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Generolas Aleksiejev
rln9Uli “Tfivynr (exch) 11U ’307 W30th si I

“Taika įvyks šiemet” 
Kancleris

Didelis gaisras Petrograde
Laivų statytojų streikas 

San Francisco
GEN. ALEKSIEJEV 

NUSIŽUDĖ?
DIDELIS STREIKAS 

SAN FRANCISCO. '

STOCKHOLMO KONFE
RENCIJA ĮVYKS.

KRAUSTOSI Iš OSTENDE MOTERS TURI BUT 
VERGĖMIS.

LONDON, rugs. 18. — 

Tik-ką gauta iš Petrogrado 

pranešimas, kad vakar nusi- 
udęs naujai paskirtasai rusų 

armijos komanduotojas, gen. 
Aleksiejev. Generolas Alek
siejev vakar turėjęs pasikal
bėjimą su premieru Kerens- 

po knrfo jisai sugrįžęs 
į savo kvatierą ir nusišovęs.

žinia oficialiai dar nepa

tvirtinta.

: Streikuoja 25 tūkstančiai

TAIKA JVYKSIANTI 
ŠIEMET.

Vokietijos kancleris prana
šauja greitą taiką.

• AMSTERDAM,

kad Vokietijos kancleris Mi- 
chae lis p r a n ešau j ąs g r e i t ą 
taiką, šiomis dienomis kan
cleris buk turėjęs pasikalbė
jimą su Stuttgarto laikraš
čių korespondentais. Tarp ki 
ta jis už reiškęs j iems seka-

nė karė bus užbaigta dar šie
met.”

Berlino soc.-dem. organas

mą, buk šitas kanclerio už- 
reiškimas rodąs, jogei kanc
leris turįs “tikrų faktų,” ku
riais jis remia šitą savo pa
sitikėjimą. Vis dėlto laik
raštis persergsti skaitytojus

mo.

DIDELIS GAISRAS
PETROGRADE.

Sunaikinta Putilovo

ROMA, rugs. 18. — Romo-

pranešimas, kur sakoma

vo amunicijos dirbtuvėse ki-

stolių esą pridaryta už kelia
te milionų dolerių.

rna nepac

STOCKHOLM, rugs. 18.- 
i Telegrama . iš Stockholmo 
sako, kad tarptautinė socia
listų konferencija • visgi 

. įvyks. Taip vakar užreiškė 
Reng'. Komitetas. Konfe
rencijos laikas busią paskel
bta vėliau.

Reng. komitetas buk ap- 
laikęs daugybę laiškų iš Au
strijos, Franci jos, Vokieti- 

ijos ir kitų valstybių, kur 
reikalaujama, kad Reng. 
Kom. paskelbtų konferenci
jai laiką. Komitetas sako, 
kad tatai busią padaryta ta
ip grėit, kaip bus pašalinta 
kliutįs, trukdančios atvykti 
talkininkų valstybių — Ang
lijos, Francijos ir kit. — soc. 
atstovams į tarptautinę so
cialistų konferenciją.

CIGARAI IR CIGARETAI 
“PLAUKIA” FRANCIJON.

nyezHrrsA.

Rusijos teritorija tarpe Rygos ir Petrogrado. Kairėj— 
Rygos ir Fgllandijos užlajos, kurias nori užvaldyt vo
kiečių karmas laivynas, kad tuo atidarius sau kelią prie 

g Petrogrado. ,

SAN FRANCISCO, rugs.
18. — Sulig paskutinių pra-

žies darbininkų ir laivų sta
tytojų skaičius jau pasiekė 
28 tūkstančių. Ten pat, be
je, sakoma, kad trylika “ria
ušininkų” jau tapo sužeista, 
o trisdešimts jąreštuota. Vi
sos laivų statymo dirbtuvės 
San Francisce ir Oaklande

New Yorko, Chicagos ir ki
tų didmiesčių buržuazinių 
laikraščių redakcijos uoliai 
renka aukas “tabako fon
dam” Už suaukautus pini
gus siunčia cigarų ir cigare- 
tų į Franci jos tranšėjas ir 
lagerius Amerikos karei
viams.

New Yorko “Sun” sukole- 
ktavo jau $70,000. Chicagos 
'“Daily News” taip-pat surin
ko gana daug aukų ir pasiu
ntė jau gana didelius dovanų 
siuntinius į Franciją.

VOKIETIJA ATSIPRAŠO 
šVEįDIJOS.

Bet atsisako išduoti s/unčia- 
■ '

mų per još legacijas tele
gramų turinį.

Vokiečiai rengias/ apleisti 
dalį Belgijos.

18

Moterų teisės yra nekonsti- 
tucingos — mano 
pavieto teisėjas.AMSTERDAM, rugs, 

i— Čia gauta patikėtinų 
nių, kad vokiečių karinė val
džia skubiai krausto iš Oste
nde civilius gyventojus to
liau į Belgijso gilumą. Vo
kiečių valdžia, be to, dauge
lį belgų verčianti dirbti prie 
drutinimo naujos vokiečių 
linijos ties Tourcoing.- ___

Manoma, kad neužilgio, Įvo moterų balsavimo teisių 
spaudžiami gen. Haigo pul- įstatymą, priimtą visuotinu 
tkų, vokiečiai turės apleisti 
dalį užkariautos Belgijos.

MINNEAPOLIS, 
rugs. 18. — Vienas 
pavieto, Indianos valst., tei
sėjas vakar teikėsi nuspręs
ti, kad suteikimas moterims 
balsavimo teisių yra priešin
ga šios šalies konstitucijai. 
Todėl jis ramia sąžine vėtą-’

ITALIJAI STOKA 
DUONOS.

Gal but įves duonos 
korčiukes.

GEN. KALEDINAS 
PASIDAVĖ.

Užtikrinęs savo “paramą” 
laikinąja! valdžiai.

SAN FRANCISCO, rugs. 
18. — Vakar, devintą valan
dą iš ryto, čia metė darbą 
virš 25 tūkstančiai 
zuotų
čių daugiausia prie laivų 
statymo.

organi-

nu-

” arbitracijos teismui,

kams algas iki 10 nu oš. Dar
bininkai tečiaus nesutiko ir

KERENSKIS APSIVEDĖ

NEW YORK, rugs. 18.

ž i aminiame

PATRIOTING A PARA-

Gal gaus kryžių už pasižy
mėjimą.

pija pristatė 75 kareivius. 
Tuomi minėta parapija su
mušė visus rekordus patrio
tinio “pasišventimo.”

Viso labo minėto j pavapi- 
joj yra 700 “dūšių,” iš kurių 
tarpo, kaip matot, kilo net 75 
kareiviai.

VOKIETIJA ATSAKĖ 
J POPIEŽIAUS NOTĄ.

LONDON, rugs. 18.—Ber- 
lino L o k a 1 A n z e i g e r 
praneša, kad Vokietijos at
sakymas j popieiaus Bene-

Benedikto, pasiuntiniui Mu-

PASKANDINO DU VO
KIEČIŲ LAIVU.

LONDON, rugs. 18. — 0- 
ficialiai pranešama, kad per
eitą subatą anglų orlaiviai 
paskandino du vokiečių lai
vu šiaurės juroje — torpedų 
naikintoją ir žvejų valtį.

NAUJOS KUOPOS LIET.
DARU LITERATŪROS 

DRAUGIJOS.
L. Prusei-ka, atvykęs į 

“westus”, sutvėrė dar dvi 
naujas kuopas Lietuvių Da
rbininkų Literatūros Drau
gijos — Kenosha, Wis. ir So. 
Omaha, Nebraska. Per abi 
kuopi prisirašė virš 30 na

Linkėtina naujom kuopom 
kuogeriausio pasisekimo.

kalas, kurio vertimą patiekė
d. P. Grigaitis, “Naujienų”
redaktorius.

Sekančiais metais LDLD. 
ruošiasi leisti garsų veikalą 
“K. Marxo ekonominis mo
kslas/’

LONDONi rugs. 18. — Ga
uta čia iš StOckholmo žinia 
sako, kad Vokietija pagalios 
atsiprašiusi Švedijos už tuos 
nemalonumiiš, kuriuos pas
tarąja! reikėjo panešti delei 
siųstųipei^44Uegacijas notų.

Vis dėlto, tuo pačiu kartu, 
kaip praneša Nya Daglight 
Allenhanda, Vokietijos val
džia painformavusi savo pa
siuntinius, būtent, kad jie 
griežtai atsisakytų išduoti 
Švedijos legacijoms bile vie
nos slaptženklių telegramos 
turinį, jei tokia ateityj jiems 
butų atsiųsta.

Švedijos socialistai ir ra
dikalai smarkiai kritikuoja 
valdžia už iškeltus aikštėn

LONDON, rugs. 18. — 
Pranešimai iš Petrogrado 
sako, kad pagalios pasidavęs 
laikin. valdžiai ir pastara
sis maištininko Kornilovo 
generolas, kazokų atamanas 
Kaledinas. Jisai buk mušęs 
telegramą premjerui Keren- 
skiui, kur “užtikrinęs” savo 
'“paramą” laikinajai val
džiai.

Manoma, kad prie šito Ka- 
lediną privertė vyriausia ka-

ROMA, rugs. 18. — Paga
lios, ir Italijai pradeda pri
stigti duonos. Associated 
Press praneša, kad valdžia 
jau galvojanti įvesti t.v. duo
nos korčiukes.

Italijos darbininkuose ja
učiama stiprus judėjimas už 
taiką. Valdžia betgi apie 
tai dar nenori nei kalbėti. 
Sulig vyriausio italų armijų 
vado, gen. Cadorna, užreiš- 
kimu, kiekvienas besistengi- 
mas trukdyti dabartinius 

.valdžios žygius busią skaito-

ftos valstijos žmonių balsavi
mu. Ponas teisėjas, vadina
si, vienas atgalvojo už tuks
iančius Indiana valstijos pi- 
liečių-balsuotojų ir davė 
jiems suprasti, kad jie savo 
moteris ir motinas laikytų... 
prie puodo.

Moterų teisių šalininkai 
betgi nepasitenkina tuo, pa
skolintu iš trylikto šimtine- • 
čio patvarkymu, ir žada ape
liuoti į augščiausį valstijos 
teismą. C'

jo, turinti žinot tik vieną ke
lią, būtent, tą, kur veda prie 
pergalės.

GELEŽINKELIŲ DARBI- 
. NINKU STREIKAS AR
GENTINOJE PLĖTOJASI.

Išsprogdino geležinkelio

ATMUŠA AUSTRŲ 
ATAKAS.

Bandė atsiimti pozicijas 
Bainsizza lygumose.

ROMA, rugs. 18. — Aus
trų pulkai vakar atkartoti- 
nai atakavo italus Bainsizza 
lygumose tikslu atsiimti pra
loštas pozicijas. Priešo už
puolimai nedavė jam lauktų 
pasekmių — sako italų karės 
ofiso pranešimas.

Austrai atakavę italų po
zicijas ir Trentino frontė.Tr 
čia be pasekmių.

