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Vokietija ir Austrija ran 
giasi pasiūlyt taika

Nauja talkininhl n(5r(nle
* 307 W30lli si

Beigijuju

Austrijoje siaučia badas

Ir “New York Call’ui” nori atimt 
krasos teises

VOKIETIJOS IR AUSTRI-rki mšte prikimšta publikos.
JOS KAIZERIAI RENGIA-

kuomet Romoje tik pradeda
ma kalbėti apie įvedimą duo
nos korčiukų, Austrijos 
žmonės jau nieko nebegali 
gauti be jų, — net degtukų/’ 
šitaip užreiškė apie dalykų 
stovį Austro-Vengrijoje tik- 
ką pabėgęs iš belaisvių lage
rių vienas italų armijos ofi- 
cieras.

Pabėgėlis pasakoja, jogei 
dalykų stovis Austrijoje yra\ 
begalo sunkus, pasibaisėti
nas. Tūkstančiai nelaimin
gų karės imtinių, kur negau
na jokios pašalpos iš likusių 
tėviškėse giminių ir draugų, 
stačiog badu miršta. Pabė
gėliui teko matyti, kaip rusų 
ir serbų kareiviai-imtiniai 
rausėsi po krūvas sąšlavų 
tikėdamies rasti ten kadir 
niekam netinkamų išmatų— 
bado kirminui numalšinti...

Neką geresnis ir civilių 
gyventojų padėjimas. Su-

KERENSKIS LAIMĖJO

Laikinasis parlamentas su
tiko priimt premiero pa
siūlymus. — Parlamente 
sėdi 120 buržuazinių par
tijų atstovų.

500,000 BENAMIŲ
KYNIJOJ.

KELI KLAUSIMAI 
GOMPERSUI.

I ŠVEDIJA NORI LIKTI
I NEUTRALĖ.

Taikos demonstracija Vien- 
noje. — Laukiama minis-

kietijoje.

kos pasiūlymas savo p;vma-

gijos ir Francijos teritorijų

Įam tikrų žemes plotų vietoj 
piniginio atlyginimo ir at-; 
metimą visokių kares kont-.

kams.

Susirinkimą atidaręs kuni
gaikštis Lichtenstein, pir- augęs vyras ar moteris te- 
mininkas Austrijos atstovų gauna vos vieną svarą duo-

je kai- nos savaitėje. O tatai yra 
užreiš- veik vienintelis šiek tiek pri- 

sutinka | einamas beturčiams, mais
tu o pamatu, 
Austro-Ver

boje Lichtenšteinas

PETROGRADAS; sp. 9 — 
Premieras Kerenskįs paga
lios išėjo pergalėtoju. De
mokratijos seimo paskirta- 
sai laikinas parlamentas po 
ilgų ginčų sutikęs priimt 
ministerių pirmininko pasiū
lymus, būtent, kad valdžia 
nebūtų tiesioginėje. atsako
mybėje prieš laikinąjį par
lamentą ir kad jis, parlame
ntas, pasilieka sau tik inici
atyvos, o ne sprendimo tei
sę. Jisai, vadinasi, galės tei
kti laikinąja! valdžiai vien 
tik patarimų-nurodymų ir 
taipjau spręsti-patarti apie 
tai, kas jam bus pasiūlyta 
per laikinąją valdžią. Ne
daugiau.

Laikinasis parlamentas o- 
ficialiai tapo užvardytas “la
ikinoji Rusų respublikos ta- 

Tulų produktų aus-lry^a.” Jame, valdžiai rei- 
jau senai nebegalima skalaujant, tapo suteikta 120 

kava ten yra vietų buržuazinių* partijųav., vietų buržuaziniu partijų 
atstovams. Laikinasai par-

j

valstybių nusigin-! nu kainos vėlgi nesvietiškai

tavuoju laiku pašoko iki 50 niasai Susirinkimas.
Premjeras Kerenskis va-

PERGALf

vokiečių liniją 10 
fronte. — Suėmė

Ofi-
aiKinin- cians angių oljso pra-

j nešimas sako, jogei vakar 
he T a-Į rytą talkininkų — anglų ir 
kuris tą francuzu—kariuomenė at- 
kosi re-; naujino visuotiną užpuolimą

ji kukurūzų miltai — vienas

žmonės

sipriešinimu — revoliucija. 
Jiems įkalbama, jogei neuž
ilgio kilsianti revoliucija I 
talijoje ir Francijoje. Ir jie

lutoritetingais pra- ant vokiečių pozicijų Ypresjtaį turėsią padaryti galą jų 
” Laikraštis betgi fronte. Pirmieji tik-ką at- kentėjimams.

atsisako skelbti dalyko smu-1 siųsti pranešimai sako, kad
Ikmenas. ,

Spėliojama, bene kancle-j pasekmių.
ris Michaelis rengiasi apie su

čiąs ją “s 
nešimais.

( užpuolimas jau davė puikių 
Vokiečių linija

tų išdėstyti Vokietijos ka
rės tikslus. Pranešimai iš 
Berlino sako, jogei ten lau
kiama triukšmingo posėdžio

ūda užimta klausimu apie 
galimą ministerių krizį Vo
kietijoje. Jau išanksto pra
našaujama, kad vice-kanc-
leris Helffrich vis tik ture-.

į anglų-francuzų 
rankas pateko virš 1000 im
tinių ir nemaža įvairių ka
rės pabūklų.

Anglai jau galutinai išvi
jo vokiečius iš svarbių Poc- 
cappelle ir Passchendelle au- 
gštumų. šiose vietose ypač 
buvo atkaklus vokiečių prie
šinimąsi, 
vokiečiu v

/anglams pavykę užimti aug- 
št urnas.

Francuzai gi nuvijo vo
kiečius už Pansbeek ir Bro- 
wnbeek upių Houthort mi
ške. Vokiečių kontratakos 
nedavė lauktų pasekmių.

Naujoji talkininkų perga
lė sujudino Londoną ir Pa
ryžių. Spėjama, kad vokie-

Amerikos 
stojimas talkininkų pusėn j 
juos nepadarė jokios įtek
mės. Daugelis neturi sup
ratimo apie Amerikos kari
nes spėkas. Kiti vėl mano, 
jogei pastarąja! neteks ’ka
riauti: kol ji prisirengs, ka
rė, girdi turės pasibaigti.

