolyj. Jisai tuoj ap- 
leisias Berlina. v

ST. ETTIENNE, Franci- 
j>a, rugp. 21. — Būrys neži
nomų blogdarių pereitų nak
tį įsiveržė St. Etti'enne ka- 
tedron ir padegė jų. Sude
ginta didelės vertės vargo
nai, altorius ir kelios statu-

Price 2c.

PRASIMANYMAS AR 
TEISYBĖ?

SKOLINA MEKSIKAI 100 
M ILION Ų DOLERIŲ.

Laikinoji valdžia ginanti tal
kininkų garbę.

PETROGRADAS, rugp. 
21. — Ve kokių dalykų pra
neša iš rusu sostinės Associ- 
ated Press telegrama:

Pasekmėje tilpusio stra
ipsnio M. Gorkio redaguo
jamojo laikraščio “Nova- 
ja Žizn,” pereitos pėtny- 
čios laidoje, kur vis dar 
tęsiama ižeidžiantjs išme
tinėjimai talkininkams, la
ikinoji valdžia išleido nau
jų patvarkymų, sulig ku
riais galės būti įmetama 
kalėjiman visi tie, ką žo- 

1 džiu ar raštu kėsinsis įžei
sti talkininkų valstybių 
valdžias — karalius, prezi
dentus, jų diplomatus ir tt.
Apie žinios teisingumą 

dar prisieina paabejoti—ko] 
pasirodys oficialis Petrogra
do valdžios pranešimas. As
sociated Press papratus pa
duoti “visokias žinias.”

SVARSTYS POPIEŽIAUS 
PASIŪLYMĄ.

Talkininkai šauks specialę 
, konferenciją, kad apsvar- 

I sčius Benedikto XV pasiū
lymą.

LONDON, rugp. 21.—Lo
rdas Robert Cecil vakar pra
nešė atstovų bute, jogei ne- 
užilgio busią sušaukta spe- 
cialė talkininkų diplomatų 
konferencija, tikslu apsvar
styti popiežiaus benedikto 
XV pasiūlymą.

Iškalno pranašaujama, bū
tent, kad talkininkai nesu
tiks taikinties popiežiaus iš
statytom sąlygom. “Barba
rų teutonų” galybė, turinti 
but sulaužyta ir pareikalau
ta iš jų tinkamo atlyginimo 
— rėkia kapitalistinė spau
da.

REZIGNAVO KANADOS 
MINISTERIS.

Piktinasi, kad nesiskubina
mą įvesti konskripciją.

OTTAWA, rugp. 21.—Va
kar įteikė savo rezignaciją 
viešųjų darbų ministeris, 
Robert Rogeri's. Jisai sako
si rezignavęs todėl, kad val
džia nesiskubinanti įvesti 
gyvenimai! t.v. konskripci- 
jos įstatymą, kuri nesenai 

,priėmė Kanados atstovų bu
tas.

i Koks patriotingas tas po
nas! Jis dabar turėtų pir
masis dumt į tranšėjas, Fra
kcijoje.

DIDELIS VALDŽIOS 
UŽSAKYMAS.

Ūžsakė 100,000 tonų cukraus 
—viso už 12,000,000 dol.

WASHINGTON, rugp. 21 
— Telegrama iš Washingto- 
no praneša apie naują didelį 
Suv. Valstijų užsakymą —* 
100,000 tonų cukraus. Su
lig dabartinių cukraus kai
nų Suvienytoms Valstijoms 
ivisa tatai apsieis nuo 12 iki 

; 15 mil. dolerių.

No. 199. T

Reikalauja, kad Carranza 
pašalintų iš valdžios tar
nystės visus vokiečių šali
ninkus.

EL PASO, Tex, rug. 21.- 
Tuli Meksikos valdininkai 
pagalios pripažino esant tei
singu nesenai pasklydus} 
gandą, būtent, kad Meksi
kos valdžia jieškanti 100 
milionų dolerių paskolos Su
vienytose Valstijose. ,

Sulig tų pačių žmoniy 
pranešimais, .Meksikos val
džia senai vedanti derybas 
su vienu dideliu New Y.orko 
banku. Visam tam . pilnai 
pritarianti ir šios šalies vai- ’ 
džia. Ji, beje, reikalaujanti 
tiktai, kad Meksikos valdžia 
pašalintų visus tuos valdini
nkus, kurie esą aiškus Vo
kietijos šalininkai.

DAR APIE CARO PER
KĖLIMĄ.

Bus perkeltas j Apalotsko 
klioštorių.

PETROGRADAS, rugp. 
21. — Laikraščiuose paskly
do įvairių gandų apie nuver
stojo caro gyvenimo vietą. 
Vieni tvirtina, kad jis apsi
gyvensiąs buvusiojo guber
natoriaus rūmuose Tabolsko 
mieste, kiti vėl pasakoja, 
kad jis busiąs perkeltas į A- 
palotsko klioštorių, miškuo
se, už 25 mylių nuo Tabols
ko.

PRIŠMAUKĖ IR PABĖGO-

Kaip laivyno ministerio Da- 
niels’o “sūnūs” prišmaukė 
tulus valdininkus.

WASHINGTON, rugp. 21 
— Laivyno departamentas 
išleido perspėjimą nuo tūlo 
apgaviko, kuris šiomis die
nomis prišmaukė kelis laivy
no valdininkus ir nežinia 
kur dingo.

Minėtas asmuo prisistatęs 
save laivyno ministerio J. 
Danielso sunumi. Tuo budu 
jam pavyko išvilioti tūlą 
sumą pinigų — iš laivyno iž
do ir kelių privačių asmenų. 
Be to, Daniels’o “sūnūs” da
rgi turėjęs progos pamatyti 
didžiojo šios šalies mokslini
nko Edisono laboratoriją.

Spėjama, kad tai, tur būt, 
vokiečių šnipas.

SUKTYBĖS EXEMPTION 
BO ARDE.

Areštavo šerifą ir teisėją.

RUSSELLVILLE, Ky., 
rugp. 21. — Vakar čia tapo 
areštuota du vietinio exemp
tion boardo nariai — šerifas 
J. M. Taylor ir teisėjas J. W. 
Edwards. Kaltinami perže
ngime drafto patvarkymų. 
Pirmasis buk žadėjęs paliuo- 
suoti tulus paimtus į kariuo
menę vyrus su ta išlyga, kad 
sekamais rinkimais jie rems 
jo kandidatūrą. Teisėjas 
Edwards esą padėjęs ponui 
Taylorui.

Abu kaltinamieji paliuo- 
suoti užstačius po 5000 dol. 
kaucijos.
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Užsisakomoji kaina:
CMetgoje, nešiotojams kasdien pri- 
•tatant i namus, moka:

Savaitei ...................... 12 centų
Menesiui ................... 50 centų

■lesto dalyse, kur nešiotojai nepa- 
Bfekia, dienraštis siunčiamas pačiu, 
ėmėjams išanksto užsimokėjus: Me
tams $6.00; pusei metų $3.50.
■ftar. ne Chicagoj, metams $5.00; pu
sei metų $3.00; trims mėnesiams 
•1.75. Kanadoje metams $7.00. Vi
sur kitur užsieniuose $8.00 metams.

raščio suklaidintos, ėmė net 
“papeikimo rezoliucijas” ra
šyti chicagiečiams, tai pri- 
seina dar sykį perkratyt tą 
dalyką.

• Pirmiausia apie “pasitari
amus.” Jeigu “Kova” ir jos 
šalininkai turėtų omenėje 
draugišką apsimainymą min 
ttimis, tai prieš tokį dalyką 
nebūtų galima nieko -turėt. 
Jisai yra, be abejonės, pa
geidaujamas. “Naujienų” 
redaktorius visuomet stojo 
už tai, kad pirma negu pra
dėjus kokį svarbesnį darbą, 
įvairių kolonijų draugai su-

“Trečias 
kongresas ’

Tūli žmonės, gerai nesu
prantantis politiškos parti
jos reikšmės ir dar mažiau

bų ir Darbininkų Tarybų i- 
deją, labai rimtu tonu sten
giasi įtikinti publiką, kad 
šios organizacijos tai esą _ i ______ >>

tų vieni kitų nuomones. Ta 
idėja gulėjo pamate ir lietu
vių socialistų laikraščių su
sivienijimo. <

Bet pageidavimai yra vie
nas dalykas, o jų vykdinimas 
—kitas dalykas. Ne visi ge
ri pageidavimai duodasi }- 
vykint. Tame-gi pageidau
jamo “susižinojimo” klausi
me, tai niekas nėra taip kal
tas, kad jisai pasidarė neį
vykinamas, kaip tie asmens 
ir tas laikraštis, kurie šian-

Tuo-gi tarpu, jeigu Liau-

, tai rei-

bos susirinkime, kuomet bu
vo svarstoma klausimas pri-

Draugiškų susižinojimų ir 
pasitarimų negali but tenai, 
kur nėra draugiškumo ir už- 
sitikėjimo. O šitie dalykai 
juk yra sistemačiai ardomi, 
daugiau kaip metui laiko, 
kaip tik “Kovos” ir josios

mbesnį faktą, kuris patvir
tins šituos musų žodžius. 
Prieš Lietuvių Dieną chica- 
giečiai įsteigė tam tikrą Ko
mitetą, idant suorganizavus 
progresyvės visuomenės jie- 
gas aukų rinkimui Chicago- 
je ir kitose kolonijose. Tas 
Komitetas atliko daug dar
bo, ir “Kova” ne tiktai nesi
priešino jo veikimui, bet po 
ikurio laiko net patarė savo 
skaitytojams naudoties jo 
patarnavimais. Apie tai, kad 
čia buvęs koks tai “discipli
nos sulaužymas”, niekas nė 
neužsiminė.