PERSEKIOJIMAS TAI
KOS ŠALININKŲ.

išardė su v. valstijų
KONSULATĄ.

Vokiečių orlaiviai bombar
davo Dunkirka.

holme vakar buvo surengta 
du dideli protesto susirinki
mai ; priimta rezoliucijų, rei
kalaujančių, kad valdžia žiū
rėtų, idant butų išlaikyta 
Švedijos neutralumas — pil-

WASHINGTON, rugs. 18. 
— Valstybės departamentas 
aplaikė pranešimų, būtent

BUENOS AIRES, rugs. 18 
— Geležinkelių darbininkų 
streikas, kaip sako paskuti
nės žinios, sparčiai plėtojasi. 
Valdžia jau rengiasi panau
dot kariuomenę jo nuslopi
nimui. Vienoje vietoje, sako, 
s t r e i k i n inkai i šd i n a m i ta vę

Areštuota 7 tariami 
industr/alistai.

GORKIO LAIKRAŠTIS 
VĖL EINA.

Permainė vardą.

IR

LONDON, rugs. 18. — Už
darytas Maximo Gorkio lai
kraštis, N o v a j a Ž i z n, 
pereitą subatą ir vėl pasiro
dė, tik kitu vardu, būtent,

DAR VIENA MISIJA.

TOKIO, rugs. 18. — Ofici
aliai pranešama, kad Japoni
jos valdžia nutarusi pasiųst 
į Suvienytąsias Valstijas dar 
vieną savo diplomatų buri 
— tarties su šios šalies vai- %
džia “apie ekonominius rei
kalus.”

WASH1NGTON, rugs. 18 
— Sužinota, kad vokiečiai' 
daro pastangų sukelti prieš 
Su v. Valst. Filipinų salų gy-

Vertimą ruošia d. A.'/ventojus. Valdžia stropiai

tas Suv. Valstijų konsulatas 
Dunkirke, Franci joj. K on- 
sulas betgi išliko nesužeis-

ir visi konsulato dokumen-

Pranešime, beje, nesako
ma, kokiuo budu įvyko 
tas “išradimas.” Minima tik, 
kad jį išardžiusį “vokiečių 
bomba.” Tatai reikštu, kad

duoti vokiečiu orlaiviai.

IR POPIEŽIUS PROTES
TUOJĄS PRIEŠ VO-

Nesutinkąs su vokiečių per
šama Lenkijos neprigulmybe

ROMA, rugs. 18. — Ro
mos klerikalų organas C o-

neša, kad ir “šventasai tė
vas” esą priešingas Vokieti
jos ir Austro-Vengrijos lip
domai “Lenkų karalystei.” 
Jisai, girdi, norįs matyt lai
svą neprigulmingą Lenkiją, 
o ne sulipdytą sulig vokiečių 
kurpalio.

vietas.

kariuomenes

PASKELBĖ “KARE.”

gi paskelbė karę Vokietijai.

PEKING, rugs. 18. — Iš 
Kynijos sostinės, Pekingo, 
pranešama, kad Kantono mi-

džią, vadovaujami D r. Sun

rę Vokietijai ir Austro-Ven
grijai.

PARLAMENTO RINKI
MAI KANADOJE.

Atsibus gruodžio mėnesi.

OTTAWA, rugs. 18. — Iš 
Ottawos pranešama, kad na
uji Kanados parlamento rin
kimai įvyksią nevėliau gruo
džio mėn. š. m. Rinkimų pa
sekmės busią galima sužino
ti tik sausio mėn. sekamais 
matais.

WAUKEGAN, Ill., rugs. 
17. — Vakar čia įvyko tai
kos mitingas, surengtas, pa
sak laikraščių, industrial^- 
tų(I.W.W.). Kad dabar lai
kyti mitingus ir kalbėti apie 
taiką yra prasižengimas to
lygus kuone šalies išdavimui, 
tai policija areštavo kalbėto
ją Johną Tanzerą, “industri-

tu s m i t i n ge d aly vavu sius, 
tarp jų tūlą John Unzerį, ku
rio sūnūs tarnauja kariuo
menėje. <

ATMAINOS VENGRIJOS
MINISTESIU KABINETE

Rezignavo iždo ministeris

BUDAPEST, rugs. 18.
Vakar rezignavo Vengrijos 
iždo ministeris Dr. Gratz. Jo 
vietą laikinai užima buvęs 
ministeriu pirmininkas Ve- vi

TAI BUVO PASKALAI

jų pakraščiuose.
WASHINGTON, rugs. 18 

departamentas 
:1 pasklydusis/

— Laivyno
♦/

praneša, 1
gandas apie vokiečių subma*J;:| 
rinų pasirodymą Suv. Valstielil

front%25c4%2597.Tr
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kitokie visokie dalykai

Skaitytoju Balsai

Ką tai reiškia?

Apžvalga

sroves

uosi

žinomu

nesu

budu* 
ne klos- 
laikant 

žmonių

priešingos 
O tie prie*

bucijų!
Gėda 

šmeižti 
gerumą 
riai

SOCIALISTALLIAUDININ
KAI APIE LIETUVĄ.

savo
imtuc

kaip jie

Amerikos Lietuviu Darbininkų 
Taryba ir Liaudies Taryba.

Kokios 
paduodu či 
jams.

14 balsų prieš 
Mat del dide- 

i “bolševikų"

darymą.’ Tas # v t
tai jau gryna 

Kas-gi daro Ru- 
tvarką,

Klausimas prisidėjimo prie 
Liaudies Tarybos.

>j. Drg. Kačergis, 
kad protokolas su- 

nepasirašė

ir mano
Į mes nei 
tautos da- 
pasekmin-

tikrinti pasauliui demokra* 
tybę yra tuoj aus padaryti 
taiką, ir TAIKĄ BE PER
GALĖS.”

Kaipgi tad klerikalų laik
raštis drįsta tvirtinti, jogei 
Liaudies Taryba geidžianti,

tanu (6.00; pusei metų $3.50.
JDtar, ne Chlcagoj, metams $5.00; pu- 
M mėty $3.00; trims mėnesiams 
•1.7*. Kanadoje metams $7.00. VI- 
Mtr kitur užsieniuose $8.00 metams.

tinių organizacijų. Pirma
sis gi reikalingas ir griežtas 
tokio tarptautinio judėjimo 
organizavimo dėlei žingsnis 
yra sušaukimas tarptautinės 
socijalistų konferencijos, ku
rioje dalyvautų visų kraštų, 
taigi ir Lietuvos, socijalistinės

kairiųjų” nuo 
tai juo kairiau, tuo ge

li kur socializmas, tai dio 
Tie draugai apie so

A. BULOTA DAR B. IR K AR 
ATST. TARYBOJE.

ne
savo 
apie 

karybą ir Soc. Partijos 
Bet turime pažymėti 

viena gera dalyką. “K.”,

Vokietijai reiškia 
nai neilgiausiai
0 gal jinai ir suorganizuo 
ta tiktai karės metui' ir iš 
imtinai tik vokiečių reika 
lu rėmimui. Kas čia gal

Šitų prasimanymų begė
diškumui reikia stebėties.

i Klerikalų laikraštis pri
kaišioja Liaudies Tarybai, 
kaip tik tą, kam ji yra griež
tai priešinga. Ji ne atmeta 

i taikos formulą “be aneksijų, 
,be kontribucijų”, 0 STOJA 
i Už JĄ. Kone svarbiausis 
įjos susiorganizavimo tikslas 
buvo varyt agitaciją Ameri
koje, kad butų priimta ta 
tarkos formula, kurią paskel
bė Rusijos revoliucija.

štai kaip skamba rezoliu
cija taikos klausime, kuri 
buvo priimta pirmoje Liau
dies Tarybos konferencijoje 
New Yorke (geg. 30 ir 31 d., 
1917 m.):

na prielankiai kalbama apie 
Liaudies Tarybą (People’s 
Council).

Tas laikraštis nurodo, kad 
Liaudies Taryba atlieka ge
rą darbą, kadangi ji “dar
buojasi prieš karę ir už tai
ką.” Už tai, girdi, “daugelis 
žmonių jąją remia. Kiti net 
prisideda bendran darban. 
Nes kasgi šiandie nepagei
dauja taikos, tos taikos, kat-

do, kad jinai veikia n< 
žmonijos gerovei, bet Vo 
kietijos labui. Darbuoja 
si jinai už taiką, kad iš 
gelbėti Vokietijos kailį.
Toliaus, tas laikraštis ra

tik neša laisvės bei gerovės ir 
Lietuvos darbo žmonėms.”

Tai yra gana aiškus žodžiai. 
Ir jie reiškia, kad, ir už tautinius 
Lietuvos reikalavimus kovojant, 
reikia nej ieškoti išganymo val
džių ir diplomatų simpatijose, 
o eiti išvien su kitų tautų darbo 
žmonėmis, arba aiškinus kal
bant, darbininkais.

riotizmo, bet jo naikinimui ir 
vykinimui musu idealų. Pasak

Kon f c renci j a i besi ba igi a n Ų ki - 
aiškėjo nelabai gražus politikie- 
riškas triksas, kurį pavartojo 
“radikalas” J. Daubaras. Dąly-

mazne be ginčų, 
3 susilaikiusius.
Ii o užsispyrimo
tkaikurie, del šventos 
balsavo už ją.

Priėmus šią 
baras skaito ir 
Liaudies Ta ryk 
ryba, pasirodo, 
organizuojama

L. S. Sąjungoj.'
LSS. III Rajono nepaprasto 

ji konferencija.

Tas klausimas man senai ru 
pėjo, todėl čia nors trumpai no 
rečiau išreikšti

Kiek aš na:

tiška. - Duodama vėjo, dagi 
pasmerkiama socialistų partijos 
pildomasis komitetas kaipo 
“oportunistiškas."

Balsuojant, ši rezoliucija tam
pa atmesta 8 balsais prieš 7. 
Konferencijos pirmininkas Bal-

Konferencija stoja už 
greitą, visuotiną ir demo
kratinę taiką, kuri turi 
but įvykinta derybų keliu 
ir sutikime su principais, 
išdėstytais Suv. Valstijų 
prezidento ir revoliucinės 
Rusijos ir priimtais pama
te pažangiųjų ir demokra- 

1 tinių jiegų Francijoje, An- 
- gi i joje, Italijoje, Vokieti

joje, Austrijoje ir kitose 
šalyse, būtent:

a) Be verstinų te rito ri- 
i jų aneksijų.

b) Be baudžiamų kont
ribucijų.

c) Su teise laisvo plėto- 
i jimosi visoms tautoms...
i Šita rezoliucija buvo pri
imta ir antroje Liaudies Ta
rybos konferencijoje, Chica- 

Įgoje, o taip-pat ir kitose 
konferencijose. Ji buvo pa
kartota Tarybos suvažiavi- 
i.me, ir tos rezoliucijos dva
sioje buvo parašytas augs- 
čiaus minėtasai Liaudies 
Tarybos pildomojo komite
to atsišaukimas, kur tarp 
Įkitko sakoma: “Mes įsitiki
nę, kad vienintelė viltis už

lietu vių seime, apie 
> daug rašyta “Naujie- 
socialislai-liaudininkai 
“ dėklą rac i j ą ”, k u r i o j e

ezoliuciją, Dau- 
inlrąją — prieš 
i. Liaudies Ta
ne gera, 1. kad 
iš smulkiosios

kie “oportunistai 
Baltrušaitis ir ki 
čia i.