Austrų armija betgi esą 
pakenčiamai užlaikoma, sa
ko tasai pabėgėlis.

rodinėja, kad tokio-pat liki
mo turės susilaukti ir pats 
kancleris.
netik
dalis
ri’ų.
kinti
paskelbti valdžios poziciją. 
Ten pat, beje, pranešama,

Prieš jį mat eina 
radikalai, bet taipjau 
ir junkerių bloko na- 
Kancleriu jie nepaten- 

delei išsisukinėjimo

Tik per krūvas 
lavonu, sakoma,

IR NEW YORK CALL.

Siautusieji šiaurinėje Kyni- 
■ joje potviniai pridarė už 
k du miliardu dol. nuosto

lių.

Maureris klausia jo, kas ap
moka Darbo ir Demokra
tijos Susivienijimo išlai
das.

Socialistai nepritaria koali
cinei ministerijai.

bė naujojo ministrių kabi
neto sąstatą. Jisai, išsky-

atsisakė priimti žemdirbys
tės ministerio portfelį, yra

ta “Naujienų” nr. 238.
Laikinoji valdžia neužilgio 

patieks “respublikos tary
bai” pilną jos veikimo pro
gramą. Taipgi išdėstys jai 
ir savo veikimo programą.

GERMERIO BYLA PRA
SIDĖJO.

Kartu su juo kaltinama dar 
12 žmonių.

PEKING, sp. 10. — Chi- 
cagos Daily News ko
respondentas, Kynijoje, Wil- H. Maurer, šiomis dienomis 
liam R. Giles, praneša, kad pasiuntė laišką > Amerikos 
nesenai siautusieji šiauri
nėje Kynijoje potviniai už
liejo virš 10 tūkstančių ket
virtainių mylių žemės plotą, 
pridarydami nuostolių dau
giau nei už du miliardu do-fnijimo, tai d. Maureris, tarp 
lerių.

Benamių skaičius siekiąs Uykų: 
netoli 500 tūkstančių žmo
nių. Viename tik Tien Tsi- 
ne randasi 120 tūkstančių 
benamių.

Pennsylvanijos Darbo Fe
deracijos prezidentas, James

Darbo Federacijos preziden
to, Sam Gomperso, adresu. 
Kadangi Gompersas yra pre
zidentu taip vadinamo Dar
bo ir Demokratijos Susivie-

kita, klausia jo sekamų da

TALKININKŲ OFICIE- 
RIAI MOKINS S. V.

KAREIVIUS.

Rockfordo stovyklon bus at 
siųsta talkininkų oficie 
riai.

Iš kokių šaltinių imta pi
nigai Minneapoliso konven
cijos sušaukimui? Ar neap- 
laikė jis jų per kokį nors fe
derates valdžios atstovą.

Kas apmokėjo už specialį 
traukinį, kuriuo atvyko Min- 
neapolin New Yorko “dele
gatai.”

Kuomet Gompersas 
Rootas kalbėjo nuo
pagrindų Chicagoje, kas ap-

STOCKHOLM, sp. 10. — 
Atsakyme į karaliaus Gus
tavo atsišaukimą parlamen
to partijų nariai pilnai pri
tarė tai atsišaukimo vietai, 
kur kalbama apie Švedijos 
neutralumo išlaikymą. Ne
atsiekta susitarimo tik ka
bineto klausimu. Liberalai 
ir konservatoriai stoja už 
sudayrmą koalicinio minis- 
terių kabineto, tuo tarpu so
cialistai nepritaria tokiam 
pienui, tvirtindami, jogei ta
tai neteiks pageidaujamų 
pasekmių.

ITALAI BOMBARDAVO 
CATTARO.

Austrams pridaryta didelių 
materialių nuostolių.

ir 
vienu

GRANT KAZARMĖS, 
Roeford, III., sp. 10. — Grei
tu laiku į Grant kazarmes 
bus atsiųsta 20 anglų oficie- 
riu ir 20 — francuzu. Jie

ti 86-tą nacionalę

budu.

AUSTRAI TRAUKIA K A 
RIUOMEN Ę BAINSIZZA 

FRONTE.

Laukia italų užpuolimo.

Washington, sp. 10. — Ga
uta oficialių pranešimų, jo-

tvirtina Bainsizza fron-
Austrai mat čia laukią 

naujo italų užpuolimo.

bii

TALKININKŲ KONFE
RENCIJA PARYŽIJE.

surengimo lėšas New Yor
ko Madison Square?

žodžiu — kas apmoka
Darbo ir Demokratijos Su-

jus, muziką, kurie iki šiol 
buvo surengta varde tos or-

WASHINGTON, sp. 10.- 
'Atsiųsta į čia telegrama sa
ko, kad pereitą naktį didelė 
italu orlaiviu eskadra bom- 
bordavusi austrų laivyno 
baza — Gatcaro. Numesta 

c.

į daug bombų* ant esančių
J prieplaukoje laivų ir amuni
cijos sandėlių. Priešui pri
daryta didelių materialių 
nuostoliu.

Italų o r 1 a i v i n i nk a i sugrį- 
. ' žo sveiki.

ganizacijos.”
Tais ir kitais klausimais, 

sako d. Maurer, yra susirū
pinę daugelis darbininkų, 
ypačiai organizuotieji dar-
bininkai.

Ką į tai atsakys ponas 
Gompersas, dar nežinia.

TAIKOS ŠALININKAI — 
IŠDAVIKAI.

Taip sako Suv. Valstijų iždo 
ministeris McAdoo.

TUOJPRADĖS CENZU- 
RUOT LAIŠKUS.