Panašiai dedasi ir Sociali
stų Partijoje. Liaudies Ta
rybą pradėjo organizuot 
Soc. P. veikėjai daug anks
čiau, negu Partija rado rei
kalo tarti apie ją oficialį žo
dį. Ir ji to darbo nemėgino 
smerkti už tai, kad Maurer, 
Debs, Hillquit ir kiti elgėsi 

‘“savavališkai”; ji ne tiktai 
nepasmerkė to darbo ir mi
nėtų socialistų elgimosi bu
do, bet ir karštai pritarė 
jam. Kodel-gi turėtų but 
pas lietuvius socialistus vi
sai kitaip?

Pagalios, jeigu kam rodo
si, kad pas mus turėtų but 
.kitaip, tai reikia pravest Są
jungoje toks įstatymas, ku-

bar-gi tokio įstatymo nėra, 
o vienok L.S.S. laikraščio re
dakcija, jo bendradarbiai ir

v iena s
L.S.S.kojomis ” pamynė po

shingtone.

nas, o dabar norima pada
ryt taip, kad augščiau už 
tuodu kongresu stovėtų 
People’s Concil, kuris yra

darbininkų klesa ir šiaip 
■liaudis suvienys savo spėkas 
Liaudies Taryboje, tai be 
jos patvirtinimo neturės ga
lios jokie Wall Street’o ir 
Washingtono nutarimai.”

ry ba organ i z u o j as i,

gi ji bus to “trečiojo kong
reso” dalis.

Lietuvių-gi visuomenėje 
ta Darbininkų Taryba žada 
patapti darbininkišku sei
mu, kuris darys įtekmę į vi
są lietuvių judėjimą ir 
kreips jį taip, kaip diktuoja 
darbininkiškos klesos reika
lai.

Nauja “tvarka”.
“orge ” be kitų 

“naujoviškų” dalykų, pasiry
žo įvesti, su pritarimu keleto 
tam visai neįgaliotų asmenų, 
naują įstatymą socialistų 
organizacijoje.

Jisai užreiškė, kad chica- 
giečiai, organizuodami Dar
bininkų Tarybą ir raginda
mi prie to kitų kolonijų žmo
nes, turėję “pasitart” ar 
“susižinot” su organizacija. 
Ir kadangi jie elgėsi, “nepa
sitarę” ir “nesusižinoję”, 
tai tas laikraštis smerkia 

v chicagiečius, kaipo prasikal
tėlius, disciplinos laužytojus, 
tvarkos ardytojus ir tt.

Mes jau keletą kartų aiš
kinome tokių priekaištų ne
teisingumą. Bet kadangi 
jie vis nesiliauja, ir kadangi 
jtulps L.S.S. kuopos, to laik-

laikraštis įvedė madą “bom- 
barduot” savo oponentus ir 
su ožišku užsispyrimu titu- 
luot juos iš savaitės į savaitę 
^oportunistais” ir kitokiais 
epitetais. Niekas kitas, kaip 
tik žmonės, susispietusieji 

i aplink tą laikraštį, stengėsi 
įkalt sąjungiečiams į galvas, 
kad svarbiausis dalykas esąs 

ijieškoti skirtumų socialistų 
nuomonėse ir tverti socialis
tų tarpe augštesnes net sie
nas, kaip tarpe socialistų ir 
kitų srovių.

Šitaip elgties ir kartu rei
kšti pageidavimus, kad soci- 
alistai “draugiškai tartųsi” 
tarp savęs, tai — tyčioties iš 
sveiko proto.

Bet tie žmonės ne tiktai 
pageidauja “pasitarimų”, o 
ir reikalauja jų. Ir savo rei
kalavimą jie skaito įstaty
mu, kadangi tuos, kurie jo 
nepildo, jie kaltina ir smer
kia. Taigi dabar reikia pa
žiūrėt, ar toks įstatymas pas 
sąjungiečius yra.

Mes tokio įstatymo neži
nome. Jo nėra padarę nė re
ferendumai, nė suvažiavi- 
>mai, nė kita kokia L.S.S-os 
.valią išreiškianti įstaiga.

Kaip žinia, be rašytų įsta
tymų, pas žmones esti da ir 

i nerašytų įstatymų—taisyk- 
dių, atsiradusių savaimi gy- 
įvenimo praktikoje. Dabar 
klausimas: ar sąjungiečiai 
Jaikėsi praktikoje tokios tai
syklės, kad pirm pradėsiant 

i kokį veikimą jie turėtų krei
pties į Philadelphiją su už- 
iklausimu —ar tatai “dozvo- 
deno”, ar “nedozvoleno” ?

Tokios taisyklės sąjungie- 
ičiai iki šiol nesilaikė; prie
šingai, jie elgdavosi kaip tik 
Iatbulai. Jie visai nepripa
žindavo, kad tokiuose dar
buose, kurie neprieštarauja 
socializmo principams ir or- 
.ganizacijos nutarimams, 
jiems galėtų kas-nors dik- 
įtuot.

Iš netolimos praeities mes 
priminsime tiktai vieną st&-

riai drįsta chicagiečius kal
tint, smerkt ir niekint.

Tai yra nepakenčiamas 
savavaliavimas. Ne chica- 
giečiai, o kaip tik tie kaltin
tojai ir smerkėjai ardo orga
nizacijos tvarką ir mėgina į- 
vest joje naujus dalykus, or
ganizacijos nepasiklausę.

i Jie siaurina sąjungiečių 
Jeises ir jie vartoja visas 
priemones, kurias tik turi 
savo rankose, kad ta savo z 4^

“tvarką” per prievartą įbru
kus jiems. Jie tur-but nusi
žiūrėjo į Washingtoną. Kaip 
Suv. Valstijų ponai šiandie 
aiškina vieną po kitos kons
titucines žmonių teises “de
mokratybės” vardu, taip ir 
L.S.S. boseliai vardan savo 
bolševikiškų idealų kėsinasi 
padaryt beteisiais pavaldi
niais organizacijos narius.

Dar žodis apie tas “papei
kimo rezoliucijas”, kurias ė- 
.mė rašyt prieš “d. Grigaitį” 
ųr prieš “Naujienas” tūlos L. 
S. S. “organo” sukurstytos 
kuopos. Iš kur jos pasiėmė 
sau tokią galią? Ar jos ži- 
jno, kad papeikimas tai yra 
tam tikra bausmės forma. 
Bausmes-gi skirti gal tiktai 
vyresnioji įstaiga žemes- 

.niomsioms įstaigoms arba 
asmenims, esantiems po jos 
valdžia. Bet “d. Grigaitis” 
dar, rodos, iki šiol niekuo
met nebuvo po jokios New 
Jersey’s arba Massachusett
s' kuopos valdžia; ir juo la
biau nebuvo “Naujienos”. 
Tad visi tų kuopų “papeiki
mai” yra daugiaus niekas, 
kaip arogancija.
/ Vienok tiems “papeiki
mams” “Kova” duoda vietos 
savo špaltose ir dar kursto, 
kad kuopos prie jų pridėtų 
“panieką”!..

Kokia tai nesvietiška ma- 
kamolė pradeda daryties Są
jungoje. Jos organas pa
versta į frakcinių kivirčų į- 
rankį; redaktoriai ir Pild. 
K-o nariai atvirai laužo or
ganizacijos tvarką; atskiros 
kuopos savinasi visos orga
nizacijos autoritetą — prie 
>ko-gi tatai prives? Ar mu
sų bolševikai nori, kad suir-

Apžvalga
AMERIKOS TAUTININKAI 
APIE RUSIJOS LIET. 
SEIMĄ.

bandomas panaudoti, kad su
stiprinus “krarnolos” naikin
tojus, kad stiprinti savas par
tijas. Tas ir sudarė tą, kad 
seimas persiskyrė į dvi dali.

Chicagos Liet. Darb. Tarybos 
Steigiamojo susirinkimo 

Protokolas.

gijų suvažiaviman, 26 d. rugpju* 
čio, 1917.

Rinkirnas Chicagos Lietuvių 
Darbininkų Tarybos Pildomojo 

Komiteto.

Kaip Europoje, taip ir Ame
rikoje lietuvių tautininkų nuo
monės apie “politišką Lietuvos 
klausimą” yra nevienodos. Del 
to klausimo, kaip žinome, sus
kilo Rusijos lietuvių seimas ir 
kiekviena seimo dalis priėmė 
kitokią rezoliuciją. Tautininkų 
dalis, vadovaujama pp. Volde
maro ir Yčo, prisidėjo prie de
šiniojo sparno; antra dalis, va
dovaujama p. Leono, prisidėjo 
prie kairiojo sparno. Tą patį 
dalyką dabar pastebime ir pas 
Amerikos tautininkus.

Kairiosios seimo dalies rezo
liucijai pritaria ir “Ateitis.” 
“Tėvynė” dar nepasakė savo 
nuomonės. Ji gal-but lauks ži
nių apie Dr. J. šliupo poziciją 
tame klausime. O šliupas, ku
ris dabar yra Rusijoje, veikiau
sia pritars klerikalų rezoliucijai.

rinkimas įvyko rugpiučio 19 d., 
1917, “Aušros” svetainėje, 3001 
So. Halsted SI.

Susirinkimą atidarė 11 vai.

...»

niosios seimo dalies rezoliuciją.

t u vos ateiti.c
Ginčai kilo už lai, ar lietu-

r atidarytu ir pasi- 
vien reikalavimu,

nori būti po karės.

nio reiKai 
Tautininkai 
siau: viena

socialistai.
>kyrė pu-

vadovyste Leono) paremia 
socialistų formula.

Teisybę pasakius, ir viena 
ir kita puse turiTnintyje pil
ną Lietuvos nepriguhuybę. 
bet dalykas eina apie taktiką, 
t. y. apie budus, kuriais reik

linis ir augščiausis abiejų pu
sių idealas — tai pilna Lietu
vos neprigulmybė, — kitaip 
negali būti. Ir todėl viena pil

togiausia proga tą lietuvių 
siekiu u aiškiai ir griežtai pas
tatyti ir visam pasauliui ap
reikšti.