Bet sulig musu 
m on e 
riau, 
vai žino 
cializmą mažai tekįflta

Matote: socialistai, pasirodo, 
jau gali bendram veikimui pa
sikviesti kitas draugijas ir net 

O kiek čia laiko atgal 
šukavo, kad eiti prie 

bespalvių” organizacijų esą ne- 
alim

pini u balsavimu be skirtumo 
lyties, tikėjimo ir tautos, pro- 
porcijonalia sistema, pasilai
kant pamatinių piliečių teisių, 
kuris artimiausiam perijodui 
galutinai ir nustatytų tikrai

platintųsi, persimesdama j 
kitas pasaulio šalis, gilintųsi 
ir plėtotųs, — todėl aktyviai 
joje dalyvaujame del visų ša
lių, taigi ir Lietuvos, darbo 
žmonių šviesesnės ateities iš
kovojimo.

Tuo budu savo šalies laisvę 
mes rišame ne su buržuazijos, 
imperijalistinių idėjų nešioto
jos, laimėjimais ar pralaimė
jimais, bet su Rusijos ir viso 
pasaulio darbo demokratijos 
likimu, kurios pergale viena 
tik neša laisves bei geroves ir 
Lietuvos darbo žmonėms.

Pasitikėdami, kad, galop, 
darbo žmones apgalės klasi
nes kovos priešingumus, ar
dančius visuomenės gyveni-

suosiąs
esanti i
pastebi, kad grąsinim
vietoj). Balsuojant antru kar 

is tokios-pat: rezo 
Liaudies Tarvba at

Lietuvių tauta yra... dė
kinga “L. Tarybai”, kad ji
nai taikos sąlygose prime
na ir lietuvius. Sako:

“Lenkija ir Lietuva ru- 
bežiuojasi. Abi tauti turi 
vienodas teises — but lais
vos. O kad lietuviai neno
rės patekti po lenkų vieš
patavimu, reikia tiedvi šą
li atskirti. Pagaliaus vo
kiečiai tai jau ir padarė.”

“Liaudies Taryba” ne
pripažįsta formulos “tai
ka be aneksijų ir be atly
ginimų.” Ir tai todėl, kad 
Vokietijai turi tekti Kur
šas, Vokietijai yra gyvas 
reikalas turėti pramuštą 
kelią į Mesopotamiją, Vo
kietijai yra reikalingi ir 
kitokie visokie dalykai.

Toksai “L. T.” vienpusi
škumas ir pataikavimas 

kad ji- 
gyvuos.

riy pėdomis mėgina eiti A 
menkos 
“betvarkė 
priekaištą 
nesąmonė 
Bijos revoliucijoje 
jeigu ne Darbininkų 
reivių Atstovų Taryba? Juk 
JI Kandi e yra Rusijoje vie-

LSS. III Rajono nepaprastoji 
konferencija įvyko Pittsburge 
rugsėjo 9 dieną. Konferencijos 
pradžion nesuspėjau atvykti, at
vykau tik popietinėn sesijon, 
bet kaip sykis pataikiau laikų, 
kada prasidėjo įdomiausios dis-

[Už išreikštas šiame skyriuje nuo 
mones Redakcija neatsako ]

jei nepakanka to, 
parodyta. Jeigu 

kai-
1 nešimas, tai buvo gera 

bet jeigu jų įnešimas 
Į užkliuvo — kaip 

prieš Liaudies 
Tarybą — tai jau look out t 
Pirmininkas Balys tuojau rė
kia: “Tai jus nesupratot — jus 
nesuprantat — jus — tai jus -.-
tai jus... čia gera rezoliucija — 
aš už ją balsuosiu — rezoliucija 
tur būtinai pereit!’ 
Arba, kiek kabučiu 
buvo daroma pri 
nuomones draugų

antra - kad A.E.I.M . progra 
mas esąs toks, kaip kad ir sočia 
lis tų partijos. Todėl pataria vi 
soms 
mesti

jums, ponai, taip 
organizaciją, kurios 
patįs matote ir ku- 

pripažįstate nuopelną 
lietuvius. Argi tai 

“lietuvių tautos dėkingu
mas” turi apsireikšti Tary
bos purvinime?

Jeigu “Draugo” redakto
rius turi bent kibirkštį sar
matos ir sąžinės, tai jisai 
privalo tuojaus ATŠAUKTI 
savo šlykščius išmistu^ apie 
Liaudies Tarybą.

Priduodami Rusijos eina
majai revoliucijai tarptautinę 
reikšmę, laikydami jos laimė
jimą' visos demokratijos lai
mėjimu, mes norime, kad 
Rusijos revoliucija vaisingai

nį bei ekonominį sutvarky 
ma. K.

Teisė valdymosi formą ap 
spręsti bei santykius su kito 
mis tautomis nustatyti per sa 
vo šalies gyventojų Steigiamą 
jį Susirinkimą 
metu privalo būti Laikinosios 
Rusijos Vyriausybės pripažin
ta, tarptautinio pripažinimo 
aktu gvarantuota, gi tokioje 
tarptautinėj e kon fe renci j o j e 
turi būti ir Lietuvos gyvento
jų atstovybė.

Būdami tvirtai pasiryžę tą
sias savo teises išgauti, mes 
manome, kad šių dienų sąly
gomis tik tuo budu Lietuvos 
darbo žmonės, patenkinę sa
vo šio meto reikalus, laisvai 
organizuodamiesi, pasek m i n-

Rajonas laikė pusmetinę konfe
renciją, kurioj buvo priimta re
zoliucija, pritarianti Amerikos 
Lietuvių Darbininku Tarvbos 
idėjai, sekamu turiniu:

“Mes, LSS. III Rajono konfe
rencijos delegatai, pilnai p rita

kalus.
Šiai rezoliucijai pritarė ir pat

sai Daubaras, tik Balys prieši- 
nos, nurodydamas, kad geriau 
esą pritarti ka-tik pradėtai or-

Galginas: — Man patinka ši 
rezoliucija, nes ji skelbia kovą 
prieš mililarizmą.

Duodama įnešimas, kad butų 
perskaitytos visos rezoliucijos, 
kiek jų tuo dalyku yra patiekta.

Daubaras: - Aš turiu dvi re- 
zoliuciji, vieną prieš Amer. Lie
tuvių Darbininkų Tarybą, o ant
rą prieš Liaudies Tarybą. Aš 
jas perskaitysiu.

Bet čia nutariama, kad rezo
liucijų autoriai susieitų ir pasi
tartų. Rezoliucijų autoriai susi
eina ir tariasi tarp si 
valanda laiko. Galiaus 
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trušaitis praneša, kad 
tik vienoj rezoliucijoj, jo patiek- 
loj, pakeičiant joj žodžius apie 
rėmimą visokio judėjimo prieš 
karę ir mililarizmą, kurių vie
toj įdėta: “Mes remsime judėji
mą prieš karę ir mililarizmą, pa
remtą klesų kovos pamatu.” 
kokioj redakcijoj ta rezoliucija 
buvo jau vienbalsiai priimta. 
Su Daubaro rezoliucijomis d. 
Baltrušaitis nesutiko, bet Dauba
ras vistiek skaito savo rezoliuci
jas. Rezoliucijoj prieš Am. Liet. 
Darb. karybą jis nurodo, kad ji 
esanti negera dėlto, kam “saviva
liškai” organizuojama, vadinas, 
be nasiklausimo Sąjungos, o

nes. 
buvo 
rijoj, 
savo
Kad žodžiai nebūtų pliki, štai ir 
prirodymai - 
kas augščiau 
balsavimui ėjo koks nors 
riųjų 
ir puiku, J 
balsuojant 
pav. rezoliucij

vos politikos ateitį. Del svar 
bumo tos “deklaracijos” turinio 
paduodame ją čionai ištisai:

Lietuvos darbo žmonių Ii 
kim 
nes socijalistinės demokrati
jos solidarios valios. Ji gali
ma pasiekti tik tarptautiniai 
sujungtomis pajiegomis kaip 
kariaujančių, taip ir neutralių

Mes jau nurodėme, k 
sąmonių “Kova” pirkalbč 
paskutiniame numeryje 
Liaudies 
Pi Id. K-a 
lenai ii 
būtent, bepolemizuodama prieš 
Soc. P. viršininkus, tarp kitko

linta iš žmonių tarpo.”
Toliaus, tas laikraštis gi 

ria Liaudies Tarybą da u: 
vieną dalyką, būtent, už ma 
žųjų tautų rėmimą. Laik 
rastis rašo:

Kar. A 1st. Tarybų 
as išrinko Vykdo

mąjį Centro Komitetą, į kurį 
įeina visas Petrapilio Tarybos 
Vykdomasai Komitetas (50 
žm.) ir iš suvažiavimo tarpo 
išrinktų sulyg kiekvienos 
frakcijos skaitlingumo --- iš
viso 250 žm.

[ lą Komitetą įeina ir so
čia lis tas-liaudi n in kas Andrius 
Bulota.

Centro Komi lėtas iš savo 
tarpo išrinko dar Biurą (lai
kiną), kaip ir Komiteto Vyk
domąjį Organą. Į tą biurą 
taip-pat ieina A. Bulota.

pradėjo taisyt. Surašęs saviš
kai protokolą, pasiuntė jį konfe
rencijos pirmininkui d. Kačer- 
giui pasirašyti, kad paskui pas
kelbus Ko1' 
matydamas 
klastuota, nepasirašė, ir prane
šė Daubarui laišku, del ko atsi
sako pasirašyti. Taipjau prane
šė apie tai Rajono komitetuL 
Nė Daubaras, kaipo Rajono 
konferencijos sekretorius, nė 
Rajono komitetas nieko tame 
dalyki* nebedarė ir lankė seka
mos konferencijos.