WASHINGTON,

“susižinojimo su priešu” bi- 
liui, valdžia pienuoja nevil
kinant pravesti cenzūrą^ant 
laiškų, kabelio ir telegra- 

įmų. Tuo klausimu laukia
ma pasirodant specialės' 
prez. Wilsono proklamaci
jos. Manoma, kad cenzūravi
mo darbas bus padalyta tar-

New Yorko socialistų dien
raščiui norima atimt siun

GRAND RAPIDS, Mich., 
sp. 10. — Vakar čia pradėta 
nagrinėti nacionalio Soc. 
Party sekretoriaus, d. A. Ge- 
rmerio, byla. Jisai, kaip ži
nia, yra kaltinamas suokai- 
byj prieš konskripcijos įsta
tymą. Kartu nagrinėjama 
ir 12 kitų, kaltinamų tokia
me jau prasižengime, žmo
nių, bylos, — jų tarpe dviejų 
kunigų.

PARYŽIUS, sp. 9. — Va
kar čia prasidėjo talkininkų 
valstybių įgaliotinių konfe
rencija pirklybos reikalais. 
Konferencija tęsis trejetą 
dienų.

SMŪGIS PRŪSIJOS 
JUNKERIAMS.

išnaujo pakelti klausimą a-

sostinės Vienuos

monstrą c i j a. Re n g ė krikš
čionių socialistų partija. Di-

SPOKANE, Wash., sp. 10. j pe karės, laivyno ir pačto 
— Agituodamas už antrąją į departamentų.
laisvės paskolą iždo mini's- 
teris McAdoo tarp kiat va
kar čia užreiškė, būtent, kad 
visi tie, ką kalba apie taiką 
ir norėtų atsiekt jos pirm ne
gu bus sutriuškinta “Prūsų 
militari'zmas”, esą — išdavi-

AREŠTAVO SOCIALISTŲ 
KANDIDATĄ Į GUBER

NATORIUS.

Kaltinamas išdavystėje.

ncijos teritorijų. Eina gan
das, jogei jie jau pradėję 
kraustyties iš Francijos mie-

NEW YORK, sp. 10. — 
New Yorko socialistų dien
raštis, The N e w Y o r k 
Call, paskelbė, jogei jo re
daktorius gavęs pačto virši
ninko Burlesono pakvieti
mą vykti Washingtonan ir 
“parodyti priežastį,” kodėl 
jo redaguojamas laikraštis 
neturėtų būti pačto sulaiky
tas. Laikraštis sako, kad 
jis dar nežinąs kokiuo budu

RUSIJOS GELEŽINKE
LIŲ DARBININKAI 

LAIMĖJO.

AMSTERDAM, sp. 10. — 
Kaizerio valdžai pagalios 
sutiko padaryti vieną nusi
leidimą darbininkams, pas
kelbė perorganizuojanti au- 
gštesnįjį Prūsijos seimo bu
tą. Sekamame buto sąsta
te 48 vietos busią suteikta 
darbininkų atstovams.

PIRMAS SNIEGAS.

10 
a-

AUSTRIJA BAUDAUJA

raštišku atsakymu, ar 
siunčiant Washingtonan

SUPERIOR, Wis., sp.
— Vakar rytą Sperior ir 
pielinkės gyventojai turėjo 
progos pamatyti pirmą ank
styvą sniegą. Kaikur pri- 
snigta iki keturių colių sto
rio.

SIOUX CITY, S. D., spalių 
8. — Pereitą subatą čia ta
po areštuotas buvęs socialis
tų kandidatas į South Da- 
kotos gubernatorius, d. Fred 
Fairchild. Jisai įmesta fe- i

deralin kalėjimai!. Kaltina
mas peržengime t.v. šnipa- 
vimo biliaus įstatymo, vadi- 

j nas — išdavystėje.
ATSISAKO EITI KARĖS 

FRONTAN.

PETROGRADAS, sp. 9. Chicagiečiams Žinotina

Karės imtiniai jieško maisto 
sąšlavose. — Civiliai gy
ventojai irgi badauja. — 

žmonių dvasia nupuolus.
ROMA, sp. 10. — “Laike

O

Valdžia sutiko išpildyti jų 
reikalavimus.

PETROGRADAS, sp. 10.- 
Rusijos geležinkelių darbi
ninkų streikas užsibaigė. | Aštuoni tūkstančiai karei

vių Gomelyj, Mogilevo gu
bernijoj, po vieno susirinki
mo griežtai atsisakė eiti ka
rės frontan. Bandyta per
kalbėti juos. Tečiaus kuo
met tatai nedavė lauktų pa- 

Į sėkmių — prieš juos pasiųs-

Valdžia pagalios sutiko iš
pildyti darbininkų reikalavi
mus — padidins jiems algas. 
Tatai betgi jai atsieis apie 
750 mil. rublių kas metais.

Kad padengus nedatėklių, 
sp. kuris turės pasidaryti vals-

pa-

10. — Philadelphijos miesto ■ tybės ižde iš priežasties to ta būrys kazokų. Po ilgo 
rotužėj vakar rasta padėta į algų padidinimo, valdžia nu- spyrimosi insurgentai paga- 

Blog-Įtarė pakelti kainas už bilie-llios vis tik buvo „ priversti 
pasiduoti. * ;

trįs svarai dinamito, 
daris nesužinota. ' tus.

Ketverge, spaliu 11 d., CH ICAGOS LIETUVIŲ DARBI
NINKŲ TARYBA rengia dideles prakalbas “Mildos” sve
tainėje, 3249 S. Halsted st. K albės ‘ Naujieną” redaktorius 
P. GRIGAITIS, KL. JURGELIONIS ir kiti. Bus kalbama 
apie Tarybą ir kitus kiekvienam žinotinus klausimus. 
Kiekvienas todėl privalo atsi lankyti į šias prakalbas.

Pradžia lygiai 7:80 vai. vakaro.

įžanga cĮykai.

CIIICAGOS LIETUVIŲ DARBININKŲ TARYBOS 
PILDOMASIS KOMITETAS.
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Veikiančiuoju Lygos pirmi- mėjimas partijai; kartais ji- 
ninku tapo paskirtas Theo- sai gali būti tikru nuostoliuNAUJIENOS
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CHICAGO, ILLINOIS

Telephone Canal 1506

Užsisakomoji kaina:
Bbleagoje, nešiotojams kasdien pri
statant 1 namus, moka:

Savaitei ......................  12 centų
Mėnesiui   ................... 50 centų

jStasto dalyse, kur nešiotojai nepa- 
jtakia, dienraštis siunčiamas pačtu, 
tatdjams išanksto užsimokėjus: Me
tama $6.00; pusei metų $3.50.
Otor, ne Chicago j, metams $5.00; pu
tai metų $3.00; trims mėnesiams 
$1.7$. Kanadoje metams $7.00. VI- 
tar kitur užsieniuose $8.00 metams.