Kita gi pusė — apsisprendi
mo šalininkai, — mena, kad 
apskelbus Lietuvos neprigul
mybės principą, tuomi butų 
įžeista Rusijos revoliucijos 
demokratija, kuri nepritaria

Apsisprendimo formula ta
po nukalta, Rusijos revoliuci- 
jonierių ir todėl nedyvai, kad 
visi revoliuciniai gaivalai, kad

formulos įtekme. Apart, to 
jie matomai tikisi, kad Lietu
vos ateitis pilnai priklausys 
nuo Rusijos revoliucijinės de
mokratijos.

Visai neabejodami apie ap
sisprendimo šalininkų gerus 
norus, męs vienok esame pa-

mas pilnos neprigulmybės 
Lietuvai yra daug geresnis ir 
nuoseklesnis būdas.
Kitaip mano “Vienybė Lietuv

ninkų.” Ji paduoda kairiosios 
seimo dalies rezoliuciją ir rašo:

šitą rezoliuciją kiekvienas 
pažangus lietuvis turėtų įsitė- 
myti ir žinoti. Mes juk nega
lime skirties nuo Europos lie
tuvių, mes tegalime tiktai 
kartu reikalauti nepriklauso
mos Lietuvos.

Skaitydami to seimo apra
šymą turime pastebėti, kad ir

dedasi, kas ir pas mus ameri
kiečius. Ir tenai reakcijoniš
ki gaivalai prisidengdami de- 
mokratybės skraiste kelia gal
vas ir nori paimti viršų. Ir 
tenai demokratybės principas

^tų visas tas darbas, kuris su 
'tokiu vargu buvo per dvyli
ka metų stumiamas pirmyn?

DEL INCIDENTO SU
KUN. A. VISKONTU.

Tautininkų ir klerikalų spau
doje daug rašoma apie kun. A. 
Viskontą ir išduotą jam tūlų 
įstaigų pasmerkimo dekretą, ku
rį savu laiku trumpai paminėjo 
ir “Naujienos”. Mes nepažįsta
me to žmogaus ir mažai težino
me apie jo darbus; ir jo veiki
mas mažai terūpi mums. Bet 
atidžiau pažvelgę į tai, ką rašo 
apie tą dalyką laikraščiai tų 
srovių, kurioms kun. Viskontas 
ir jo smerkejai yra artimi žmo
nes, mes esame palinkę manyti, 
kad po tuo incidentu gal slepia
si ir kiek svarbesnių dalykų, ne
gu asmeniniai kivirčai dešinių
jų šeimynoje.

Kun. Viskontas lapo apšauk
tas “lietuviu tautos išdaviku.” c
Argumentai, kuriais remiama 
šitas “dekretas”, yra, trumpoje 
sutraukoje (kaip ją padarė “V. 
L.”), tokie:

komiteto vicc-prczidentas. Pas
kiau buvo priimami draugijų 
įgaliotinių mandatai. Pasirodė, 
kad delegatų atvyko viso 114, at
stovaujančių 60 įvairių draugi
jų, apimančių viso apie 8,500 
narių.

Mandatų priėmimo komisijoj 
buvo: A. Lalis, P. Dubckas, J. 
Gustaitis; juos paskirta taipjau 
ir presos komisijom Prežidij li
man išrinkta: Kl. Jurgelionis 
pirmininku, A. Petrulis, padėjė
ju; pirmu
montas, antru 
Šmotelis.

Pirmininkas 
ei jų komisijon
gus: P. Grigaitį, J. šmotelį ir K.

sekretorium A. Žy- 
sekretorium J.

sekančius drau-

Paskiau buvo perskaitytas 
projektas dienotvarkio, kuris ta-

Naujienų redaktorius, kaipo lai
kinojo Amerikos Lietuvių Dar
bi n inkų karybos pirmininkas.

Drg. P. Grigaitis savo trum
poje kalboje
nuveiktus to laikinojo komiteto 
darbus. Pasirodė, kad jau nu-

apie

1. Viskontas pasaliai ken
kė Šveicarijos veikėjų dar
bui.

2. Melagingai šmeižė lietu
vius svetimtaučių spaudoje ir 
neteisingai skundė (denuncia- 
ci.ja).

3. Išduodavo Lietuvos 
priešams lietuvių veikimo 
taktikos paslaptis.

To viso pasekmėmis buvo 
tas, kad šv. tėvo nuskirta lie
tuviams diena nepasisekė; su
simažino lietuvių intekmė ant 
svetimtaučių; užsitrauktas 
svetimtaučių nepasitikėjimas 
ir tt.

beta tiems žmonėms, kurie Šau
kiama kariuomenėn. Drg. P. 
Grigaičio kalba priimta entuzi-

St. Jobu Tucker, pirmininkas
Chicagos Liaudies Tarybos

Nutaria rinkti iš 7 narių.
Išrinkta šie draugai:
A. Petrulis — 54 bal.
K. Liutkus — 48 bals.
S. Danilavičius — 43 bal.
Jakavičius —- 37 bal.
S. Strazdas — 48 bal.
W. J. Butvilas — 47 bal.
P. čereška — 57 bal.
Kiti kandidatai gavo: Micke- 

vičia 21 bal.; Ascila 22 bal.; 
Stungis 12 bal. šie paskutinie
ji trįs draugai liko kaipo kandi
datai į Pild. Kom., jei kuris iš 
viršui minėtų narių atsisakytų.

Nutarta palikti ir ant toliau 
dabartinį Laikinąjį Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Tarybos 
Komitetą, kuriame yra šie žmo
nės: P. Grigaitis, A. Lalis, K. 
Gugis, J. šinotelis, K. Jurgelio
nis, T. Dundulis ir J. Žemaitė- 
Žymontiene.

Taryba (People’s Council) liko 
išrinkti šie draugai:

K. Gugis, P. Dubickas ir A.

Delei suteikimo platesnių in
formacijų (nurodymų) važiuo
jantiems delegatams 
polis, Minu, ii' delei 
mo planų tolimesnio 
nutarta umiu laiku 
visiems išrinktiems 
ir komitetams.

Priimta Chicagos
Tarybos tvarkymos taisyklės:

Cbicagos Liet. Darb. Taryba? 
renka Pildomąjį Komitetą iš 7

i Minnea-£

apkalbeji-
veikimo, 

susirinkti
delegatams

Liet. Darb.

teisę atšaukti neveiklų narį 
dviem trečdaliais balsų daugu
ma. Komiteto nariu gali būti 
išrinktas kiekvienas draugijos 
prigulinčios prie Darb. Tarybos 
narys, nors jis ir nebūtų dele-

Kalbos apie “lietuvių veikimo 
taktikos paslaptis” ir apie “lietu
vių įtekmę į svetimtaučius” 
skamba šitame kaltinime pusėti
nai juokingai. Bet keistesnis 
dar, negu kaltinimų turinys, yra 
kaltintojų sąstatas. Štai kas ap
šaukė “tautos išdaviku” kun. 
Viskontą: Lietuvių Augščiau- 
sios Tarybos (!) delegacija, Pil
domasis Lietuvių Komitetas (!), 
centralis komitetas “Lithua
nia” (!), Lietuvių Informacijos 
Biuras. O asmens, kurie atsto
vavo tas įstaigas, buvo šie: Tau- 
tėnas (?), kun. K. OlšausJ<is, A. 
Steponaitis, kun. V. Bartuška 
(atstovavo Amerikos klerikalų 
“Tarybą”) ir J. Gabrys.

Apie du čia paminėtus as
menis, Tau lėną ir Steponaitį, 
mes negalime nieko pasakyti. 
Bet kas yra Gabrys, tai visi ži
no. Kas yra kun. Bartuška, 
amerikiečiai taip-pat turėjo pro
gos patirti, kada jisai buvo šio
je šalyje ir skleidė nešvarias in
sinuacijas apie Liet. šelp. Fon
dą. O apie “Kauno oberpolic- 
meisterį” ir “makaronų specia
listą” “tėvą” Olšauskį tai nė kal
bėt nereikia.

Ir kompanija žmonių, įgiju
sių tokią prastą reputaciją vi
suomenėje išneša kuri. Viskon- 
tui “tautos išdavystės” dekretą 
už tai, kad jisai kenkęs darbui 
“Šveicarijos veikėjų” (hm! 
hm!) ir mažinęs jų “įtekmę” 
svetimtaučiuose!

Ar tik nebus čionai buvęs toks 
dalykas, kad tas “išdavikas” iš
kėlė aikštėn kokius-ndrs gabriš- 
kus arba olšauskiškus humbu- 
gus, kuriuos tie “veikėjai” va
rė, prisidengdami lietuvių tau
tos vardu? Kun. Viskontas, 
kiek girdėt, yra padoresnis ir 
progresyvesnis žmogus už dau
gelį lietuvių kunigų. Bet savo 
idėjomis jisai, žinoma, nedaug 
kuo tesiskiria nuo jų. Ir jeigu 
jisai viešai ėmė kovot prieš to-

darbus. Paskui* tapo skaitytas 
programa projektas, išdirbtas 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos laikinojo komiteto. 
Principai ir uždaviniai priimti 
be pataisymo. Prie organizavi
mo būdų, prie 10 paragrafo pri
dėta sekamas pataisymas:

suvažiavimą ir atskiros organi
zacijos, kurios priguli prie Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Tary
bos, tuo pačiu pamatu — 
500 narių vieną delegatą.”

Nutarimai.

nuo

Prisidėti prie People’s Coun
cil (Liaudies Tarybos).

Siųsti du delegatu į Liaudies 
Tarybos suvažiavimą Minneapo
lis, Minn., kuris bus 1-—6 dd. 
rugsėjo, 1917.

Delegatais didžiuma balsų ta
po išrinkti: A. Lalis, 76 balsais, 
ir A. žymontas 69 balsais. P. 
Jakavičius gavo 11 balsų, ir Ra-

tams paskiria po 50 dolerių ke
lionės lėšų.