šioj konferencijoj (rugs. 9 d. 
turbūt del išvengimo nesmagu
mų, protokolo skaitymas buvo 
atidėtas, o skundai tame dalyke 
buvo taipjau atidėti pabaigai. 
Gi j pabaigą konferencijos dąu-

baras pasijunta nesmagiame pa
dėjime. Pirmininkas griebiasi 
aiškinti, kad delegatai buk lai 
nesupratę kaip reikiant rezoliu
cijos ir kad reikią ją i 
perbalsuoti. Leidžiama 
kartu balsuoti, bet pirmininkas 
iš anksto persergi, kad jei bal
sai pasidalintų lygiai, lai jis bal- 

rezoliuciją, nes ji 
(Vienas delegatų 

čia ne

kurią buvo paskelbta žinutė Ko
voj. Daubaras pritarė rezoliu
cijai dello, kad tada mat Kova 
dar nebuvo pradėjus bombar- 
duot A. L. I). Tarybos... Konfe- 
rencijos pirmininku buvo d. X 
Kačergius iš K. Pittsburgo, o se
kretorium d. J. Daubaras. Po 
konferencijos tuojau pasirodė 
Kovoje atakos prieš A. L. D. T. 
Pritaręs pirma A. L. D. Tarybai 
d. Daubaras pasijuto dabar ne
smagiame padėjime — “klai
dą" padaręs... I'ą “klaidą” jis

(Jlsisakomoji kaina: 
dblescofe, nešiotojams kasdien pri 
Statant i namus, moka:

Savaitei ..................... 12 centų
Minesiui  ................. 50 centų

Norime ypatingai pabriežti 
šiuos “Deklaracijos” žodžius: 
“Savo šalies laisvę mes rišame 
ne su buržuazijos laimėjimais ar 
pralaimėjimais, o su Rusijos ir 
viso pasaulio darbo demokrati
jos likimu, kurios pergalė vieną

mo uzurpacijos. Visų salies 
gyventojų vardu mėgina 
versti vyriausybę pildyti jos 
norus. Vadinasi, TJaudies 
Taryba’ mėgina šioj šalyj 
pagaminti tokias-pat aplin
kybes (? “N.” Red.) ir be
tvarkę, kaip šiandie gyvuoja 
Rusijoje.”

Čia, kaip matote, jau nu
šnekėta nei šis, nei tas. Vie
na, Liaudies Taryba visai 
nemėgina daryt ką-nors “vi
sų šalies gyventojų vardu”, 
o veikia vardu tų žmonių, 
kurie yra prie jos prisidėję 
arba jai pritaria. L. T. pil
domojo komiteto atsišauki
me, išleistame po Chicagos 
konvencijos, aiškiai sako
ma: “Mes kalbame už šimtus 
tūkstančių ištikimų Ameri
kos piliečių, kurie neturėjo 
progos išsireikšti.”

Antra, tas klerikalų laik
raštis visai nevykusiai pri-

noj šalyj visų pirma turi apsi
dirbti su savo buržuazija.

šitai rašydamas aš neturiu 
minties mokvti kitus, išreiškiu v
tik savo nuomone tuo klausimu.

— J. M. Stružas.

savo nuomonę, 
įstu socializmo 

mokslą, man regis, kad jis tau
tybės ne neguoja. 
nuomone tokia, kn 
negalime nesikišti į 
tykus, jeigu norimi 
giau veikti socializmui. Juk 
jeigu mes nesikišime į savo tau
tos reikalus, tai leisime įsigalė
ti atžagareiviams tautininkams 
ir klerikalams, kurie si 
šovinistiniu patriotizmu 
niaulies su tokiaisjau.
patįs, kaimynais (lenkais, etc.) 
iki ginkluotų susirėmimų, ka
rių. štai dar niekur nieko, c 
jau kalbama ir svarstoma apie 
savus legijonus. Ir įsigalėjus, 
įsiviešpatavus reakciniams ele
mentams šalyj, ar socialistai ne
būtų persekiojami? Kokios tu
rėtume laisves? Šiurpulys pur
to pamąsčius, kad Lietuvoj įsi
viešpatautų, pav., klerikalizmas. 
Taip ir matai, kaip atbulakalnie- 
riai, su virve rankose, siaučia, 
l’aip ir matai, kaip kovotojai už 
laisvę kemšami į kalėjimus ii 
danginami katorgon į “lietuviš
ką Sibirą”..

Todėl tai 
rime kištis

ta, reikalaujanti politinio su
tvarkymo, savo krašto ypaty
bėms tinkamo; /

d) kad Lietuvos darbo žmo
nes jau nuo senai trokšta ir 
kovoja ir del politinės savo 
tėvynės laisvės, — mes šiuo

Silsisi

rijoj, kur pasakyta, kad “mes 
remsime visokį judėjimą...

Didžiuma vienok išsirciškia, 
kad rezoliucija gera.

Gataveckas: — Aš norėčiau, 
kad tie žodžiai butų išbraukti 
kur kalbama apie rėmimą viso
kio judėjimo prieš mililarizmą.

Baltrušaitis: — Tai nereiškia, 
kad mes, remdami prieš-milita- 
rinį judėjimą, atsižadėsime savo 
principų.

liucija prie 
metama.

Daubaras įneša dar trečia re- 
zoliuciją, kuria užgiriama da
bartinė Kovos pozicija.

Daugelis delegatų išsirciškia 
prieš . rezoliuciją nurodydami, 
kad siųsti Kovai pagyrimų nėra 
už ką netik principų klausimu, 
bet ir jos taktikos; o pildomasis 
komitetas nepildo Sąjungos 
konstitucijos. — Prasideda karš
tos diskusijos iš abiejų pusių. 
Kovos vedėjų šalininkai sten
gias didžiausiu užsispyrimu, kad 
pervarius rezoliuciją, žul-ar-bul.

Leidžiant balsavimui, balsai 
vėl lygiai pusiau pasidalina. 
Tuomet pirmininkas duoda sa
vo balsą “už”, ir rezoliucija lic-

nintėlS organizuota jiega, 
kuri apsaugoja šalį nuo kon- 
trrevoliucijos ir nuo anar
chijos, ir apsaugoja tokiomis 
žmoniškomis priemonėmis 
(be pagelbos terroro, be mir
ties bausmių, be kraujo pra- 
Jiejimo), kad visas pasaulis kad Vokietijai tektų Kuršas 
stebisi. Ar Kornilovo maiš
tas neparodė, kad tik antlir kad ta Taryba atmetanti 
Darb. ir Kar. Atst. Tarybos /taiką be aneksijų ir kontri- 
galios ir autoriteto dabar 
laikosi Rusijos tvarka?!

Bet šitie nesąmoniški prie
kaištai Tarybai yra tik men
kniekis palyginant su tuo 
purvu, kuriuo minėtas kleri
kalų laikraštis drebia į Liau
dies Tarybą sekamuose savo

name ALDT. idėjai; kad A. U 
I). T-bą sudarytų darbininkų, 
organizacijos ir draugijos, ku
rios tik pritaria darbininkiškam 
judėjimui; kad A. L. D. T-bos 
butų uždaviniu organizuoti visas 
darbininkiškas spėkas pasek-

nurodo reikalingumą vieny t 
spėkas kovai prieš mililarizmą i 
toje kovoj veikti išvien su Liau
!• ''I'' 1

ji sluogsniai tinkamai orga- 
nizuoties ir veikti, o žmogaus 
asmens kultūra laisvai plėto- 
ties, -- mes manome, kad lie
tuvių tauta turi prieiti prie 
visų pasaulio tautų federaci
jos, lygiomis teisėmis ir ly
giomis pareigomis laisvai ir 
demokra t ingai organizuota.

šiuo melu, būdami nuo Lie
tuvos kariuomenių sienomis 
atskirti, nežinodami Lietuvo- 
je susidėjusių ekonominių ir 
psichologinių sąlygų, nežino
dami tikrai tų politinių bei e- 
konominių santykių, kurie 
tarp susikovusių šalių tuojau, 
karui pasibaigus, nusistatys, 
savo griežto, galutino žodžio 
del politines laisvės Lietuvos 
valdymosi formos šiuo tarpu, 
lodei, mes tarti dar negalime 
ir neturime dorines teises.

Vienok, žinodami:
a) kad laisva viso pasaulio 

tautų federacija gali lik iš lai
svų vienatų susidėti;

b) kad darbo žmones tinka
mai savo reikalus į 
pinti lik turėdami 
savo šalies laisvę, 
ka, ir revoliucines Rusijos de
mokratija paskelbė, reikalau
dama taikos be aneksijų ir 
kontribucijų, duodant tau
toms teises laisvai apsispręsti;

c) kad Lietuva yra savita

linę, o kurie pasiliko iki galui, 
buvo taip pavargę, kad mažs 
bekreipė domos į skundus.. Ki
ti dagi norėjo išnešti d. Kačer- 
giui papeikimą už nepasirašy- 
mą po protokolu, vsai neišklau
sę d. Kačergiaus pasiaiškinimo, 
nes jis jau buvo išvažiavęs na
mo...

Matote, kokų triksų atsitinka 
kartais tarp musų draugų, kad 
savo ‘‘pozicijas” išlaikius. Nie
kas nesako, kad reikia savo nuo
monių išsižadėti. Anaip
tol. Bet savo nuomones 
reikia ginti gražiu 
o ne dumiant kitų akis, 
tuojant protokolus, ne 
priešingos nuomonės 
beibėmis.

Aplamos pastabos.
Labai nemalonu matyt ne

draugiški draugų tarpe pasielgi
mai, netoleravimas kilų nuomo*

Tie dalykai kaip tik labai 
pastebimi šioj konferen- 
ir tai ypač iš pusės taįp 
vadinančiųjų “kairiųjų.”

Šitaip minėtasai laikraštis 
giria Liaudies Tarybą. Bet 
labai keistai jisai nukalba, 
aiškindamas Liaudies Tary
bos “blogas puses.”

Viena L. T. “blogoji pusė,” 
jo nuomone, esanti ta, kad 
L. T. “rusų tarybų pavyz-

Jam pabaigus kalbėti, disku
sijos uždaroma ir duodama įne
šimas skaityti tuo klapsimu pa
gamintą rezoliuciją. Skaito drg. 
Baltrušaitis. Rezoliucija rimta 
ir gerai apdirbta. Joje nurodo
ma apie pragaištingumą karės 
darbininkų klesai ir apie reika
lingumą kovoti prieš ją. “Mes 
remsime visokį judėjimą prieš 
karę ir militarizmą tiek. — 
skelbia rezoliucija, — kiek tas 
judėjimas sutiks su darbininkų 
•klesos reikalais.”

Pabaigus skaityt rezoliuciją, 
daromos pastabos.

Daubaras
prantu, ale man neaišku moliu- kas toks. Birželio 17 d. LSS. III

nuo



Korespondencijos
SPRINGFIELD, ILL

“914”
Vartoju naujausią

koncertui iš

jų teismu, o ne valdišku.

galima greitai gauti Naujienas.

“N.” Korespondentas.
tinkamas

Sveikatos Skyrius

galima duoti.

Mainų savininkai iš kailio ne

s

h

KEWANEE, ILL.

DaktarasLSS. 204 kuopos veikimas.

prakalbos garsiam jam anglų so-

“606”

219 S. Dearborn 
Htr., Chicago, Ill. 
Priešais Pačto O- 
fiaą.

sergančių žmonių kas savaitę 
nai iš jų ligų, pasakys Jums, 
kysiant pas mane.

greitai ir 
Aft šutei, 

jus ieškote

ų, sveikų čiopų,Aš gydau 
pasekmingai 
Slapumo yra 
tečiaus savo 
ir svarbes-

to jus atrasite, kad mano mokes
tis yra pigi.

Pasitarimas dykai —
Priėmimo valan-

nedėlials, sere* Joms ir P 
arais ir subatoms nuo 1

DR. H. S. WHITNEY
505 So. State Str., Kamp. Congress St., Chicago, Ill 
Priėm imo Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 2 dieną.