Negerai, bet...

pers, Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentas; Charles 

(Barret, vienos farmerių or
ganizacijos prezidentas, ir 
George Pope, Najtionalės 
Fabrikantų Asociacijos pre
zidentas.

Kardinolo Gibbons’o pri
klausymas tai Lygai Todo, 
kad Amerikos katalikų gal
va nepritaria Rymo popie
žiaus politikai.

Be to, yra įdomu, kad toje 
Lygoje bendradarbiauja or
ganizuotų darbininkų virši
ninkas kartu su organizuotų 
kapitalistų viršininku.

■
■"■'■t. taSta

k

Sereda, spalių 10, 1917.

Socialistų partija siuntė į 
Washingtoną advokatus 
Stedman’ą ir Darrow’ą ap
gint socialistų spaudos tei
ses. Darrow, kuris praleido 
Washingtone tuo reikalu 
daugiau kaip savaitę laiko, 
davė raportą partijos sekre
toriui.

Darrow papasakojo, kad 
jisai turėjęs pasikalbėjimą 
su prezidentu Wilsonu ir rei
kalavęs, kad socialistų spau
da nebūtų naikinama. Wil- 
sonas tatai prižadėjo. Pre
zidentas sutikęs, kad drau
sti laikraščius yra priešinga 
šios šalies valdžios princi
pams ir, prie to, neišmintin
ga. Darrow užreiškė, kad 
jisai iš pasikalbėjimo su pre
zidentu išnešęs tokį įspūdį, 
kad socialistų laikraščiams 
bus leista naudoties pačtu. 
Jisai sakėsi taip-pat turėjęs 
keletą konferencijų su p. 
Greel, Viešos Informacijos 
Komiteto pirmininku (kurį 
paskyrė prezidentas).

Socialistai ir rin
kimų kampanija.

Socialistai žiuri į rinkimus 
kitaip, negu kapitalistinės 
partijos.

Kapitalistų partijoms ru
pi vien tiktai įstatyt savo 
kandidatus į “urėdus.” Per 
tuos kandidatus jos tikisi 
paskui gauti visokios rųšies 
naudos—politiškų “džiabų”, 
pelningų valdiškų kontrak
tų, privilegijų suktybes va
rinėti ir tt.

Nes kas yra kapitalistinė 
partija? Tai nėra organi- 

panaši į socialistų 
vienijasi

turintįs vienodus 
Kapitalistų pan

Z J VV V A J W y 

partiją, kurioje 
žmonės, 
principus, 
tija susideda iš būrelio va
dų, pasistačiusių sau už tik
slą bendromis jiegomis įsi
gyti šmotą to ragaišio, ku
ris guli ant valstybės stalo. 
Paskui tuos vadus seka bal-

ba apie skirtumus tarpe L. S. S. 
laikraščio iš vienos puses ir 
“Naujienų”, “Keleivio” bei 
“Laisvės” — iš antros, jie vi
suomet tų teoriją tvirtai turi sa
vo omenėje. Todėl taip sunku 
yra šitiems laikraščiams įtikin
ti sąjungiečius kad ir teisihgiau- 
siame dalyke: kaip jiems neiš
vadžiotum, jie atkerta: “Tau biz
nis rupi!” — ir pabaigta. Taip- 
pat del viršminėtos priežasties 
“Kovos” šalininkai taip tvirtai 
laikosi epiteto “privatinis” kal
boje apie ne Sąjungos leidžia
mus laikraščius. Jie gerai žino, 
kad “Naujienos”, pav. yi'a ne 
privatinio asmens leidžiamas, o 
labai didelės bendrovės, kuri 
tvarkosi kooperativiu budu; bet 
kaip tą faktą pripažinsi, kad 
tuomet visos pasakos apie “biz
nį” netektų savo polemiškos 
reikšmės!

Jeigu sakai, kad ne Sąjungos 
kontroliuojami laikraščiai yra 
“biznis”, tai priseina juos ap
krikštyt ir “privatiniais”, nes... 
nes juk socializmas mokina tik 
apie privatinio biznio (nuosavy
bės) blogumą. Visuomeniško 
“biznio” jisai nesmerkia.

“Naujienoms” jau teko keletą 
kartų kritikiu)t šitą teoriją. Jos 
nurodė, kad kišimas “biznio” ir 
“privatinumo” j laikraščių san
tykių klausimą, tokioje prasmė
je, kaip tai daro “Kova” ir jo
sios pritarėjai, yra visai ne vie
toje. Bet matome, kad prie tos 
temos reikia dar sykį sugrįžti. 
Ji yra supainiojus sąjungiečių 
protavimą labiaus, negu buvo 
galima tikėties.

Štai ką skaitome paskutinia
me “Laisvės” numervie:

darbininkai-proletarai, nes ir jie ką įsitikinimų, tai reikia turėt

prasmėje
supran-

la turėjo pripažinti uniją ir su
teikti geresnes darbo sąlygas.

Po to ir First Street kasyklos 
darbininkai pareikalavo pripaži
nimo unijos ir geresnių darbo 
sąlygų. Bet čia susitiko pasi
priešinimą — kompanija atsi-

gery prirodymų, kurie turi but 
pasemti iš to žmogaus darby, o 
ne iš Markso teorijos.

Faktiškai, tas “biznio” klausi
mas pas mus iki šiol stovėjo, 
kaipo praktiškos doros klausi
mas, o ne kaipo filosofijos pro
blema. Taip jį suprato “Kova” 
(kitaip ji ir nepajiegė jo su
prast), taip jį suprato ir jos pa
sekėjai. Todėl ir pasekmes — 
n eu ž si ti kė j i m as, n ea psiken t i m a s 
ir “boikotai.”

apseina.
vartojant žodį “biznis”, 
lama, ir laikraščių redaktoriai 
patampa “biznieriais.”