Teikimas pagelbos šaukia
miems į kariuomenę.

Kad Chicagos Lietuvių Dar
bininkų Tarybos Pildomasis Ko
mitetas paimtų į savo rankas 
teikimą pagelbos šaukiamiems į 
kariuomenę lietuviams ii' kad 
tą reikalą sutvarkytų Pild. Ko
mitetas.

Delei ėmimo kariuomenėn 
nepiliečiu priimta tam tikra re-

Priimta rezoliucija prieš su
manymus imti kariuomenėn at
eivius nepiliečius, neturinčius 
nei pirmųjų popierų.

Kad tą rezoliuciją taipgi pa
siųsti ir visoms Chicagos drau
gijoms ir patarti, kad jos priim
tų šią režoliuciją.

Nutarta suteikti įgaliojimą 
drg. P. Grigaičiui nuo Chicagos 
Liet. Darb. Tarybos, kuris va
žiuoja į Brooklyną, N. Y. drau-

kių Gabrių-Bartuškų-Olšauskių 
darbus, tai, matyt, tenai buvo 
kas-nors ištiesų labai bloga.

Taryba reguliariai susirenka 
kas du mėnesiu. Pild. Komite
tas susirenka kas dvi savati. 
Reikalui esant, Pild. Kom. gali 
sušaukti extra susirinkimą Ta
rybos.

Apskričių ir apielinkių Tary
bos gali siųsti po du delegatu į 
Chicagos Liet. Darb. Tarybą, o 
taipgi iš draugijų prie apskri
čių ii' apielinkių tarybų, gali 
siųsti skyrium delegatus į Chi-. 
cagos Tarybą paprastu budu.

Pavesti Pild. Komitetui, kad 
jis tvarkytų esančias taisykles ir 
kad pagamintų projektą taisyk
lių sekančiam atstovų susirinki
mui.

Steigiamasai susirinkimas tę
sėsi nuo 11 vai. ryto iki 4:45 vai 
popiet. Upas delegatų buvo 
puikus. Dalykus svarstė rimtai 
ir matomai visi buvo 
šuoli svarstomais 
Nėra abejonės, kad 
draugijos ir toliau 
linkmėje — didins 
Lietuvių Darbininkų
sykiu ir visos Amerikos Lietu
vių Darbininkų Tarybą. Kurie 
buvo priešai šio sumanymo, su
prantama, pasidarys draugais.

A. žymontas,Skr.
Ryto paskelbsime visų delega

tų ir jų atstovaujamųjų organi-

užintere-
dalykais.
Chicagos

veiks toje
Chicagos

Tarybą, o

Redakcijos Atsakymai
Juoz. Andruška, E. St. Louis.—Nau 

jienų Redakcija neapsiimu sujieško- 
ti tamstos nei kieno kito giminių 
Lietuvoj.
kreipties j Hebrew Sheltering and 
Immigrant Aid Society of America, 
229 East Broadway, New York, N\Y.

M.

Tuo reikalu patariame

S., Chgo.—čia tamstos eilės: 
Kitas ponas.
Viens mužikas,
Man nebaisus tas šėtonas...
Kad ir šypsą L.
Bet galiu
Sukti juostą rateliu...

Kazimieras Gugis
Veda vitokitu rei kaliu

taip ir chfiliikuo— feietnaet, Dare

Namų Ofisas!
IMI •. MM H

Ant trečių lubų 
•M. •rttftrttM
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Utarninkas, Rugp. 21, 1917. NAUJIENOS, Chicago, Ill

Korespondencijos
Del Patarnavimo Depozito- 

riams Bankas Atdaras 
Panedėlio Vakare.

Šio Banko viršininkai realizuoja, kad 
daug yra depozitorių, kuriems sunku atlikti 
savo bankos reikalus laike paprastųjų ban- 
kos valandų.

Del parankumo tokių deperitorių šio 
Banko taupomasis skyrius bus laikomas at
daras Panedėlio vakarais iki 8 vai..

Musij depozitoriai apsaugoti musų ka
pitalu ir Perviršiu, viršijančiu $5,100,000.00.

State Bank of Chicago
Kalbame lietuviškai.

Kviečiame atsilankyti lietuvius.
La Salle ir Washington gatvės, 

Prieš City Hali.

PRANEŠIMAS.
Pranešii gerbiamai visuome- 
i, kad mes persikėlėm į ki- 
vietą su Kriaučių šapa.
Taigi už i) rašom v i s u s su
uis, o mes pasistengsim už-

Pirma, negu pirksit kur ki- 
• ateikit ir peržiūrėkite ma-

Kainos kiekvienam prieina- 
)S.

priimam, kaip vyriš-

Darbas yra gvarantuojamas.

P. P. MANKUS, 
TAILORING

15 S. Leavitt St., arti 23 pi.

VR TURITE SKOLININKĄ?
Jeigu kas 
įsiminkite 

m

nedėliais, seredoms ir 
srais ir subatorm nuo 
lite kreipties pas mus
SECU R IT Y M ERC A NT ILF

OMAHA, NEBR.
žodis į Omahos lietuvius reika
le pavergtų slaviškų tautų ren
giamo apvaikščiojimo rugs. 2 d. 
Apvaikščiojimo tikslas yra iš
reikšti prielankumą pono AVil- 
sono politikai — šiandieninei 
Amerikos karei, žinoma, pas
kui bus maldaujama, idant po
nas Wilsonas užtartų jųjų rei
kalus Europoj. Vadinas sena ir 
jau nudėvėta, visai subankru- 
lijusi, kaip parode paskutinių 
laikų gyvenimas, ballaižiavimo

Prie kalbamo apvaikščiojimo 
kviečiami prisidėti ir lietuviai.

Bet ve aiškesniam apvaikščio
jimo tikslų supratimui laiškas,

lietuviškom draugijom. Laiš
kas skamba sekamai (vertime): 
Rugsėjo 2 dieną, 2 vai. popiet vi
sos draugijos, priklausančios 
slavų ir lietuvių skyriui (class), 
susijungs milžiniškai parodai ir 
kviečia jūsų draugiją paimti da
lyvavimą ir pagelbėti tos de
monstracijos pasisekimui.

Tos parodos tikslas yra: pir
miausia parodyti musų ištiki-
mybę Amerikai ir vėliavai,, o 
taipgi padaryti į Amerikos vi
suomenę įspūdį, kad mes dar vis 
tebeužjaučiam musų broliams 
Europoj ir prašom jiems lais-

nen 
kas,

tumo, 
musų

jums yra skolingas ii’ nenori geruoju atsiteist, 
bet paduokite savo skolininką į musų ran- 

turim būdą, ~tš kurio skolininkai neištrūksta iki 
a skolas Musų budui atgavimo skolų nėra skir-

kur jųsų skolininkas gyvena ir kaip toli nuo jųsų ar 
musų pasekmingas būdas pasiekia ir atgauna vi- 

skolas visose dalyse Amerikos, nes tam tikslui mes 
korespondentus, kolektorius ir advokatus prižiurin- 

ikalus visose apielinkėse.
turime

musų
Musų ofisas yra atdaras del ypatiškai atsilankančių pa

loms nuo 1 v. po piet iki 6 vakaro. Utarninkais, ketver- 
po pietų iki 9 vakaro. Gyvenantis kituose miestuose ga-

pėtny
1 vai.
laiškais įdedami 2c markę atsakymui ant žemiau padėto adreso

3231 So. Halsted Street, Chicago, Ill.

Telephone Yards 5194.

Registruota Akušerka
Mrs. Antonina Shusho

Turiu patyrimą moterų ligose. 
Teisingai patarnauju prie girndy 
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.

AKINIŲREIKALAUJI 
kenti galvos skaudėjimą, 
nuolatos Tau ašaros krinta iŠ akių, 
Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga | krvvą, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių.

Jeigu 
Jeigu 
Jeigu
Jeigu
JeigLl
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

aOFIIM J. SMETAJMA
AKIŲ SPECIALISTAS

TfiMYKIT MANO UŽKASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedaliom nuo 9 ryto iki 12 dieną.

Tel. Canal 5335

Daktaras
Seno Krajaus

m

WISSIG
Specialistas iš

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

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kraujo, 
Odos, ligas, Žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
ėia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir 
Mhrydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėlloms iki 12 dieną. 
IMė BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., viršuj Bankos. Tel. Canal 3263.

a

arsinkis ‘Naujienose’

tį pas vieną barberį, tūlą B. ta
po suareštuota keletas vyrų, už
tiktu bekazvruojant. Žinoma, 

teisme.a reštuo tie j i a tsid ure
Kadangi pasirodė, kad minetoj 
vietoj jau nebe pirmą sykį pa
sitaiko užtikti kaziruojant, tai 
teisėjas perspėjo barberį, jog lai 
buvęs paskutinis sykis: girdi, 
jei da kartą jis pakliųsiąs į tei
smo rankas, tai neteksiąs lais- 
nio. Be to barberis tapo nu
baustas $100, o jo “svečiai” ka- 
ziruotojai kiekvienas po $12 ir 
da turėjo užmokėti teismo kaš
tus.

Gal nereikėtų apie lokius at
silikimus ir rašyti: juk kazyria- 
vo jie ten, kur gavo vietą, o pa
baudą mokėjo iš savo kišenių, 
ne iš kito. Bet dalykas tame, 
kad šitokie atsitikimai paliečia 
ir plačiausias vietos lietuvių mi
nias, iššaukdami prieš jas ne
apykantą svetimtaučių, kurių 
tarpe lietuviams priseina gy-

1

šmo, nemegia kaimynų, pas ku
riuos policija naktimis lankosi.

.v. o 'p ■«*»> 1WH MB* MBH-' «»-)• «»■ >5 •
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I .Didelis Kkihoingas Pikiiikn.s 
H Parengtas
| LIETUVIŠKOS E. L. DRAUGYSTĖS
IB NEDĖLIOJĘ, Rugpjučio-August 26 d., 1917
t _ LEAFY GROVE, Willow Springs, 111.
w Pradžia 9 valandą ryte Inžanga 25c porai.