žino.
Visi 

patarnavi-

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Specialiftkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, uinuodijimų kraujo, 

odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus ifigydytl, ateikite 
čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų Lr 
Jllgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. NedėUoms iki 12 dieną.
R I960 BLUE ISLAND AVE., kumpsNi HI !•>» gat., virauj Tri. CjhhJ

VR TURITE SKOLININKĄ?
Jeigu kas jums yra skolingas Lr nenori geruoju atsiteist, 

nenusiminkite, bet paduokite savo skolininką Į musų ran
kas, mes turim būdą, 1A kurio skolininkai neištrūksta iki 
neatsilygina skolas Mūpų budui atgavimo skolų nėra skir
tumo, kur jųsų skolininkas gyvena ir kaip toli nuo jųsų ar 

~ musų pasekmingas būdas pasiekia ir atgauna vi- 
kolas visose dalyse Amerikos, nes tam tikslui mes 

kolektorius ir advokatus prižiurin-

musų 
šokia* 
turime korespondentus, 
ėius musų reikalus visose apielinkėse.

Musų ofisą* yra atdaras del ypatiškai atsilankančių pa- 
tnyčioms nuo 1 v. po piet iki 6 vakaro. Utarninkais, ketver
tai. po pietų iki 9 vakaro. Gyvenantis kituose miestuose ga

lite kreipties pa* mus laiškais {dėdami 2c markę atsakymui ant žemiau padėto adreso
ffiBCUIHTY MERCANTILE AGENCY, 32Ji So. Habited Street, Chicago, I1L

šlapi-suputimaa,
sąnario.

gyduolės retai pagelbsti, jos 
priežastimi sulaikymui Slapymo.

prašalina visokį ap- 
j kėlės dienas.

būdas, kokį pri- 

taip 

kurių

« f W > 1 | Užnuodytu Krauju, SilpnųBf A I Nervų, nuliūdę, Nerangus,
bw V 1 Nubalusiu Veidu ir Indu-
W 111 I bustomis Akimis

Išgydymas Yra Jūsų Troškimu 
Aš Negydysiu Jus Visai Kol Nepastebėsiu 

Kad Aš Galiu Jus Užganėdinti
ATMINKITE—Kad aš gydau vyrų ligas nuo daug metų. Per

žiūrėkite mano rekordus, mano diplomus ir ateikite patįs. IJžlai- 
kau vieną geriausiai įrengtą įstaigą del tyrinėjimo, su daugeliu ma
no diplomų ir su mano patyrimu suteikiu pilną užtikrinimą—kokį 
daugiausiai gali reikalauti vyras.

Jokių ligų negydau per laiškus.
Dabar Skaitytojai, Jeigu Esate Nelaimingais, Negaišuokite Laiko, 

Pinigų Ir Sveikatos Ateityje.—Jeigu Praleisit Vieną Dieną, 
Galite Susirgti Tokia Liga, Kad Niekas Jums Nepa

gelbės. Todėl Ateikite Pas Mane Tuojau 
ir veikiai pasigydykite.

Nuo Kraujo Li«rų

PAGERINTAS
Dr. Ehrlich’o Pagarsėjusios Gyduoles

Rugsėjo 9 dienos nuotikiai, tai 
yra, be jokios priežasties šau
dymai į ramiai demonstruojan
čius ir nešančius amerikoniškas 
vėliavas darbininkus, taip suju
dino šio miesto žmones, kad be-

ir geriausią gy
do.-* ligų. Profe

soriaus Ehrlich’o (ii Vokietijos) "914” 
pagerintas 606, vieton senų gyduolių. 
914 yra visai saugios ir be skausmo, 
ir pasek m inges nes negu 606 ir gali but 
suteikiamos ofise, be jokio skausmo ir 
nereikia visai pasiliuosuoti iš darbo 
Taa gydymas yra daug geresnis už ki
tu* vartotu* nuo tos baisios ligos. Ap- 
aireiŠkimai pranyksta už kelių valan
dų po priėmimo vaistų. Jeigu sirgote 
tokia liga, nesivėluokite ateiti pas ma
ne ir jgyti tą stebuklingą gydymą.

SULAIKYMAS ŠLAPYMO yra labai 
pavojinga ir skaudi liga ir gali užkenkt 
visai Šlapinimosi sistemai, 
kiekvieną toki atsitikimą 
sulig reikalo. Sulaikymas 
labai sunkus išgydymui, 
metodą pajiegiu išgydyti 
niu* atsitikimus. AS neapskelbiu iš
gydymo. kaxlangi tas nėra užbaigiama. 
Kuomet gydymas yra užbaigtas visi 
Uapinimosi pravedimai yr visai sveiki.

BŪTI VISAI IŠGYDYTU, TAI YRA 
JUS NKATSILANKETE PAS MANE PIRMA, TUOKART ATEIKITE DABAR IR 
AS IŠGYDYSIU JUS TIKRAI TAIP, KAIP JUS NORITE.

Patarimas DYKAI

SPECIALĖS LIGOS. Niežėjimas, de
gimas, suputimas, skaudėjimas 
nimosi sąnario. Smarkus {čirškimai, 
vaistinės gyduolės retai pagelbsti, 
yra

Mano gydymas 
siseiškimą ir išdydo 
Mano yra vienintelis 
valo vartoti.

Galiu išgydyti jus 
lengvai, kad nusistebėsite, 
ksiu jums pasekmes, 
už mažiausią mokesti.

TAS, KO JUS PAGEIDAUJATE. JEIGU

ne unijistai meta darbų ir išėjo 
į streikų, protestuodami prieš 
autokratiškų miesto ir militare 
valdžias už varžymų žodžio ir 
susirinkimų laisves. Nei joki 
gabiausi kalbetojai-agi ta toriai 
žmonių nebūtų taip sukėlę, su
judinę taip, kaip dabartinis at
silikimas sujudino. Illinois

teh factory ir Sangamon Me- 
Works dirbtuvėse dirba 
darbininkų, čeverykų dirb- 
dirba apie 350, keninej 
150, šie visi darbininkai 

lijistai, vienok metė darbų 
>ykiu su visais kitais darbi

ninkais protestuoja prieš laužy
tojus žmonių laisves. Šiandie iš
ėjo į streikų ir visi barzdasku
čiai, arklių kaustytojai, retail 
grocerių klerkus, ledų išvežiotu

■'S:

Dasižinokite Teisybę.
Per daug metų aš išmokau pasekmingą gydymą visų užsiscnSjusių 

ligų, vyrų ir moterų, ir aš galiu didžiuoties savo pagyrimais; kiti turi 
pretenziją gydyti, bet aš parodysiu greitas pasekmes. Aš gydau šimtus 

‘uIi jų, kuriuos aš išgydžiau galuti- 
jie buvo nustoję vilties prieš atsilan-

Aš stoviu atskiroje klesoje
Kaip jus galite laukti gydytojaus 

tik su keletą metų patyrimo, kad jis 
žinotų jūsų tikrą padėjimą? Jis ne
gali. Mano galinga X-Ray tankiai 
suranda padėjimą, kurio negalima 
butų pamatyti paprasta akia. Ar 
visi kiti gydytojai turi tokias maši-

sus savo ofise, įrengtus Prof. Tes
la ir Prof. D’Arsenval, kuriuos aš 
radau labai reikalingais del to, kad 
suteikti mano ligoniams pasekmes, 
kurių jie pageidauja. Aš užtikrinu, 
kad visi gaus geriausią gydymą, ko
kį

Mano Troškimas
yra išgydyti kiekvieną sergančią 
ypatą, kuri atsilankys į mano ofi- 

jeigu negalima jūsų išgydyti, 
ai greitai taip pasakysiu jums ir 
nepriimsiu jus už ligonį. Pirma 
negu jus pradėsite pas mane gy- 

alite būti užtikrin- 
rai žinau, kokia yra

Pamąstykit sulig to.
Aš visiškai išgydau trūkį ir he- 

moroidus be peilio arba skaus
mo. Paslaptingos ligos gydoma 
moksliškai, be atsikartojimo. Vi
durių ligos, Reumatizmas, Kata
ras ir tt. gydoma su paskučiau
siais įrengimais europejiškų mo
kslinčių. Jus negalite padaryti 
klaidos atsišaukdami į mane tuo- 

I jaus, jeigu jus sergate.

kviečiame atsilankyti

DOCTOR BOYD
ir sandraugasit Nedėlio mis 10

EIKITE TUOJAUS PAS

DAKTARA ROSS
CHICAGOS SPECIALISTAS

Insteigta 28 metai
_mokslišką gydymą išgydymui chroniškų ligų, nervų 

širdies, vidurių, kepenų, pūslės, šlapinimosi, privatiškų ligų ir 
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 i Daktaro Ross’o 
priežiūrą. '

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

Daktaras Ross išegzaminuos ius DYKAI ir pasakys jums, kas jums 
reikta 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: Kasdien 9 iki 4. Nedėliomis 10 iki 1, Taipgi Pane- 
dčlio, Seredos, Pčtnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 iki 8.

Jis suteikia
Ilgu. 1

NAUJIENOS, Chicago, IM

vieni socialistai yra darbininkų 
draugai ir tiesos skelbėjai; ir 
tik jie vieni dirba del darbinin
kų gerovės ir todėl jiems ir tu
rės priklausyti teisingas ir pro
tingas valdymas pasaulio. Ant 
toliaus, sako, mes darbininkai 
jau nebusime tokie bepročiai, 
kad balsuotumėm už demokra
tus arba republikonus, kurie 
mus nelik kad išnaudoja dirbtu
vėse, bet rengiasi iš mus pada
ryti pašarų kanuolėms. Tai taip 
kalbėjo išėję po prakalbų iš sve
tainės keli anglai darbininkai.

Aukų surinkta per prakalbas 
$28.20.

Kuopos susirinkime, laikyta
me rugsėjo 9 d. nutarta sureng
ti lietuvių prakalbas. Už kalbė
tojų yra kviečiamas drg. T. Dun
dulis, L. Š. F. finansų sekreto
rius, iš Cbicagos. Manoma, kad 
prakalbos įvyks pabaigoj šio 
menesio. Tam pačiam susirin
kime nutarta surengti koncertų 
ir balių. Nutarta pakviesti ke
letą dainininkų

jimu. Ir apsisaugojimas gana 
tikras.