Bet jeigu visi žmonės yra biz
nieriai, tai kam tuomet kalbėt 
apie biznierius, kaipo apie ats
kirą žmonių klesą ? Ir kam tuo
met drg. Baltrušaičiui reikia, 
kad “biznio klausimas” figuruo-

gyti daugiaus balsų, paslėp
tų savo principus nuo bal- 
s u o t o j ų, nepritariančių 
jiems; jeigu jie viliotų bal- 
isuotojus, kaip kapitalistinės 
partijos, visokiais neišpildo
mais prižadais, papirkinėtų 
juos cigarais ir alum,—tai 
jie ne naudos sau pasidary
tų, o blėdies. Nes tuomet so
cialistų vardas nupultų, jų 
pasekėjai butų sudemorali- 
zuoti ir miniose butų sustip
rinta kapitalistinių politikie
rių įtekmė.

Tiesa, socialistams turi 
rūpėti ir tas, kad pravedus 
kuodaugiausia savo atstovų 
į legislaturas, teisėjų ir val
dininkų vietas. Tose vietose 
būdami socialistai gali leng- 
viaus iškovot darbininkams 
būvio pagerinimą ir apgint 
jų teises. Be to, juo daugiaus 
socialistų patenka į ofisus 
bei įstatymų leidimo įstai
gas, tuo didesnė darosi įtek
mė, tuo labiaus žmonės inte
resuojasi jų idėjomis, tuo 
didesne viltim jie kovoja už 
savo reikalus ir noriau sto
ja į socialistų organizaciją.

Taigi socialistų išrinki
mas ir padauginimas socia- 
listiškų balsuotojų yra labai 
svarbus dalykas. Dabartiniu 
-gi momentu prie to priside
da da ir ta aplinkybė, kad 
balsavimas už socialistus yra 
kone vienintelis kelias pilie
čiams išreikšt savo protestą 
prieš kenksmingą žmonėms 
politiką.

Socialistai todėl privalo 
dėt visas pastangas, kad iš
rinkus kuodaugiausia savo 
atstovų ir sumobilizavus 
kuodidžiausią balsuotojų ar
miją. Jie turi agituot, jie 
turi platint socialistinę spa-

be biznio negali apsieit joks 
žmogus, tai minėt jį laikraščių 
ginčuose yra tiek-pat prasmės, 
kiek minėt apie tai, kad laikraš
čių redakcijos randasi ant žemės 
kamuolio ir kad jos kartu su 
žeme sukasi apie saulę.

Kitas dalykas tai “ekonominis 
klausimas”, apie kurį socialistai 
esą papratę atsimint “visuose 
ginčuose.” šis klausimas yra 
dalis tos materialistinės filosofi
jos, kurią įsteigė Marksas su

Korespondencijos

lavimus. Darbininkai tuosyk 
metė darbą ir sustreikavo. Nors 
kompanija jieško skebų ir siūlo 
jiems po $9.00 į dieną, bet jų 
negauna.

Kadangi dabar px*ie tų kasyk
lų, kurios iškovojo geresnes dar
bo sąlygas spiečiasi daugiau 
darbininkų, todėl randasi ir be
darbių.
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PITTSBURGH, PA.
Iš lietuvių čia randasi apie 35 

šeimynos ir apie 20 pavienių. 
Apšvieta pas juos labai žemai 
stovi. Jokių draugijų nėra; jo
kių susirinkimų irgi nedaroma.

Labai retai buna toks nedėl- 
dienis, kad kun. J. Su įkaiti s pa
mirštų pakoliot socialistus ir 
laisvamanius. Rugs. 30 d. saky
damas pamokslą irgi neužmir
šo socialistų, čia jis paaiškino 
savo “mieliems parapijonams
kad buk delei socialistų bedie
viškumo Dievas žmones nubau
dęs kare. Pagalios uždavė per 
visą mėnesį kalbėti rąžančių, 
kad Dievas sustabdytų karę.

Bet žmonės nebetiki, kad mal-
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$Naujienų, bet daugiausia čia 
skaitoma Saule. Visą atlieka
mą laiką didžiuma lietuvių pra
leidžia girtuokliavime.

Nežiūrint kad čia yra toks ma
žas lietuvių būrelis, vienok jie

Ęngclsu. Ji sako ve ką: Pro
dukcijos procese žmonės paten
ka vieni su kitais į tam tikrus 
santykius, produkcinius santy
kius. šitie santykiai yra tas 
ekonominis pamatas, ant kurio 
iškįla politinis, teisinis, moksli
nis, religinis ir kitoks ideologi
nis antstatas. Keičiantis ekono
miniam pamatui, keičiasi ir val
stybės forma, teisės, mokslinės 
pažvalgos ir tt. Bet visuomet 
reikia aštriai skirti tarpe tų at
mainų, kurios įvyksta visuome
nės ekonominiam pamate ir jos 
politikoje, teisėse bei idėjose.

Pagal tą teoriją, vadinasi, pa
matinė keitimosi priežastis po
litikoje ir idėjose randasi “pro- 
dukciniuose santykiuose”, kurie 
yra ekonominis visuomenės pa
matas. Bet, viena, tarpe to pa
mato ir politinio bei ideologinio 
“antstato” reikia aštriai skirti; 
antra, tas pamatas tai nėra eko
nominiai atskiro asmens arba at 
ski ros asmenų grupės reikalai.

s

išėjimo.
kitokio

- o-
Aną dieną buvo bažnytinio 

choro repeticijos. Atėjo ir kito 
choro dainininkas nuo Solio. 
Pradėjo mylėlies, o paskui ir 
bandyti savo balsus. Besimy-

lietuvį. Tokiam mažam būre
liui jį užlaikyti nėra juokų — 
reikia nemažą dalį savo uždar
bio jam atiduoti.

— Po v. J. Latvėnas.

OMAHA, NEB.

Paroda.
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Spalių 4 d. Čia buvo pareng
ta “laisvės paroda”, kurioj buvo 
atstovaujama airiai, franeuzai, 
škotai, anglai, belgai, lietuviai, 
lenkai, italai, graikai ir ameri
kiečiai.