I širdingai kviečiame atsilankyti senus ir jaunus, vaikinus ir 
j; merginas^ ant innsų Iškilmingo Pikniko, nes bus skanių gerinu; ir 
I puikių užkandžių. Nepamirškit atsilankyti, nes tokis puikus pik- 
! retai kada pasitaikys (’hieagoje. Kviečia KOMITETAS. 
| Paslaba: Archer-Cieero karais iki sustos, paskui paimkit Wil- 
f low Spring arba Joliet karus iki daržo.

I
PJRMA NHO!) PIRKSI (ĮAUK MUSŲ KAINAS į 

Lemty Beiimiy h- odinio PopkroH 
CARRBROfiŲ WRECKING CO.

3003-3039 S. Halsted Stf., Chicago, Iii.

t

TURĖKITE

Kiekviena draugijai yra kvie
čiama palikti savo tautiškas 
įmones namie ir atsilankyti su 
Amerikos vėliava ir kaipo Ame
rikos piliečiai.

Lietuvių Draugijų lankiame 
susirenkant rugpiučio 24, 1:30 
popiet. Meldžiame susirinkti ir 
paskirti iš savo tarpo tvarkos 
vedėja, vieną visom draugijom. 
Platesnių informacijų delei

torių. Pasirašo P. M. David.
Dabar, draugai, apsvarstykim, 

ar verta mums dalyvaut, kur da
lyvaus tasai lenkų “didvyris” 
kunigas Gluba, ką suorganiza-

ją? Aš taipgi manau, kad ten 
riestokuos ir daugiau panašių 
gaivalų, kaip anas kunigas. O

atsinešti reikia lik amerikoniš
kąsias vėliavas ir patiems ateiti

nas, pritariančiais visam tam, 
kas dabar daroma “amerikoniš- 
kumo” vardu. Reikia dar ne
užmiršti, kad mus išrekliamuos 
kaipo didžiausius kares šalinin
kus. O juk to Amerikos kapi
talistams ir jųjų spaudai lik ir 
reikia. Taigi, dalyvaudami kal
bamo j parodoj, mes prisidėsim 
prie kapitalistų karines agitaci
jos varymo. Reiškia, ir mes agi
tuos i m už da ilgesnį tų nežmo
niškų pasaulio skerdynių tęsi
mą. .

Plačiau apie tai nebeišvadžio-

mato labai gerai, kokia iš ka
res nauda.

tai aš manau, kad mes maldau
dami mažai ką teišmaldausim. 
Antra gi vertus, Lietuvos laisve 
šiandie priklauso nuo noro Ru
sijos žmonių, kurie jau užreiš- 
ke, kad visoms Rusijos tautoms 
bus duota juo plačiausios apsi
sprendimo teises. Wilsonui gi 
lietuviai mažai rupi: jis turi sa-

jam reikia Amerikos inilionie- 
rių reikalais rupi n ties.

Todėl, draugai, pirmiau, ne-

kime, kokią iš to naudą turėsi
me.

ROCKFORD, ILI
Gemblerius suareštavo.

Jau senai čia randasi gemb- 
lerių kompanija, bet iki šiol 
niekas į tuos gemblerius neat- 
kreipė atydžios. Tiesa, moters 
pasigęsdavo vyrų ir įnamių, 
kurie per naktis kazymodavo, 
ale kas tai į moteris daug do- 
mos atkreips.

Tik štai užgintom, kad ket 
vergo, rugpiučio devintos nak

tuviai pradeda apsigyventi, kita
taučiai ima Įrauk lies iš ten į 
nauja-s vietas, į kitas miesto da
lis. Del vieno ar kilo triukšma
dario, del vieno ar kilo gemble- 
rio priseina kęsti panieka vi
siems, arba bent didžiumai mu
sų žmonių. Jau ir dabar, jeigu 
reikia lietuviui gauti šlubą nu- 
sisamdymui, lai svetimtaučiai 
nenori duoti. Rockfordietis.

JOHNSTON CITY, ILL.

Pad ėk a vis u o m e n ė j
Rugpiučio 5 dieną vietos Lie

tuvių Viešasis Knygynas turėjo

is pavyko puikiai.

linas būrelis. Knygynas gi pel
ne virš $70.00, už ką ir tariu vi
siems atsilankiusiems varde Lie
tuvių Viešojo Knygyno širdingą 
ačiū. Christ Klibas.

GERESNI UŽPELNĄ 
Lengvesnį ir švaresnį darbą gali gauti 
tik tuomet, jaign esi tinkamai iSsilavinęs.

LEVESK10 PRIRENGIAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA per laiškus, nauju budu, 
pagelbsti išsilavinti lengviai ir už mažų 
užmokesnj. Mokina Anglų kalbos iki augš- 
Čiausiai, Aritmetikos, Knygvedystes, Laiš
kų rašymo, Lietuv. kalb. Gramatikos ir tt. 
Tokiu pat budu gali užbaigti GRAMMAR 

SCHOOL, HIGH SCHOOL ir PREKYBOS KUR 
SUS. Dėl lankančių Public Schools duodama 
Pagalbinis kursas. Viskas aiškinama Metu- 
vlftkai. Galintiems atsilankyti duodama lek
cijas atėjus. Prisiuntus 2c. mark, persiunti
mui gauni pilną APRAŠYMĄ reikalaujamo 
dalyko arba kurso.
6. J. Leveskls, 3311 W.61 PI.Chicago
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JOSEPH WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ruimas 002-904 National Life Bldg., 
29 So. La Salle St., Chicago, Ill. 

Tel. Central 6890-6891. Atdara: Utar- 
ninko, ketverga ir aubatos vakarais nuo 

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu:
IMI MILWAUKEE AVE., Chicago, HL 

Tel. Humboldt 97.

Skoliname pagal įstaty
miškų mokestį 

$25 .  871/^c į mėnesį
50 .......  1.75 j mėnesį
75... 2.62% i mėnesį

100......... 3.50 į mėnesį
Po valstijos priežiūra 

3%% j mėnesį
Skoliname ant rakandų, 
Pianų, Sankrovos įren
gimų ir kitų užtikri

nimų.

LOCAL LOAN
COMPANY

4647 So. Halsted Street, 
Kampas 47-tos gtv., 2-ras augSta* 

Telephone Drover 2116.

i

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina: 
Panedelyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir 32-ru GATVE
. ....................  f ", ............ .. .................. f.............................................

"elephone Humboldt 127S.

M . S A H U D M. D.
Benai Rusas Gydytojas ir ChlrnrgMu 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Lirų-

OFISAS: 1579 Milwaukos A v*. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto; 
Kampas North A ve., Kambarys Rti 

1:80 iki 8 ir 7:80 iki 8 vakaro.

TEL. Canal 2118

Dr. A. L. VUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1749 So. Halsted St., Chicago, Ill.
Kumpas 18-tos gatv.

PROF. DOCTOR COATES
Beturčiai taipgi ateina pa* mane 11 

visų kraštų, dėlto kad jie patyrė, jog 
aš esmi expertas specialistai Jie 
realizuoja, knd jeigu galima išgydyti, 
aš galiu tą atlikti. Negaišuok ir Šlu- 
rek, kuomet jųsų sveikata ir etipru- 
mas nyksta, kuomet jus turite ją »av« 
rankose. Jeigu jus atsilankysite pa* 
mane į laiką. AŠ gydysiu jus teisingai, 
sumaniai, sąžiningai, ir moksliškai, Ir 
sugrąžinsiu jus i sveikatą 1 trumpian- 
sj laiką, ir už mažiausią mokesti del 
sumanaus ir pasekmingo patarnavimo.

Aš gydau vyrus, ir vyra* tiktai, ir 
gydau juos greitai, saugiai ir visiškai, 
vėliausiomis metodomis ir už pigiausių 
mokestį del sumanaus pataraavinao Ir 
pasekmingo gydymo.
PASIKALBĖJIMAS IR PATARIMAS 

DYKAI

PROF. DR. COATES
430 So. State St., 2-ras augštui, 

Pries Siegel Cooper and Co.

Geriausia Krautuve 
del pirkimo ir taisymo visokių daik
tų, kaip tai: laikrodžių, žiedų, levor- 
velių ir kitokių. Kas ką pirksit pas 
mane, tai aš viską gvarantuoju 7— 
kad auksą pirksit e, auksą ir gausit. 
Jei nebus auksas, tai $50 nagrodos 
gausite nuo šio laiko.

Taipgi priren- 
^kam Akinius.

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

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

Tel. Cana] 5838
2128 West 22-ra gatvė, Chicago.

rel. Armitage 984

DR. A, J, KARALIUS
VIENATINIS KKGI8TRUOTA8 RUSAS APTIEK ORIUS ANT BRIDGEPORTO

SUAUGIEMS
Akiniai aukt»o rthvtuose nuo $8.00 Ir an
kščiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 Ir 
Hugščiau. Pritaikome akinius uždyką. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas Ir 
tt. yra vaisiais įvairių litrų, kuris grali 
būti prašalintos gerų akinių pritaiky
mu. Ištyrimas uždyką, jei peršti ar 
skauda akis. Jei jos raudono*, j*l irai- 
va sopa, jei blogai matai, jei akis sil
psta, netęsk ilgiau, o jieškok pajr«lbo* 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždyką. Atmink kad mes koš- 
nam gvarantuojam akiniu* Ir ktenkte- 
nam gerai prirenkam.