Neleiskite ir savo vaikų į 
mokyklas, jei nėra įčiepyti. 
Įčiepykite juos tuoj. Jei senai 
čiepyti, atkartokite. Jei čiepy- 
ti du ar trįs metai atgal, nieko 
blogo nebus, jei atkartot, kada 
ateina pavojus. Tūli žmonės 
yra liek tamsus, kad jie nutrina 
čiepus arba nuplauja juos nuo 
savo arba vaikų rankos, kad ne- 
prigytų, kada lieka veik prie
varta įčiepyti. Turiu pasakyt, 
kad jei esate čiq>yti arba jei 
čiepai niekad nepriauga, tai yra 
viltis, jog raupai jums nelips. 
Bet visi tie, kuriems čiepai ima
si, butų gavę raupus, jei liga bu
tų pasisukusi prieš įčiepyjimų. 
Čiepai niekad neprigys tam, ku
ris turi atsilaikanti prieš raupus 
kraujų, todėl nereikia manyt, 
kad nuplovimas čiopų padarys 
jums ka gerų.

reikia žaizda laikyt švarių.
Skalbiniai turi būti

tapo atimtas
melų už ap-

K. Janclionui 
balsas ant puses 
skundimų į valdiškų teismų drg. 
M. Punio. Mat socialistai savo

and Alton geležinkelio darbinin
kai. Mieste viskas suparaližuo- 
ta. Duonos jau vakar negalima 
buvo pirkti. Restauranlų ir 
viešbučių darbininkai irgi žada> 
susiorganizuok 
a ” žmonių iš 

o nieko negal 
guberna tortus 

Lowden net visų savo prakalbų 
pašventė apie streikuojančius.

su rengė vokiečių simpatizato- 
riai. Liepė būti “real” patrio-

metus iš vietos miesto majorų 
Bau man v ir komisionierių R. 
Reece, kaipo kailininkus suren
gime šio kruvino ant darbinin
kų užpuolimo. Balsuotojų pa
rašų reikia surinkti 55 procen
tai. Statistika parodo, kad pas
kutiniuose rinkimuose balsuoto
jų buvo 19.612. Taigi reikia su-

Pagal teises, peticija nurodanti 
prasikaltimų minėtų viršininkų, 
neturi 
džių. Tokiu peticija jau para- 

Kaltinamicms viršinin- 
duodama 60 dienų laikokams 

atsisakymui patiems nuo virši
ninkystes, o praėjus tam laikui

o čia kaip tyčia mainieriai nei
na kasti jų. Kasdien Spring- 
fieldo mainieriai iškasdavo po

nuostolis, 
net ir Wil-

sus savininkams 
Mainų savininkai, 
šonui telegrafavo, 
apie savo nuostolius, kaltindami 
nepaklusniuosius darbininkus. 
Bet šovikų leutenantų-pulkinin- 
kų Lewmanu nekaltina nei mai
nų savininkai, nei gubernato
rius Lowdenas — laikydamas 
patriotiškų spyčių, neprisimena, 
kad nekaltai darbininkus šaudo 
ir amerikoniškas vėliavas dras
ko.

Tai taip pas mus einasi.
V. černauskas.

tos vietos, nes galite užkrėsti.
Čiopų iš vieno žmogaus nerei

kia niekad imti, kad įčiepyjus 
kilų, nes galima tūlas ligas per
duot. Yra gala 
kuriuos padaro
įčiepytų karvių, ir juos tik var
toja. I)r. A. Montvidas.Dabar jau antra savaite, kaip 

Naujienų skaitytojai nerimau
ja nesulaukdami Naujienų; ne
kuriu mano, kad valdžia užda
rius, taip kalba ir džiaugias ta
na tikėliai. Atsisakius agentui 
K. Valų nčilinui taip greitai ne-

IŠKABOS
Visose Kalbose 

malevoja ant vežimų, automobilių, 
langų, lentų, geležies, stiklo, drobes 
ir sienų.

šokių ir piknikų iškabas.
L. LANGE and CO.

3153 S. Halsted St. Tel. Drover 8250

neja Naujienas ir duoda užsira
šantiems ant metų už $1.00,kny
gų. Jis gyvena šiuo adresu: 828

ČIEPYKITE VAIKUS IR 
ČIEPYKITĖS PATĮS.

Chicago j pasirodė raupai. 
Atrasta jau keli ligoniai, bet, rei
kia tikėtis, kiti serga da slaptai. 
Pavyzdžiui tūlas F. Sull, 5909 S. 
Racine avė., atrastas liko ser-

buvo leidžiami į Holmes publiš- 
ką mokyklų, 5525 So. Morgan

miestų 
melais

Apsvarstykit 
Gerai.

Ar galima kitur deimanto žiedus pi
giau pirkti?

Ar galima ElgMo laikrodėlius pigiau 
gauti?

Ar galėtų kitas auksorius jumis dar
bu geriau užganėdinti?

Paklauskite lietuvių, kurie 
Šimtai laikrodėlių parduota, 
užganėdinti, 
mas.

K. Nurkaitis
1617 N. Robey st. Chicago.

Prie Milwaukee ir North Avės.

2128 West 22-ra sratve. Chicago

DR. W. YUSZKIEWICZ
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Miesto Ofisas:

IŽ7 H Bfiartom $t 
K H-U Unity HMk.

Tel. Central 4411

Vcda visokius reikalus, kaip krimbuiliikttose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:

$823 S. Halsted
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Hydro-Massage Inst
Lawndale 839, 

1234 Independence Blvd. C

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

Levinlhal Plumbing Supply Co.,
1637 W. Division St., Chicago, 

Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuvifikai.

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

1
 vi OS EP H C., WOLON I

LIETUVIS ADVOKATAS
Ruimai 902-904 National Life Bld?., W29 So. La Salle 8l„ Chicago, III. f 

Tel Central 6390-6891. Atdara: fe

Utarninko, ketverto ir aubatos vaka- W 
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu:

1566 MILWAUKEE AVE., Chicago, BL gTel Humboldt 97. 'į

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina:
Panedčlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir 22-ra GATVR

Dabar yra patvirtintos ir 
jamos daugumos lietuvių, kurie, gra- 
jija koncertiną ir augŠtai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertimu 
pądaryta Suvienytose Valstijose, A- 
merikoje. Mes galime jas parūpin
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kur| išsiun
čiame dykai.

Georgi S Vitak Music Co.
1540 W. 47th St, Chicago, Ill.

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

Taipgi prires- 
kam Akinius.

Kas turit silpnas akis ar trumpą re
gėjimą, arba galvos skaudėjimą, ne
laukite ilgai, bei ateikite pas mane. 
Aš duosiu jums rodą ir pririnksiu 
akinius. Cž savo darbą gva r an tuo
ju arba sugrąžinu pinigus.

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

Rusiškai-Lenkiškas
Ligonbutis

Vyrai, moters ir vaikai, 
rouinatizmu, nervuotumu, 
ligomis, skausmu šlaunyse,
ir nugaroje. Paraližas šlapinimosi, 
keblumas arba blogas kraujas. Mes 
gydome Visas šias ligas vėliausiais 
elektrikiniais prietaisais, garo pirti
mis ir vėliausiais išradimais medici
noje. Jeigu jus sergate lovoje, atsi
šaukite į mus ir mes nusiųsime 
vo gydytoją į jūsų namus.

Mes taipgi priimame ligonius

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
R*» turi skaudamas arba silpna* akis, *4 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pa* urna .

1155 Milwaukee Ave.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakar*.

9 r v to iki J po pi*L

Vyrišky Drapanų Bargenai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted St.. Chicago, MX

Telephone Yards 5194
Registruota Akušerka, Mrs. Antonina Shusho

Turiu patyrimą moterų ligose. Teisingai patarnauju prie gimdy
mo. Moters, jeigu norite gero užžiurejimo ligoje savęs ir savo 
kūdikio, atsišaukite'į A. Shusho, nes mano patarnavimas užganė
dins kiekvieną moterį. Suteikiu rodą dykai kiekvienai. Atsišau
kite. 3843-45 South Kedzie Avenue. CHICAGO, ILL.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinoma* per 16 ma
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą* 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas liga*, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal nauJaudM 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labar a to r i ja: 1025 W. IStite 
St. netoli Fisk 8t.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
f 8 vakarais. Telephone Cana! 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Straet

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

las mokykloj, 3211 So. Forest ✓
avė. Jau buvo keli apsirgimai 
ir pirmiau, bet pasirodo, jog li
ga eina tolyn. Jos šaltinis da 
nesurastas. Ji gali prasiplėtoli 
žymiai tarp tų, kurie nėra čie- 
pyti. Yra žinoma, kad užtenka 
vienam žmogui, persirgusiam 
raupais ir nekvarantuotam, at
važiavusiam į kitų 
ligų paskleisti. Anais
Montreale, Kanadoj, išmirė šim
tai žmonių del raupų prasiplė- 
tojimo, kuriuos atvežė vienas 
persirgęs konduktorius. Mat 
franeuzai yra žmonės tamsus 
(kalbu apie Kanados francu- 
zus) ir jie vedė kovų prieš čie- 
pijimų, todėl liga užklupo juos 
didžiumoj nečiepytus. Cbica- 
gos didžiuma gyventojų yra čie- 
pyli, tečiaus tūli gana senai, o 
yra žinoma, kad po 7 metų čio
pai lieka neveiklus. Todėl noriu 
atkreipti atida publikos, kad vi
si lie, kurie yra čepyti 7 metai 
ar daugiau atgal ir tie, kurių 
čiepai nepriaugo, dabar eitų ir 
čicųiytųsi. Nors paprastai tie, 
kurie yra sykį persirgę raupais, 
daugiau jų negauna, bet yra atsi
tikimų, kad ypata serga jais net 
po du ir tris sykius. Todėl ne
bloga ir persirgusiems eit ir įsi- 
čiepyt. Tiesa, raupais serga 
daugiausiai jauni, bet apserga 
net visai seni ir vaikai, todėl ne
sakykite, jog jūsų amžius ap-

Buvo pasamdytas Kewanee’s 
liūnas, kuris grieždamas viliojo 
publikų į didelę “Moose Hali”, 
į kurių susirinko virš 600 klau
sytojų ir visi laike prakalbų 
ramiai užsilaikė ir atidžiai 
klausėsi kalbėtojaųs išvadžioji
mų.

Nekurie darbininkai skirsty-į 
lamies šnekučiavos, kad tik Gi apsisaugo t lengva įsičiepy-

Atsiminkite, kad nuo raupų 
vaistų nėra, kada liga įvyksta. 
Opa gydoma kaip galint geriau, 
bet didele ligonių dalis miršta.

AKINTŲ

DR. G. M. GUSER
i Praktikuoja 26 metai 

Gyvenimas ir Ofisas
į 3149 S. Morgan SL kerti >1 M.

Chicago, Ill
SPECIALISTAS

Moteriškųj Vyriškų ir Vaiki
Taipgi Chroniškų Ligų
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po »iet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Ne4«i>- 
mis vakarais ofisas uždaryta*.

Telephone Yards S87<

-

REIKALAUJI .
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iŠ akių,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga i krūvą, 
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

TEMYKIT MANO UŽRASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Tel. Canal 5335

P rriyvfr J? IW D Tiil'j llItU 11 Hi t FfMii 1 • m m j

WISSIG.
Seno Kr a ja u s

•tiKi

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS |
Ant Dury* Lenty Rėmų Ir Stoginio Popteros |

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Halsted St* Chicago, UI. J

■K4

Telephone Humboldt 1273.

M. S A H U D M. D
Senas Rusas Gydytojas ir Chirurgas.

Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.
OFISAS: 1579 Milwaukee Ave.

į Kampas North Ave , Kambary* 590. 
J VALANDOS: K :30 iki 10 iAryto
į 1:30 iki 3 ir 7 ;80 iki 9 vakare.