Lietuvių vežimas vaizdino 
žirgvaikį, piemenius, kaimie
čius, kareivius ir Birutę. Abejo
se pusėse vežimo buvo parašai: 
“The People of Sorrows.” Lie
tuvių vežimo surengimu dau
giausia rūpinosi kun. J. Jonaitis.

“The Bee

1 igerumu taip nusimylėjo, kad net 
saliunininkas išprašė juos lauk. 
Jie nesustojo ir ant gatvės rė
kavę, todėl “dėdė” jų nebesuval
dydamas pasiėmė juos į šaltąją 
— viso penkis dainininkus. Ir 
visi jie užsimokėjo po $5.00 už 
girtuokliavimą.

Butų lig gėda jauniems vy
rams, ir dar dainininkams, taip 
elglies. — Sokietįį^.

■“Man navatna, kad tie pri
vatiniai soc. laikraščiai biznio 
klausimą meta iš tų ginčų 
priežasčių. Žinoma, ne vien 
jbiznis čia tupi. To nesako 
net ir “Kova.” Bet daug reiš
kia čion ekonominis klausi
mas, oi daug! Tik ne vien 
priv. laikraščių redaktoriams, 
bet ir koviečiams.”

i

MOUNDSVILLE, W. VA.
Ir toliaus:

Baltrušaitis.

simas yra pakankamai papras-
Kazimieras Gugis

jam komitetui rugsėjo 4 d.

sėdėtų ne
bi ninkus pa Bet

SU

Apžvalga
BIZNIS IR IDĖJA

iš lietuvių atsirasdavo tokių, ku
rie atsiduodavo Dievo valiai.

Vienok organizacijos šalinin
kai pergalėjo ir Panamos kasyk-

duo nuplauja daržus ir net ap
semia namus.

džius, pirma negu pasako arba 
parašo. O betgi jo išvadžioji
mai yra visai klaidingi!

Miesto Ofteaa:
127 N. įtartam St 

mi ll Unity BMg.
Tel. Central 4411

socialistinių
labai opiu

Rašo šiluos žodžius visiems 
gerai žinomas ir labai įlekmin-

Darbininkų Judėjimas.
Lietuviai.

šis miestelis stovi tarp augš- i tų kalnų ir upių. Gyventojų lu-i 
ri apie 14,000. Lietaus laikas 
pridaro gyventojams daug nuo-

Jie, viena, ne- 
“ekonomijos” ir 
manydami, kad

Daugelis sąjungiečių šitua 
“Kovos” aiškinimu šventai pati- 

n* hm U A

Klausimas tuomet seka: kuo 
jus remiate tokią savo nuomo-J 
nę apie minėtus soc. laikraščių 
redaktorius ?

Noriu pranešti “Naujienų” 
skaitytojams apie šį miestelį ir

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro - 

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
1123 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

nepasiliovė. Labiausiai prieši-

kyl” marksizmo metodą prie 
praktikos klausimų, butų ge
riaus visai neliesti jo ir a įsidėt 
ant savo “common sense”. Ir

ekonominių reikalų; antra, jie 
pakeičia visuomenės santykius 
asmenų reikalais ir mano, kad,

yra bloga. Drg. Bal- 
yra žinomas, kaipo

iš jo “biznio.” Tai yra didžiau
sia klaida.

/
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sutikęs, kad'suojancioj! minia.

spaudos varžymas yra netei
singas dalykas, ir žadėjo pa-! V11111/’ ^UL 
simatyti su Wilsonu ir už-V1SO^1US 
tart socialistų laikraščius.
Darrow’as matęsis ir su ęlau-. 
geliu senatorių, ir jie išreiš
kę nepasitenkinimą pačto 
departamento šeimyninkavi- 
mu.

Bet...
Nežiūrint visų šitų užtikri 

nimų Washingtone, socialis
tų laikraščiai stabdomi vie
nas po kito.

Raportas apie Darrow’o 
kelionę j Washingtoną buvo

įėjo į galią naujas įstatymas, 
kuris dar daugiau teisių su
teikė pačto departamentui.

Nauja kariška 
organizacija.

Washingtone įsikūrė, 
prezidento Wilsono pritari
mu, Tautinės Vienybės Ly
ga (The League for Natio
nal Unity), kurios tikslas 
bus varyt agitaciją, kad su
vienijus prielankią karei vi
suomenės opiniją.

Tos naujos organizacijos 
vadams prezidentas Wilso- 
nas pasakė užvakar trumpą 
prakalbėlę, kurioje jisai tarp 
kitko užreiškė:

“Amerikiečiai, kurie kalba 
apie greitą taiką su Vokieti
ja, užmiršta, kad tatai reikš
tų sutriuškinimą demokrati
nių idėjų, už kurias visuo
met stojo Suv. Valstijos?’

Garbės pirmininku tos Ly
gos yra katalikų kardinolas 
Gibbons ir Kristaus Bažny
čių susivienijimo preziden
tas, Dr. F ‘ank M. North.

traukus prie savęs didesnę 
minią, vadų būrelis sugalvo- -t ~ ~

klausi- u^ą, jie turi aukaut pinigų“issues”, 
mus, kurių delei jie buk tik
tai ir imasi sunkaus darbo 
varyt rinkimų kampaniją. 
Bet kada balsavimai pasibai
gia ir politikierius-kandida- 
tas patenka į ofisą, visi “is
sues” tampa užmiršti, ir da
lykas pasibaigia tuo, kad 
partijos bosai pasidalina lai
mikiu, o balsuotojai palieka 
tuščiomis rankomis.

Socialistai žiuri į rinkimus 
visai kitaip. Jų partija yra 
ne tam, kad parūpintų šiltų 
vietų kandidatams ir pelnin
gų “džiabų” vadams. Soci
alistų partija yra organiza- 
'cija, kovojanti už visos vi
suomenės sistemos pakeiti
mą. Nuverst kapita^zmo 
tvarką ir jos vietoje įsteigt 
socializmą — štai koks svar- 
biausis ir pamatinis jos tiks-

Kad atsiekus to tikslo, rei
kia užkariaut ir paimt į sa
vo rankas valdžią; o tą at
likt gali tiktai didelė, gerai 
suorganizuota jiega. Bet su
bvert tokią spėką galima tik
tai iš žmonių, suprantančių 
dabartinės visuomenės tvar
kos blogumą.