B. M. MESIROFF, Ek»perUu» Optikas,
J*i jus aergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas man*. Al buvau mp- « 
tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu B 
padaryti bile kokiu® rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktaru*. AŠ sau 1 
draugas Įmonių 8. M. MK0IROFF, 8149 80. MORGAN ST., ( lilCAGO, II .L. |

VYRĄMS IR

| PU vi nnnnmvv

I Gydytojas ir Chirurgas 
II

DABAR YRA GERAS LAIKAS
IŠMOKTI KIRPIMO IR “DESIGNING”.
Mes galime gauti jums atsakančią ir ge

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

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

JOS. F. KASNICKA, viršininkas 
Priešais City Hali

Kambariai 416-417. 118 N. La Salio Street.

BARZDASKUČIAI kariuo- 
menėje uždirba daug pinigų. 
Mokykitės šj amatą dabar ; 
ima vos keletą savaičių lai
ko išmokti'; visas kursas $15, 
ir jie sugrįš, jei jus eisit j 
karę—iki pasibaigs.

BURKE BARBIER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago, Ill.

greičiausia ir lengviau
siu budu įsigysite nau
dodamies N a u j i e- 
n ų Reikalavimu Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas ką turite 
kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkite Naujie
nose. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo žmo
nių kasdie skaito Nau 
jienas, tūkstančiai per
skaitys jusu pasiskel- 
bimą ir tas jusu pasi- 
skeĮbimas atneš jums 
geriausiu pasekmių.

1840 South Hftlsted St. 
Telefonas Canal 1506

t-

i 
B 2121 N. WESTERN A V.

CHICAGO, ILL.

Telephone Drover MBS

.U.[Ill X RAY Į 
«Iį X A MIN A CI. IA i

šis specialis paaukavimas tiktai trumpam laikui.
Del pasekmingo gydymo bile ligos jus turite žinoti didumą ir bū

dą ligos ir kelią, kuriuo ji bėgioja. Aš negydau vieny simptomų, aš 
vartoju moksliškas labaratorijos metodas, tokias kaip bandymą krau
jo spaudimo, mikroskopiškas ir chemiškas analyzas kraujo ir šlapu
mo, ir tokiu bodu surandu tikrą priežastį jųsų negalės.

Mano mašina del užrašymo Jųsų kraujo spaudimo, pa
miegos stiprumo ir gyvumo Jųsų širdies.

Suranda žmonėse aiškiai silpnumą sveikatos, energijos ir stiprumo, 
ženklai, kurie parodo staigią įnirtį, gali apsireikšti bilę laiku. Kaip 
randasi jųsų kraujo sudynai? Ar jie smarkiai didėja? Ar jus pirm 
laiko senstate? Mano kraujo spaudimas pasakys. ATEIKIT, leiskite 
man išpasakot jųsų širdies ir kraujo sudynų paslaptis—tuokart gali
ma bus jums tikrai patarti kas geriausia yra jums daryti.

NEMOKĖK MAN
Po priėmimo egza- 

minacijos, jei ji nevi
sai užganėdina, ’jus, ne 
mokėkit man nė cento. 
Visai nėra nė skausmo 
nė pavojaus sąryšyje 
su X-Ray egzaminaci- 
ja, ir dargi nėra rei
kalo jums nusivilkti 
drabužių. U žl eidžiant 
ant uždangos šviesus 
aiškus paveikslas, pa
lis paaukavimas užsiba

rodo nenaturalį stovį,! 
ir visai prašalina visą2 
spėliojimo darbą. Jei-J 
gu jus niekuomet pir- Z 
miau neturėjote pilnoj 
X-Bay ištyrimo jųsų Z 
kūno, jus neturėtumėt j 
praleisti to stebėtino t 
patyrimo, kuomet jus® 
galitei įsigyti vien tik** 
už dalelę paprastų iš-i 
laidų. Ateikite tuojau! 
pirm negu šis specia-4 

lis paaukavimas užsibaigs—ir leiskit X-Ray pasakyti tikrą teisybę apie f 
priežastį jųsų ligos. Nėra svarbesnio dalyko pasaulyje del jus žinot, & 
ir jus taip ilgai nežinot. Bukit atsargus, suraski t tikrąją savo negalėsi 
priežastį, ir sutaupykite, galima, mėnesius bereikalingų kentėjimų, sva-t 
rbių komplikacijų ar dagi pačią gyvastį. |

VYRAI IR MOTERS |
Kurie sergate, kenčiate ir nusiminę, pasinaudokit šia didele auka. į 

Tiktai trumpam laikui aš suteiksiu X-Bay ir daktarišką eįgzaminaciją i 
už 1.00, daug expertu ima nuo $5.00 iki $10.00 Jus nebusite priversti į 
gydyties. Aš duodu kiekvienam sergančiam vyrui ir moterci šioje a-f 
piclinkėje progą žiuoli ,ar jie e,;ili Imi i'ų.-\<i\ Ii. Aš Im rj.'tn dnup !llc X 
tų patyrimo pasekmingo gydymo pilvo, kepenų, plaučių, inkstų ir pu- ■ 
sies kliūtis, reumatizmą, dusulį, kraujo ir odos ligas, katarą, akių, au-I 
sų, nosies ir gerklės, chroniškų ir nerviškų ligų, ypatingai pasekmių-2 
gas pilvo klintyse, iaijigi pii v;iliškii vyni ir molei u lieti. J

# Jeigu jus turite galvos skaudėjimą, silpną nugarą, apsvaigimą, j 
pnetvąrą, atsiraugėjimą gazų, skausmus pilve* murmėjimą žarnose, ■ 
nustojimą apetito, nuovargį, nusidėvėjimą, pajautimą, nerviškumą, iri 
palengvą nykimą, lai yra priežastis, kuri turi but žinoma. T

Šis apgarsinimas užkvieČia jus jieškoti sveikatos ir laimės, kuri ! 
lengvai yrą jums atsiekiama. Jeigu jus sergate ir norite greitai pa-J 
syejikti, atsineškite šį apgarsinimą, kuris suteikia jums tiesą prie X- ■ 
Bay ir daktariškos cgzaminacijos už $1.00. J

NEATIDĖLIOK, ATEIK TUOJAUS. f

priežastį jųsų ligos. Nėra svarbesnio dalyko i 
ir jus taip ilgai nežinot. Bukit atsargus, surasi

Valandos: 9 ryto iki 8 D R FIELD 
vakaro. Nedeliomts: 9 740 W. Madison gatvė, 

_ , k kampas Halsted gatvės
ryto iki piety. Antras augštas.

Chicago, 111.

Taigi neleisk $1.00 
stovėti tarpe |ųh ir 
sveikatos. Ateik pa- 
šit ei raut.

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
SprcialbU* Moteriškų. Vyriškų, Valkų 

ir visų chroniškų lirų-
Valando*: 10—11 ryto, 4—B po plotų, Y—• 
karo. Nedėliomi* 10—1 po plotų.
3354 S. HALSTED 8T-, arti B4 8T^ 

CHICAGO. ILL
-I..*.... . ........... .. . ... . -»

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka vluiemz tinkamtui aktnin*. 
oaoja ir patarimu* duoda dykai 
786-B8 Milwaukee Ave^ arti Chioag* Av*. *-«< 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto fld rak»i 
rui. Nedėliomim nno 9 išryto iki S pe 

Tai. Haymarket 24M.

Dr. S. Biezis
Gydytojas ir Chirurgą* 

Ofisas 2359 S. Leavitt St
Valandos 4—6 Ir 7—9 

Tel. Canal 3877.

■ PIRK SAU visas Plumbavojimui reik-
■ menis tiesiai už “wholaoale”
X Mes parduosime visiems.

f Levinthal Plumbing Supply Co.,
T 1637 W. Division SlL» ChWgO, 
ft Corner Marshfield Aw*
y Kalbama lietnvttkai.

Vyiiškij Drapaną Barbenai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

Naulji, daryli gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.5' 
$4.50. Vaikinams siutai nuo 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliotu 
karais.

1415 S. Halsted Si.



NAUJIENOS. Chicago, m. Utarninkas, Rugp. 21, 1917.

turiu I Miltai, kvietiniai, geriausi .

CHICAGOS
:: ŽINIOS ::

kai yra Armour, Swift ir Mor
ris mėsos Irusio ponai; C bar

Nors žinia

tas; John I). Rockefeller ir

10.00 JIEŠKO KAMBARIŲ ■■■■n SANTOY KASYKLOS

BRIGHTON PARK.

susirinkimą, bet visgi ir neto
liausia su tiesa prasilenkia.

tamsieji ............................... 9.50
Cukrus, 100 svarų .........  8.15—9.40

Javai
Kviečiai 2.17—2.23; komai 1.68— 

1.75; rugiai 1.71—1.74; miežiai 1.23—
I. 33; avižos .52—.53.

Šienas
Motiejukų 13.00—21.50; dobilų

16.50—17.50; paprastos rųšies 9.00—
II. 00.

PAJIEŠKAU RUIMO pas švarius 
žmones, su valgiu ar be valgio, ne
toliau kaip trįs blokai nuo Madison 
gatves. . Kas turit ruimą praneškit:

B. Blinstrub,
2448 W. 47 St., Chicago,

dobilų

Pats save sukritikavo.

nu 196 numeryi

priešų.

priešingi

VISI

zurio
Iškirto šposų.

Kalbėtojas nurodė ir žmogus, nešinąs rankose

Gyvulių Rinka
CHICAGO, Rugpjūčio 20, atgaben

ta galvijų 30,000; veršių 1,500; kiau
lių 18,000; avių 14,000. ' ’ 
kainos:
Galvijai: jaučiai, sulų
9.50—<15.00; karves

veršiai 9.00—11.00.
Kiaulės, sulig svarumu, nuo 17.65— 
19.65; paršai 13.00—15.00.
Avįs nuo 9.00—15.00; erai 14.00— 

16.75.
. . > iw inim MRUk ■■■r-........  <lt hiwi ■■■ , , iiwwiwiii—mn muiiG .

PAJIEŠKAU KAMBARIO lik vie
nam vaikinui, pas švarius žmones, 
su valgiu arba be valgio, ne kitur 
kaip ant Bridgeporto arba prie 18- 
tos gatvės. Praneškite j Naujienų 
Ofisą — S. A. Vasiliauskas, 
1840 So. Halsted St. Chicago.