’ -489HHO I O t O
Ž TEL. Canal 2118 (

į Dr. A. L. VUŠKA 1
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1749 So. Halsted StM Chicago^ IB* 2 
Kampas 18-toa gatv.

4

£ TELEPHONE YARDS 2721

S DR. J. J O N I K A I T IS 
| it Chirurgas
B 3315 S. Halsted St., Chicago

DYKAI! 
iusi.i proga mo-
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25 mokiniams dykai
N epr a] (dsk i te ši o ] mk vie- 

limo. Atsilankykite į mns 
tuojaus, Išsikirpkite šitą, 
kad atsimintumėte adresą.

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison St Chicago, Iii.
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Didelė nelaimė su 
traukiniais

mieste
streikas, tai ten tuojaus vežami

arba jiems bus 
ta$ ir nakvine, 

jei jie nenorūs pasilikti namie.

gave ir Union ;1\e.
su

sunkiai sužeistas 
ž.u-

Stock-ya r< I ų <fa rbi n i n k 
dųjy ir 
laikomi

309,lot). Likusius ;>5 nuos. 
paimtųjų kariuomenėn mano
mi

pirmuosius
s m s.

CHICAGOS ŽINIOS
Stock-yardų darb. unijos 
organizavimas

va.

JEiiot juos umiu laiku į įvairių 
šakų unijas nėra galima. Prie

daug nesusipratimo. Užgązdin- 
ti iŠ seninus, kaikurie bijosi ra- 
Šyties į uniją, manydami, kad 
gali kartais netekti darbo. 
Daugelis svyruoja ir žiuri, ką 
kiti darys. Ypatingai didele 
kliūtim yra nepasitikėjimas ne
grais. Baltieji žiuri į negrus,

kad negrai rašytųs i į uniją, 
jeigu negrai nesilietų prie 
jos, tai, sako, vienų baltųjų

sai visados galėtų pavartoti

•dl

Paskutiniame pirmojo trauki
nio vagone kabuzčj važiavo
ai

jau surasta, 7 žmonės, o 10 sun
ka bu z ė ir keli va-

suma griuvėsiai. Galbūt atka
sus griuvėsius pasirodys, kad 
dar daugiau žmonių sužeista ir

nelaimės nežinoma, nes dar be
veik už mylios nuo stovinčio

k

NAUJIENOJ Chicago, Hl Utarninkas, Rugs. 18, 1917.
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Tečiaus nežiūrint į visas kliu-

Pereitos pėtnyčios 
kuriame buvo su viršum 500 
žmonių, darbininkai vienbalsiai 
pritarė tvėrimui unijos. Po mi
tingo prie įvairių unijos šakų

tingus jų distrikte. 'I'en irgi

prie unijos p risi rast

gai bus

darbininkai supras nukalą um

Įvairiose

('.hicagoje užmušta 6 žmones ir

noma, mirs.

užmušti

mobiliaus. Dar vieni 
automobiliu L

moteris

me

automobiliu.

triūso rengėjai, vargo darbinin
kai, o atsilankiusieji svečiai — 
išlaidų.

Už tuos pinigus Lietuvių

p tų vienomis iš gražiausių Chi-

Areštavo gemblerius

mų*, lošusių “cirap” iš pinigų. 
12 jų prisipažino, kad jie yra

Bosenberg
ave.

žmones,

ti ir vieną jų pašovė. Tas išda
vė ir savo draugus, kurie irgi 
suimti. Pas juos rasta pavog-

Pranešimai
Naujienų Bendrovės 
Direkcijos Posėdis

jienų Bendrovės Direkcijos regu loris 
posėdis “Naujienų” r“'1“1"*’ 
džia lygiai 8 vai. vakare 
rektoriai 
pasėdyje 

Dienos
vietos.

L.S.J. Lygos pirma kuopa statys 
scenoje veikalų “Ant Dugno’’ (Maxim 
Gorkio)) nedėlioję, lapkričio (Nov.) 
4 d., 1917 m., C.S.P.S. svet. Pažan
giosios apielinkes draugijos malonė
kite pagelbėti mums nerengdainos 
tą vakarą kitokių pasilinksminimų.

Rengėjai.

ASMENŲ IIEŠKOJIMAI

Geri namai pigiai-

N-ų Bendroves Sekr.

redakcijoj; pra- 
‘ j.—Visi di-

butinai privalo dalyvauti 
ir atvykti laiku.
tvarka bus paskelbta ant

5’ iki 7 Pėdu Aukštumo Anglis II!
Nėra vandens—nė geso-

Mašina kapojimui i 
Unijos kasyklos!!!

Susirinkimas konferencijos siunti-

die, utarninke, naujame rusų S. P. 
skyriaus bute, 1149 North Campbell 
ave., kampas Division st. Pradžia 8 
v.v. Bus svarstomi atsakymas lai
kinosios valdžios ant New Yorko 
pasitarimo ir kiti svarbus klausimai.

Sekr. Chinoi.

Cicero, III.—LSS. 138 kp. susirin
kimas jvyks seredoj, rugs. 19 d., 8 
vai. vak., Tamuliuno ir Bud vilo sve
tainėje, 1447 S. 49th Avė. Visi nariai 
kviečiami yra atsilankyti. —Org.

vyrams I! I

4

go į tą stovyklą apie 10.000 
jaunuolių, paimtų kariuomenėn 
konskripci jos keliu. Šį sykį iš- 

10 nuošimčių visų pa- 
5 nuošimčiai jau iš-

League of Humanity pereitų

gų ir gauta apie 200 narių.
Policija užklupo negres L. 

Black, 3454 Indiana avė. butą ir 
areštavo mayoro advokato pa-

du r tris žmones, kurių vienas 
pereitais rinkiniais bandė kan
didatuoti į aldermanus, už loši

raudonos pašaukimo korte-

Scot t grosernėj,
1258 \V. Madison sa. ir laimėjo...

Hoy ne
padarė kratą ofise ir, gyvena
muose namouse Francis A. Bė

kumcnlu, kuriuose'

jų apgynimą, rūpinosi atgavimu 
atimtų laisnių ir visaip gynė 

savuosius."

rengėjams, darmnin- 
atsi lank i tįsiems

nes

Del Patarnavimo Depozitoriams 
Bankas Atdaras Panedėlio Vak

ši jaučiu $5,100,000.00.

State Bank of Chicago
“Kalbame lietuviškai. Kviečiame atsilankyti, lietuvius.”

La Salle ir Washington gat. (Prieš City Hali)

Thomas K. Collins, 4339 Prai
rie ave., kuris mokėjo teismo 
paliepimu $10 savo pačios

Areštavo 5 lietuvius.

ma prie 1685 Milwaukee

uz-

rnianną ir Joną Kati-
C c

imą kortomis iš pini-

išsivežė.

191 1

nušovimu, išsiveža ją j pie

5

mų, o 15 susirgimų dar lyrinė-

Todėl sveikatos komisio-

munieipalį sanaloriumą ir tuo

ki/ paralyžium.

NEGALĖS BUDAVOTI 
TILTŲ.

šuju darbų komisionierius

kelių tiltų, kuriuos pabūdavo!!

žmones. Manoma, kad negale 
būti pabūdavote!# Madison st 
N. La Salle st. ir 12 st. tiltai.

PAJIEŠKAU savo pačios Mikahnos 
Baranauskienės, po tėvais Leišičia: 
sodžiaus Apunkiškių, Kauno gub.. 
Vilkmergės pav., Aluntos par. ir 
vol. 25 melų amžiaus, 5 pėdų augš
čio, gelsvų plaukų, apvalaus veido, 
turi randą prie kairiojo smilkinio, o 
ant dešinio veido arti lupų turi ap-

dolfu Slavinsku, kuris yra 38 melų 
amžiaus, 5 pėdų ir 8 colių augščio, 
tamsiai geltonų plaukų, 
iš Skudučkio miestelio, 
rapijos, Vilniaus gub. 
terj 15 mėnesių, sūnų 3 
pas mane.

Kas man praneš jųjų 
resą, tam duosiu $25.00 dovanų, o 
jeigu ji pati atsišauktų, viską dova-

Jis paeina 
Malonų pa- 
Išvežė duk- 
metų paliko

teisingą ad-

Adolfas Baranauskas,
10603 Edbrooke Ave., Roseland, Ill.

Ateiki’r pūtavai
B & O. arba ra- 

>use Bldg. Pitts-

The National Coal Co., Cambridge, 0.

VIKNATINIS BKGI8TKUOTAB KUBAS APTJKKORIUH ANT BHIDGKPOBT9
VYRAMS IR

Amerikos Laisvės Gynimo Lyga— 
paskelbia, kad sekamą subatą, rug
sėjo 22, 8:15 vai. vak., Central Music 
Hall salėj, 64—b6 E. Van Buren St., 
kalbės Lincoln Steffens tema “Ru
sijos Revoliucija ir ko Iji mokina A- 
meriką.” Mr. L. Steffens yra žino
mas publicistas, kurs keletą mėne
sių pagyvenęs Rusijoj dabar ką tik 
iš ten sugrįžo. Prakalbos bus anglų 
kalba.

Pajieškau savo giminaitės, Barbo
ros Paškaitės, iš Kauno gub., Jana- 
polio parap. Meldžiu atsišaukti.

Kazimiera Pravalauskaitė, 
1903 W. 21 St Chicago, Ill.

................  I.. Ii I*. * C   

Pajieškau savo sun aus — Povilo 
Willemo. Tėvas serga hošpitolėj, ir 
nori, kad sūnūs sugrįžtų prie moti
nos. Meldžiu sūnų sugrįžti pėie mo

Cicero, III. — LSS. 138 kuopa yra 
paėmusi vakarams šias dienas: Spa
lių (Oct.) 6 d. P. Pakšto svet., Ci- 

|cero, III., gruodžio (Dec.) 8 d. M. 
I Meldažio svet., Chicago, Ill. ir va
sario (Feb.) 24 d., 1918 m. M. Mel
dažio svet. Meldžiame visų rengėjų, 
kad sau pasiskirtumėte kitas dienas 
vakarams, nes nemalonu yra užsi- 
kenkti vieni kitiems. Su pagarba, 

A. Linge, LSS. 138 kp. org.

North Sides Draugijų Sąryšis re
ngia didelį vakarą naudai viešo Kny
gyno Nedėlioj, Spalio 21 d. 1917, — 
Schochafen Hall, Cor. Milwaukee ir 
Ashland ave. Meldžiame draugijų 
bei kuopų nerengi tą dieną pramogų 

—Komitetas.

Roseland, III—Jauniesiems Socia-

Prakalbas utarninke, rugs. 18 d. 
7:30 vai. vak. J. Stančiko svet., 205- 
207 East 115th St., Kensington, Hl. 
Kalbės K. Jurgelionis apie jaunųjų 
socialistų uždavinius. —Visi lietu
viai socialistai, o taipgi ir visi tie, 
kurie interesuojasi socialistų judė
jimu ir nori arčiau su juo susipa
žinti, būtinai atsilankykite į šias 
prakalbas. —Komitetas.