, Todėl vyriausi socialistų 
.partijos uždaviniai yra or- 
Iganizuot žmones ir šviesti 
Įjuos.

Šitiems uždaviniams turi 
pirmoje eilėje tarnaut ir rin
kimų kampanija.

Socialistai negali užsiimt 
“balsų gaudymu”. Toks bal
sas, kuris yra paduotas už 
socialistų kandidatą ne del- 
(to, kad žmogus pritaria so
cialistų partijos pozicijai, o 
del kokių-nors pašaliniu iš-

partijai.
Bet, siekdami prie to pra

ktiško rezultato, jie nepriva
lo nė vienai valandėlei už
miršti svarbiausio tikslo, ku
rį turi socialistų partija.

Socialistų partija yra ko
votoja už socializmo tvarką. 
Balsuotojas už socialistų 
kandidatą yra tos kovotojų 
armijos narys. Agituot už 
socialistų kandidatą reiškia 
skleisti socializmo idėjas ir 
.daryt piliečius kovotojais už 
'socializmą, v

Jeigu, šitaip varydami rin 
jkimų kampaniją, socialistai 
padaugins .balsuotojų skai
čių, tai, ir nepravedę nė vie
no savo kandidato, jie aptu
rės laimėjimą. Nes jų spė
ka pasidarys didesnė. O di
desnę spėką turėdami, jie 
geriaus bus prisirengę per- 
galėt sekamose kovose.

“Gintis nuo biznio reikštų 
gintis nuo valgio, drabužio ir 
pastogės. Bet tai negalima...

“Laikraščiui, ‘šėm’ sakytis, 
kad biznio nenor, nes laikraš
tis yra biznis. Jei ne, tai kas 
z,: .... o ”

kaip ir kiti “ekonominio klausi
mo” gvildei) toj ai musų spaudo
je, apie šituodu svarbiu dalyku 
visai užmiršta. Jie, viena, 
skiria tarpe 
“ideologijos”,

Sutaisytas tprmuioB- 
recepto; suteikto i&mintin- 
tfu Egypto zokondnku,

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu % 
nuo gėlimo pilvo ir tarnu, per-

čių ginČJM pareina — jei ne iš
imtinai, tai žymioje dalyje — iš 
“biznio”; ir tą biznio klausimą 
jisai tolygina su “ekonominiu 
klausimu.” Kitoje to paties sa
vo straipsnio vietoje jisai — ma
toma, pritardamas — paduoda 
koviečių nuomonę, kad “socia
listai papratę visus klausimus- 
ginčus aiškint ekonominiais rei
kalais.”

kuriose dirba daugiausia lietu
viai, lenkai ir rusai. Darbinin
kai baisiai išnaudojami bosų ir 
kompanijos. Todėl nestebėtina, 
kad darbininkai pradėjo organ i- 
zuoties. Pirmutiniai organizuo
ti darbininkus pradėjo lietuviai.

nuo gedimo pilvo tr tarnu, p< 
klės skaudėjimo, dusulio, palvos 
skaudėjimo, nusiojitno apetito, 
ialčio galvoje, ect., ect., Sutai- 
•omas išdirboju labai pagan&jufdo

HIN-EXPEUERIO-
seno ir ištikimo draugo Šeimy
nos, naudojamo visame pašau 
lyje per pusę Šimtmečio—-35c 
už bonkutę visose aptiekoae* 
arba galite užsisakyti tiesiai ii 

< F. AD. RICHTER A OO.

Ginčai tarp 
laikraščių padarė 
klausimą santykio tarpe biznio 
ir idėjos.

Jį įtraukė į ginčus “Kova.” 
Norėdama pasistatyt augščiau 
už kitus laikraščius ir neturėda
ma argumentų juos sukritikuot, 
ji ėmė sumariškai (trumpai, ap
lamai) skelbti, kad tie laikraš
čiai rūpinusi savo “bizniu” ir 
dėlto jie krypstų nuo “tikro”, 
“nesugadinto” socializmo, kurio 
vienintelis pašauktas apaštalas 
esąs L. S. S. leidžiamasis laik-

skiriasi tuo, kad jisai žiuri į da
lyką bešališkai ir “biznį” priki
ša ne vien “privatinių” laikraš
čių redaktoriams, bet ir “Kovos” 
vedėjams, ir dar primena jiems 
tą Lietuvos kaimo mergą, kuri 
prie vyrų akių valgo “puse bur
nos”, o slaptai “valgo, kaip ber
nas.” Bet teoretiškai jo pozici
ja yra nėkiėk ne teisingesnė, 
kaip koviečių.

Dalykas tame, lead! laikraščio 
redaktoriaus rūpinimąsi “biz
niu” ir “ekonominis klausimas” 
tai yra visai ne tas-pat. Ii', ant
ra, biznis tai visai nėra “valgis, 
drabužis ir pastogė.”

Jeigu biznį tolyginti su val
giu, drabužiu ir pastoge (arba 
stengimosi įsigyt tuos dalykus), 
tai tuomet visi žmonės yra biz
nieriai. Biznieriai tuomet yra 
ne vien fabrikantai, bankieriai,

gelbos komplikuotų teorijų.
Imkite šitokį pavyzdį: Įsivaiz

dinkite, kad Pruąeika, Michelso- 
nas arba Grigaitis
“privatinių” laikraščių redakci
jose, o “Kovos” redakcijoje — 
ar jus manote, kad jie tuomet 
skelbtų kitokius principus, negu 
dabar? Jeigu jus manote, kad 
taip, lai, reiškia, jus pripažįsta
te, kad: jie nėra įsitikinę savo 
principuose. Tuomet jie yra jū
sų akyse ne idėjos žmonės, o 
“biznieriai”, ar kas kita — žo
džiu, tokie, kokiais juos piešia 
Brandukas, Račkus, ^Balutis ir

O jeigu “Kovos” vedėjai ir ša
lininkai nemano taip apie kitų 
socialistinių laikraščių redakto
rius, kaip skelbia apie juos kle- 
rikališki ir tautininkiški šmeiži
kai, tai kam tada tos pasakos 
apie “biznį”?