REIKALAUJAMA 200 UNION ANGLIŲ KASĖJU DEL DVIE- 
jų moderninių, gerai įrengtų anglių kasyklų; idealės gyvenimo 

sąlygos, krutamųjų paveikslų teatras, kasėju ligonbutis ir sutei
kiama filtruotas (koštas) vanduo; 3 ¥2 pėd. grynų anglių. 54^c 

už prikrovimą kambario anglimis. Kitos kainos proporciona- 
liai. Kasyklos dirba kasdien. Atsišaukite . Superintendent 
Buckeye Coal and Railway Co. Santoy, Perry Co., Ohio.

Tikietus pirkitės iki Sayre, Ohio.

Paduodamos
gerumu nuo 

8.00—10.75;

remia galėdami.

Radau lai prie Chicago avė. 
pumpavimo stoties... bene bus 
tai kokia bomba — prataro jbe-

Pranešimai

Sčrinin-

RASTA—PAMESTA

KAS PAMETĖTE Liepos 21 d. spe
cialiai pritaikytus akinius. Atsišau
kite j John švabas, Geo. M. Cher- 
naucko Darže, Lyons, Ill*

REIKIA DARBININKŲ

teisingai, bet duoti 
nam. o apie kitus, I

vie

gavimas organizatorių

lių gariniai laiveliai, C.arter
II. Harrison ir Gloriana, susidu-

nuo kranto. keletas

Maudydamiesi užsimušė

randasi lies Oak vienas

pasiekė dugną lokiu smarku
mu. kad šokusis užsimušė ant

pa-
minėjimui Little, 
nužudymo.

rė susirinkimą. Jisai kalbėjo a- 
pie nužudytąjį dėlei mainierių

ttle.

se.

Riverview antikariškas 
mitingas.

Overview

hune, rašo, jog ja 
apie 5,000 žmonių.

M;ix Eastman, laikraščio “Mas
ses” retink torius, J. L. Engdahl, 
American Socialist laikraščio re

ivn, yru vienas žymiausių že
mės savininkų Texas’e. Kitas 
Wilsono ministeris, būtent I). 
F. Houston (žemdirbystes mini-

ketvirtus — puikiu. E. M. House 
visi yra artimais ryšiais susi

jungę su Wallstryciu, kurio in
teresuose ir vedama ši karė.

man pasakė: Mums nėra ko rau
doti dėlei belgų gabenimo į Vo-

nos musų pačių

Klausytojai triukšmin-

Minnea-
Chicagos

ferencijoj Miss Laura

Eedc-

Reikalauja, kad ir svetimša 
liai but imami kariuomenėn

William

pirmųjų popierų, butų verčiami 
sieli k:iriuomenėn, arb 
to nenorėtu klausyti butu

lietąją augščiau organizaciją.

a tslovavusiių įvairias

Milingas buvo laiko-
ma ‘>001

ja apie 10,000 ypatų.

Policistai strioke susirinko

Kuomet gi jį atidarė, pamate, 
kad lai yra pusėtinas gabalas 
gerokai smirdančio sūrio, vadi-

Socialistiškųjų Organizacijų kon
ferencija rėmimui Rusijos revoliuci
jos išleido įvairių labai įdomių at
viručių s,u paveikslais—karikatūro
mis ant dabartinės karės, pieštomis 
garsiausių artistų. Organizacijos 
lorinčios platinti tas atvirutes tesi
kreipia tuo reikalu į M. A. Stolar, 
2608 Haddon avė., Chicago, Ill. Lė
šų padengimui, kreipianties reikia 
pridėti 25c krasos ženkleliais

Policistai atsikvošėję sumanė

dovaną žmogui. Bet tojo nebe-

Armouro ledinyčia sudegė.

LSS. 138 kp. Mišraus Choro pir
ma repeticija po vakacijų įvyks utar- 
ninke, rugp. 21, 8 v.v. Tamuliuno 
ir Gudgalio svet., 1447 S. 49th avė.

Drauges ir draugai, malonėkite 
susirinkti laiku, nes anksčiau pra

ma
ni) a 

nkų organi- 
ateiti ir pri-

dėsim, anksčiau pabaigsim, u 
lonėkite atsivesti naujų narių, 
kas prijaučiate dari 
zacijai, tai nesibijok' 
sirašyti socialistų chorai).

A. K. Linge, Org.
Round Lake, III Laisvos Jaunuomenės

dinyčia. Nuostolių kompanijai 
padaryta apie $200,000. Gais-

Manoma,

Aštunto Rajono 
išvažiavimas.

rajonas

deklaniacijų etc.

VIII
išvažiavimą

KARIUOMENĖN IMAMI 
LIETUVIAI.

Be anksčiau paskelbtųjų Nau-

kalavimo, kad butų paliuosuoli

(Jiarles Bartkus 3857 S Kedzie avė 
Krak Gulozynski 3021 W 31st pi. 
Stanislaw Grinius 3329 W 38th si 
Anton Juškus 4332 S Fairfield a v 
John Jaugoda 4435 S Marshfield av
Aleksandre Bakauskis 410 S Richm.
Erank Tenerowisz 4317 S Wood si
John Waldzunas 3807 S Albany av 
Anton Dackewicz 4440 S Wood st
Peter Barculis l td N May st
Boman Pultorak 1420 W Eric st

Louis Glenis 5103 S Ashland av

Turgaus Žinios
CHCAGO, Rugpjūčio 20, 1917.

Žemiau paduodamos produktams 
kainos dera tik uzdamu produktams 
perkant; iš sankrovą perkant Šcimy- 
ninkes moka brangiau:

Valgomieji produktai.
Sviestas, Creamery extra 40

39
Oleomargarinas, geriausias 27—28

. . 20—21 
37—38 
20—35

Kiaušinai, geriausi, tnz.
Prastesni, sulig rųšies
Šveicariškas ..

Paukščiai:
Kalakutai.......

.. 28—33
i Mušti

22
... 20—221/2 21—22l/o
........... 18—19 15—16

12—15
. 12—18
11—12

No.

18

vusių Wilsono politiką, visą ad-

žąsįs ................. 12—14
Veršiena, sulig svarumu

Prasčiausia ..................
Jautiena

Bibs .
Loins .
Rounds
Ch ticks

skripciją, ir parėmė

No. 1 No. 2 
............... 25 .24 
............. 32 .28 
.......... 19 .181/2 
.......... 15 .14y2 
..... ; .13

3

Bulves, statine
Daržoves: — 

Barščiai 100

.14

.10
.872

.. 4.50—4.6(

grįščių

peticijų vakarus. Pirmoji repeticija 
įvyks rugpjūčio 21, utąrninke, 8 v.v., 
Mark White Square Parko svetainėj, 
S. Halsted ir 30 gtv. Jaunuomenė, 
vaikinai ir merginos, kviečiama pri
sidėti choran, taipjau visi senesnie-

lainčj kas utarninkas.
—Choro Valdyba.

Miko Petrausko-Birutės Koncer
tas. — šį rudenį “Birutė” rengia mil-

šku i, kuris specialiai atvažiuoja tuo 
laiku Chicago)). Koncerte dalyvauti 
kviečiamos visos Chicagos artistiš
kos žvaigždes. Bus lai puikiausias
gč surengi it. Koncertas bus vienoje 
puikiausių Chicagos koncerto sve
tainių vidurmiestyje. Vieta ir diena 
neužilgio bus paskelbta. J. Ilgaudas, 
“Birutės” pirm.

Extra susirinkimas.—Lietuvių So
cialistų Jaunuomenės Lygos 1-mos 
kuopos įvyks seredoje, rugpjūčio 22 
d. “Aušros” svetainėje, 8 vai. vaka
ro. Draugai ir draugės, malonėkite 
visi atsilankyti, nes randasi daug 
nau>ju klausimu, kurių svarstymas 
negali būti atidėtas tolesniam laikui. 
Taipgi nepamirškite 
jų narių prirašymui Valdyba.

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasiskelbimams kainos 

1 colis, syki, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, UŽ kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

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 progą. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no; 
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir it., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

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

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU MOTERS prie stubos 

darbo, ir porai vaikučių pridaboti. 
Jauniausis vaikas 6 metų, todėl ’Jo
kio vargo nėra. Mylinčiai moterci 
stubos darbą gera proga. Atsiliepki-
J. M. 1530 West St., Bockford, Ill.

Pajieškau Kazimiero Kartono, pa
eina nuo Raguvos, iš Bauriškių Vien
sėdijos. Turiu labai svarbų reikalą.
nešti—busiu dėkingas.

Antanas Pociūnas, 
1425 Senumu'v St., Rockford, H

Rengkitės! Naujieniečiai!
Antras Naujienų Bendrovės

MILŽINIŠKAS PIKNIKAS 
įvyks Labor Day, Rugsėjo 3, ’17 

GEO M. CHERAUCKO DARŽE
i Lyons, III. ,

Morkos, 100 grįščių

TomCtes ,dėžė
Komai, saldieji, maišas

Vaisiai, žali: —
Obuoliai, statinė .........
Apelsinai, dėžė .........
Citrinai, dėžė .............
Avietės, 16 kvortų ....
Vyšnės, 16 kvortų .... 
Serbentai, 16 kv............
Mėlynės, 16 k v.............
Pydės, buš. dėžė ..........

....... 1.00 
.. 60—75 
....... 1.00 
.. 20—35 
2.00—2.75 
.. 04—05 
.. 40—65 
. .25—35 
.... 1.00

3.50— 6.50
3.75—4.00
6.50— 7,50
2.25— 3.00
1.25— 2.25
1.50— 2.25
3.00—3.501

REIKALINGAS PIRMOS 
KLESOS ZECERIS, pilnai 
suprantantis visokius spau
dos darbus, gerai suprantan
tis lietuvių ir anglų kalbas, 
ir galintis užtūrėti spaustu
vę su 10-čia darbininkų.