L.M.Apšvietus Draugija rengia va
karą su programų nedėlioję, 18 lap
kričio. Mildos svet., Halsted ir 32 

Pažangiosios draugijos ma-

—Pirm. J. A. Miščikaitienč

Ateities žiedo DraugijėleVaikų 
rengia vakarą su programų nedėlio
ję, 21 spalio, Mildos svet., Ilalsted

pildys vaikai. Ateities Žiedo Drau
gijėlė sparčiai rengiasi prie savo 
vakaro. Lavinimus lekcijos esti nc- 
dėliomis, 9 vai. ryto, Aušros svet., 
3001 So. Halsted St. Kurie vaikučiai 
ir mergaitės dar nepriklauso prie 
Ateities žiedo, malonėkite ateiti nc- 
(lėliomis į minėtą svet. ir prisirašyti.

\ —J. A. Miščikaitienč.

Melrose Park, III.—Lietuvių Dar
bininkų 'karybos vielines kuopos 
nepaprastas susirinkimas yra šau-

val. vakare Frank and James svet., 
Lake and 23 avė. —Visos draugi
jos, kuopos bei kliubai, kurie jau

būtinai ateina, nes bus rinkimas 
naujos valdybos bei nustatytas vei
kimo būdas. O los draugijos, kurios

pų, gali bul reprezentuojamos minė- 
lame susirinkime' jų valdybų, kad 
susipažintų su L. D. T* tikslais.

L.D.T. kp. sekr. M. šilkaitis.

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasiskclbimams kainos 

1 colis, syki, 50 centų; dedant 
tų pati skelbimų ilgiau, už kiek
vienų kartų colis vietos 25 centai.

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

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie įieš
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 tt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pp.raatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

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

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Pajieškau savo brolio Jono Vicino 
ir draugo Danieliaus Kilkaus, abudu 
Jutkonių sod., Kupiškio parapijos.— 
Povilas Vicinas, 2005 Watson st. 
Pittsburgh, Pa.

J

Ona Willems,
1170 Warner Ave., Chicago, III.

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU DARBO —už šoferį. 

Galiu važiuoti visokiais automobi
liais. Justinas Tarvidas, 
2354 So. Oakley avė. Chicago.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALAUJAME vaikų, 14 metų 
ir senesnių. Vaiko prie eleveito- 
riaus. Pagelhin'inko prie automobi- 
liaus truko $12. 2 vyrų prie pakelia
mos mašinos; pečkurių ir pagelbini-

rimo, $70; vyrų j išsiuntinėjimo ka
mbarį, 0 mašinistų pagelbininkų, ka
rų apžiūrėtųjų, vyro dirbti į auto ga
rage. Saliuno porterių. Gera mo
kestis; dailydžių prie varstoto 50c.

tųjų. šėpų dirbėjų. Mes dar turi
me keletą vielų prie įvairių darbų.

SOUTH PARK ĘMPL. AGENCY
4193 S. Halsted St. 2-ras augštas.

Visi darbai South, West ir North 
pusėje. (Kalbama lenkiškai.)

REIKALINGAS darbininkas-b u- 
č e r i s. Gera mokestis1.
2901 Emerald ave., Chicago

Tel. Drover 9129

« I Nl fi.U I į, , j......... i | ......... .. ,i J

REIKALAUJAM greitu laiku kriau- 
ų. Geras darbas geriem kriau-

ciam.
rims. Atsišaukite tuojaus.
832-W. 33r<l str, Chicago

REIKALAUJAME jaunų 
rii į dirbtuvės darbus.

mas

dą dirbant nuo šmotų.
Central Brass Co., 

4068 Princeton ave., Chicago, Ill.

manas, lietuvis, kalbantis lenkiškai 
Ateikite tuojaus.

1025 W.

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo. Nėra vaikų. Atsišaukite 
tuojaus. Si INLANDER,

REIKALAUJAME merginų dirbti 
iviesto sankrovą. 'I’uri Imt 16 me-

tų.
4X01 So. Ashland Avė.,

RANDAI

Chicago.

ATIDUODAMA RANDON kampi
nė sankrova 14 ir Halsted gatvių. 
Garu šildoma. Nebrangi randa. Al-

1401 S. Halsted sir. Chicago.

PARDAVIMUI
TURI BŪTI PARDUOTA šią nede

Cleaning ir dyeing štoras. Visas bi
znis parsiduoda už pusę kainos. Bi
znis išdirbtas gerai. Viela jiaranki. 
Pardavimo jiricžaslis—išvažiuoju j

Kecworth Tailoring Co., 
1339 501h ave., Cicero, III.

________________________,

PARDUODU Koncertiną “'rrepcl”, 
perlais apdirbta, naujausios mados. 
Trįs menesiai kaip nupirkta. Par
duodu labai pigiai—kiek kas duos. 
Priežaslis pardavimo—išeinu Irum-

Mike Potograp
tve., Cicero, 2 floor, front.

PARSIDUODA pikčernč labai pi
giai. Intaisymas geras. Randa 35 dol. 

i į menesį, šokesus 10 dol. Aizbaksis 
1 35 dol. vertas. Kam reikalinga atsi
šaukite arba atsilankykite j 
1701 - - ' 'North Avė Chicago. 1)1.

SUAUGIEMS
Akiniai aukso Hkanosa nuo U.M tr 
gočiau. Sidabro rėmuo#* nuo 81.M I* 
aukščiau. Pritaikomo akiniu* 
Atminkit! Galvon aopžjima*, natnHMc*- 
ma#, akių #kaud£jima*, uivilkimM fev 
tt. yra vai#laks (vairių Hfrų. kuri* gril 
būti prašalinto* Kerų akinių prttMO^ 
mu. U tyrimą* uidyką, jei perMI Ml
skauda akis. Jei jos raudonos, Jai 
va Kopa, jei blogai matai, joi ak|» 
patu, n e tęs k ilgiau, o jieikok 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaDBMMI •- 
kiniai utdyką. Atmink, kad hm* 
nam grarantuojam akinius ir ld*M*d»> 
narn gerai prirenkam.

B. M. MKUJHOFF, Kkaperla* Optikas,
Jai jų* »*rgata ir reikalaujat* patarimo arl>a valatuu ateikit pa* mana. Al borms Mp> 
tiakoriu* Rusijoj viri 10 metų. Am<riknj II metų. Al duodu patarimu* DYKAI. Q*Šb 
padaryti bila kokiu* ruallkua vaiatua. Ai rekomenduoju tik GERUS daktaru*. A* «■» 
drauda* Amonių H. M. MK8IWOFF, >14» BO. MORGAN ST., CHICA

Dr. A. R. Blumenthal
TURIU paaukauti $165 seklyčios 

setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalų ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra
dinės lovos, paveikslai, Brankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $225 vietrola ir rekordai — 
už $55.

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

Chicago, III.

JAUNA PORA turi parduoti tuo
jaus jienkių 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-mas flatas. Prieš 
Humboldt Park. Chicago.
>..... . . .......... .— , ........... ..... . ....■;------ - ----------------

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $160.00 sekly
čios setas, tikros skiiros, 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. Sis 
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, Ilk

PARDUODU PUIKIUS 
4 kambariams. Pigi kaina, 
slis pardavimo—savininkas 
žiuoja i kitą miestą. 
2425 W. 45th SI.

rakandus
Prieža- 

išva- 
F. J. M.

NAMALŽEMĖ

IŠMAINAU SALIUNA ant namo. 
Vieta apgyventa lietuvių ir lenkų. 
Išeinu j kariuomenę. Atsišaukite 
1721 So. Halsted st., Chicago

AUTOMOBILIAI
PARDUODU karą, abia detroia 

Limousene, modelis 1913, septynių 
sėdynių. Turiu parduoti 
giai, nes aš jį atėmiau už

parduoti greitai. Mano 
798 W. 181h St.

kad ir pi- 
morgičius. 
tai noriu

Chicago.

MOKYKLOS

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmoki nam piešimo, kirpimo formų, 
sinti naminius daiktus arba aprėda- 
lus. Diplomas kiekvien'am, kurs išsi
mokins. Valandos dieną arba vaka
rais del jūsų parankumo. Už $10 iš
mokinau] jus sint visokius drabužius.

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

SARA PATEK, MOKYTOJA.
1850 Wells gat.

GERESNI UŽPELNĄ 
Lengvesnį ir švaresni darbą gali gauti 
tik tuomet, Jaigu esi tinkamai ISsilavinęs.

LEVESKIO PRIRENGIAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA per laiškus, nauju budu, 
pagelbsti išsilavinti lengviai ir už mažų 
užmokesnj. Mokina Anglų kalbos iki aukš
čiausiai, Aritmetikos, Knygvedystės, Laiš
kų rašymo, Lietu v. kalb. Gramatikos ir tt. 
Tokiu pat budu gali užbaigti GRAMMAR 
SCHOOL, HIGH SCHOOL ir PREKYBOS KUR 
SUS. Dėl lankančių Public Schools duodama 
Pagclbinis kursas. Viskas aiškinama lietu
viškai. Galintiems atsilankyti duodama lek
cijas atėjus. PrisiuntusJZc. mark, persiunti
mui gauni pilną APRAŠYMĄ reikalaujamo 
dalyko arba kurso.
G.J.leveskls, 3311 W.61 Pl.Chicego

nA5TER||||5Y5TEH
DABAR YRA GERAS LAIKAS 

IŠMOKTI KIRPIMO IR "DESIGNING”. 
Mes gulime gauti jums atsakančią ir i. 

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

Mes taipgi turim siuvimo skyrių, kur mo
kinamo sinti rankoves ir kifienius daryti h 
prosyti.. — Dieninės ir vakarinės instrukcijoe.

JOS. F. KASNICKA, vlriininku 
Priešais City Hali 

Kambariai 416-417. 118 N. 8*114 Street

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra tuš
čias, kada pranykit* 
regėjimas.

Mes vartojam pavi
rintą Ophthalmoeseit- 
er. Ypatinga don* 
atkreipiama j vaike*. 
Valandos: nuo 9 ryta 
iki 9 vakaro; nedtNU 
nuo 10 iki 11 dien%.

4649 So. Ashland Avenue^

J Telephone Yards 4317
*

Dr. Ramser
AKIU SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamus akinius, en* MiU- 
nuoji ii patarimui duoda dykai.

786-88 Milwaukee avė., arti Chicago »».
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vaksb- 
rui. Nedaliomis nuo 9 išryto iki 2 po pMbV» 

Tel. Haymarket 2434.

ji *

Telephone Yards 5032

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

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

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

*H*B*M*H*tU*M

Telephone Drove 969X.

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Speci&listns Moteriškų, Vyriškų, V»IK* 
ir visų chroniškų lijrų.

VALANDOS: 10—11 ryto, 4-
vaknre. Nedėldieniais 10

CHICAGO, IL1

' 4

po J 
po

Armitage 984

DR. A.J. KARALIUS
(Mjlojas ir Chirurgas

CHICAGO, 1LI