Atsišaukite tiktai laišku, 
pažymėdami amžių, kiek tu
rite patyrimo, kokią reko
mendaciją, kur paskutiniu 
laiku dirbote ir kiek į valan
dą norite užmokesnio.

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted st., Chicago

REIKALINGA LIETUVAITĖ prie 
krautuvės. Apie išlygas ir darbą pa
tirsite asmeniškai. M. J. Damijonaitis 
901 W. 33rd St r., kertė Auburn avė., 
Chicago.

REIKALINGAS ANTRARANKIS
KEPĖJAS PRIE JUODOS DUONOS.

A. PETROŠIUS,
139 E. 107TH ST., CHICAGO

REIKALAUJU 4 kriaučių prie 
jų siuvimo ir seni) taisymo, 
riem darbininkam gera vieta, 
šaukite greitai.

Wm. B. Pateliunas, 
105 Milwaukee avė., Kenosha, 

Phone 1461.

RANDAI

nau-
Atsi-

Wis.

ATIDUODAMA RANDON puikus 
kambarys garu šildomas, vienam ar
ba dviem vaikinam, su valgiu arba 
be valgio — ant 3čių lubų.
3112 So. Halsted St., Chicago.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 

sernč, už labai žemą kainą. Biznis 
plačiai išdirbtas ir geroj vietoj. Tu
riu greitu laiku parduoti, nes rei
kia stoti kariuomenėn, 
rėt, nesigailėsi.
4540 So. Honore st., Chicago

PARSIDUODA labai pigiai motor
cycle arba kas norėtų, galiu mainyti 
ant kito daikto. Išvažiuoju kariuo
menėn. Stanislovas Toleikis, 
2901 Emerald Ave., 3-ias augštas iš 
priekio. Chicago.

RAKANDAI
EXTRA

Jauna pora priversta paaukaut sa
vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $160.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $30. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divonų, daven
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Vietrola su 
brangiais rekordais už $60.00. Šis 
yra retas pigumas ir <jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gat., 
Chicago, III.

TURIU paaukaut $165 seklyčioj 
setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases ui 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinčs lovos, paveikslai, firankos 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $225 vietrola ir rekordai — 
už $55.

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

Chicago, Ill.

Pajicškau Jono Kiseliausko ir Ci
nos Kiscliauskaitės; paeina iš Kau
no gub., Panevėžio pav., Karsakiškio 
parapijos, kaimo Pagegalos. Jie pa
tįs, ar kas juos žinot, malonėkite 
man pranešti, busiu labai dėkingas.

Jonas Nakvosas (Makvosas) 
2850 W. 40 st., Chicago, Ill.

Pajieškau savo pažįstamų Waitke- 
vičiucių, Suvalkų gub., Pažeriu gm., 
Šunskų parapijos, Pilekalnio kaimo. 
Gyvena Chicago, Ill. Turiu svarbų 
reikalą. Lai atsišaukia šiuo adresu: 

Jonas Mikalauskas,
4622 So. Western avė., Chicago, Ill.

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU DARBO prie biznio 

(storo) už darbininką; moku ketu
rias kalbas, biskį ir rašyt galiu. Ma
no adresas

Adolph Gillis,
2.25—2.75 725 — 92 Pl. Chicago, IĮJ.

Jus Galima Išgydytie
Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Mane

Aš Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kožnos LigM
X-RAY EXAMINACIJOS

. Aš jums pasakysiu ar jus galite
but tikrai išgydytu,

Aš jums pasakysiu, be spėlioji
mų, kokia yra jūsų tikra liga* 

Aš vartoju tiktai vėliausias mo* 
ksliškas metodas ir įrengimu^

Aš turiu mano paties vaistų de
partamentą ir laboratoriją.

Aš vartoju tiktai tikrą Neo-Sal- 
varsen, 914 ir 606.

Aš išgydau, kuomet kiti atsisa
ko.

Jus nusistebėsite, kaip greitai jus galite būti išgydyti. Aš esu specialists 
tu daug metų patyrimo ir žinau tikrai ką jums daryti, kad pngytumBtsu
VISOS CHRONIŠKOS LIGOS VYRŲ IR MOTERŲ

PASEKMINGAI GYDOMA
. r ’ - •

Pasikalbėjimas ir patarimas dykai
“k.r; DOCTOR BOYD .tm

SPECIALISTAS °"*
219 SOUTH DEARBORN STREET, CHICAGO, lUL

EIKITE TUOJAUS PAS

DAKTARA ROSS
CHICAGOS SPECIALISTAS

Insteigta 28 metai
Jis suteikia mokslišką gydymą išgydymui chroniškų ligų, nervy 

ligą, širdies, vidurių, kepenų, pūslės, šlapinimosi, privatiškų ligų ir 
visų ligų ir silpnumų.

Jeigu jus turite sifilį arba bile kokią kraujo betvarkę, 914 page
rintas 606 ir jo gydymo sistema bus priežascia jūsų greito pasvei
kimo. Jeigu galima, eikite šiandien ir atsiduokite į Daktaro Ross’o 
priežiūrą.

Silpni, nervuoti, sergantis, suirę vyrai ir moters eikite ir busite 
sugražinti į sveikatą ir stiprumą.

Daktaras Ross išegzaminuos jus DYKAI ir pasakys jums, kas jums 
reikia daryti, kad pasveikus. Ligoniai keliauja ilgas keliones iš vi
sų kraštų Suv. Valstijų gydyties pas daktarą nuo savo ligų.
DR. B. M. ROSS, 35 SOUTH DEARBORN STREET, 
KAMPAS MONROE STREET, CHICAGO, ILL.

ROOMS 506 IR 507, CRILLY BUILDING.
IMK ELEVATORIŲ IKI PENKTO AUGŠTO.

VALANDOS: Knsdien 9 iki 4. NedCliomis 10 iki 1, Taipgi Pane- 
dėlio, Seredos, Pėtnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 iki 8.

AMATŲ MOKYKLOS

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKU!
RUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo for 
mų, siūti naminius daiktus arba a> 
rėdalus. Diplomas kiekvienam, kurs 
išsimokins. Valandos dieną arba 
vakarais del jųsu parankumo. Ui 
$10 išmokiname jus siut visokiai 
drabužius.

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

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA

į Dr. A. R. Blumenthal |

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis egzaminuoja dykai 

Gyvenimas yr* 
\ tuščias, kuomet

P’N'uiyksta regėji-
»e4į[|^M|{i\ mas.

Mes vartojam pa- 
gerintą Ophthid- 

HL*' įr* mometer. Ypati- 
nga doma atkrei-

" B piama į vaikus. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va
karo; nedaliomis nuo 10 iki 11 
dieną.
4649 S. Ashland Avė. 

kampas 47 St.
JAUNA PORA turi parduoti tuo

jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, cabinet, phono-. 
graph, upright pianą ir tt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigai už j 
grynus pinigus. ' |
2910 North Ave., 1-mas flatas. Prieš 
Humboldt Park. Chicago.

EXTRA MAINAS
Išmainau mūrinį namą ant loto, 

barzdaskuty k los, arba autoinobi- 
liaus. Namas North West dalyje, 
gražioje vietoje, arti 3-jų karų lini
jų. Norintįs įgyti pigiai gerą na
mą, atsišaukite laišku ar ypatiškai 
vakarais pas

V. Ascillą, 
1649 Girard st. Chicago, Ill.

Nereikalingas 
Akių— 

Varginimas
Kada atsakančiai pritaikyti akiniai 
prašalina daugybę nesmagumų: su- 
bėgimą raidžių į krūvą, skaudėjimą 
galvos ir kitus keblumus stiklai tin
kamai pritaikyti prašalina.

Skaitytojau, jeigu tau nereikalin
gi butų akiniai, sąžiniškas optomet- 
tristas nepatars nešioti.

K. NURKAITIS, Oph. Dr.
1617 N. Robey Str.,

Prie Milwaukee ir North Avės.
Tel. Humboldt 4613

KAS NORI PIRKT GERA 
MURINI NAMA?

Parsiduoda 4 flatų naujas namas 
ant 32-ros ir Lowe Ave. gatvių. $50 i 
raudos ant mėnesio; turi būti par-1 
duotas greitu laiku. Kreipkitės į 
Central Mfg. District Banką. 
1112 West 35th Street, Chicago, Ill.

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONI KAI T IS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago

------------ -----------................. .............. ■■ ■ ■ . ....... .. .. ................................. .....

DR. M. HERZMAN"
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chiraro* 
ir akušeris. * i

Gydo aštrias ir chroniškas ligraa. VF- 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausiae^ 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie, 
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir j 
f 8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street į

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai. j

OR. W. YUSZKIEWICZ

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudamas arba silpnas akla,. 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas ma«

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

ww ft rvto iki 1 po piet. 

— ............ ............ .......",

DR. A. I. EPSTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

I
 Specialistas moteriškę, vyrišką, ir vaiky lity.

Ofisas ir Gyvenimas:
3600 S. Halsted St., kampas 36 Htr. 

Telephone Drover 4974.
Ofisas atdaras Iki 10 vai. ryto, 1—S 

po pietų ir vakarais.

Dr. H. R. KRASN0W
Chirurgija ir Veneriškos Lijo*

Priėmimo valandos: 8 iki 10 dien*;
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare; nedėlioto — 

nuo 10 ryto iki 1 vai. dieną- 
Rezidencijos Telef. Garfield 640.

1346 So. Halsted St.
Phone Canal M8

Telephone Yards MS J

Dr. M. Stupnicki
BIOS So. Morgan St, Chicago^ 

VALANDOS: nuo 8 iki 11 li
pyto, nuo 5 iki 8 vakare.

Dr. Povilas Žilviti* 
Lietuvi, Gydytojas, Chiraraw, 
8203 S Halsted St, Chl«- 

Tel. Drover 717D.