Ideologija (idėjų turinys) yra 
vienas dalykas, o žmogaus įsi
tikinimai yra kitas dalykas. Kas 
neturi įsitikinimų, nesidaro kito
kiu, ar jisai už dolerį savo idė
jas parduoda privatiniam asme
niui, kompanijai arba partijai.

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONIKAITIS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago

Pranešimas Naujieniečiams!

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

Reikale kreipkitės:

NAUJIENOS
1840 So. Halsted St., Chicago, Ilk



•WK*8*

Sereda, spaliu 10, 1917. NAUJIENOS, Chicago, BL
5 Ifc^JLi1 iNfffc. IlSttfSt'Wnifli - tf- W» .iWUhtefe

Prof. E. Teichnwm.
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Vartok Knygą ir Sutaupyk Laiką

THE Bell Telephone Knyga yra priren
giama ir korektos skaitoma su dideliu 
rupestingumu, viskas surašyta teisingai 

kaip galima būti. Ta knyga yra tikras te
lephone vadovas.

Kompanija meldžia, kad visi telephone 
vartotojai naudotųsi ta knyga prieš šauk
siant numerį.

Tų darydami išvengsite daug klaidų, su
taupysite laiką ir prisidėsite prie geresnio 
patarnavimo.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

AKINIŲREIKALAUJI

1KIŲ SPECIALISTAS 
TEMYKIT MANO UŽRASA.

Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akiu,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga į 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 jūsų akiu ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

Petras Vaitieknnas
Šiomis dienomis lankosi po Illinois val
stiją užrašinėdamas “Naujienas” ir 
knygas. Pas jį galite užsirašyti laik
rašti ir knygas ir pinigus užsimokėti, 
nes mes už jį atsakome.

“Naujienų” Administracija.

Gyvybe ir Mirtis
t—  ...  n ...ac ... .... . <r~

Gyvybės pradžios ir pabaigos tardinys.
S

Verte J. Laukis.
r

sideda iš ach romą torio sandedi- 
nio, kuriamo yra stangesnis

Ameba visa susideda iš pro-

Lima atskirti tam 
mai. Vienas i u

tikri užsineši-

yra panašus į 
plaukiojančią

0HnismmmE3^aMaHaEsnaDram« 
Viena saugiaMsh.|§ų Bankų 

ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CH1CAGOJE.
ir tikroje Rankoje. .28 metus teisingai vedamoje BankoJe.

pnehura Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depoirih 
ir taupymo padėjimų.

PEARL QUEEN
Rimer u i ings

Telephone Yards 6192

Registruota Akušerka

Mrs. Antanina Shusho
Turiu patyrimą moterų ligose. Tei
singai patarnauju prie gimdymo. 
Moters, jeigu norite gero užžiurėji- 
mo ligoje savęs ir savo kūdikio, at
sišaukite i A. Shusho, nes mano pa
tarnavimas užganėdins kiekvienų 
moterį. Suteikiu teisingą rodą kiek
vienai. Atsišaukite
Senas adresas: 3843 S'. Kedzie Avė. 
Naujas: 3255 S. Halsted St., Chicage.

pastebėtinas. Jis 
šviesių pašlaitę, 
protoplazmos viduj. Griežtam 
šito užsinešimo ištyrimui parsi
eina griebtis tam tikrų pabūklų. 
Visų pirma reikia pasinaudoti 
gerai padidinamais stiklais. Pa
skui gyvūnas reikia užmušti, 
atiduoti jį nudarančių dalykų 
veikmei ir supiaustyti į plony
čius šmotelius. Išpasakoti, kaip 
visa tat yra daroma, užimtų per
daug vietos ir nuvestų mus per
daug toli nuo musų uždavinio.

Dabar mes maž-daug žinome 
viršutinę šitos prasčiausius gy
vos esybes, amebos išvaizda. 
Šitas gyvūnėlis susideda iš ma
žo trupinio šviesios, kaip stiklas

laite, vadinama gile; gile, savu 
žarų, nėra vienodas daiktelis, 
bet sudėtas mažiausia iš dviejų 
sandediniy, būtent, iš chromati
ne ir achromatino. Ir taip, 
šitas pirmykštis sutvarelis 
rodo lokį sudėtingų turinį,

tomiškosios technikos pirmyn-:

piaustyti j dalis kelių 
liu daliu milimetro

storio.

slėptos nuo mus. dusyk mes 
pamatysime , kad šviesi puslaite, 
apie kurių mes augščiau kalbė
jome, taipgi nėra vienokia kibu-

Šita dalele mums

si nešim u,

dūdinių, į kuriuos mes tik kų 
nurodėme: juos vadina clrroma- 
tinu ir achromalinu, kas išver-

nepasiduodąs mala

mos atsižino-

vienodai visose

nusidažys labai drūčiai ir todėl 
griežtai atsižymės nuo apsiau-

JOSEPH C. WOLON
I. I ET U VIS A D V O K AT AS

Ruimas 902-90 1 National Life Bldg., 
29 So. La Salle St., Chicago, III, 

Tel Central 6390-6391. Atdara:
Utarninko, ketverge ir subatos vaka
rais nuo Č> iki 8 vakare, po numeriu: 
1566 MILWAUKEE AVF„ Chicago, Ill, 

Tel H unibold J 97.

NAUJOJ VIETOJ
Užlaikau goriausią mėsą ir groserio 
tavoms Viskas užlaikoma švariai ir 
kainos daug žemesnės negu kitų. 
Geriausias patarnavimas atsilankiu
siems. ANTANAS DŽIAŽULSKIS 
4501 S. Paulina St., arti 45-tos galv.

Chicago

ARITMETIKĄ
ui. ... '.. / ....rA

Pagelba šios knygelės

galima lengvai ir la
bai greitai išmokti
aritmetiką—skaitlia-

vima. Kaina tik 25c.
Galima gaut “Naujie
nų” Administracijoje, 
1840 So. Halsted St.

net 
pil
ka d 
ku

riuos mes vadiname ncorgani-
mais, parsieina dėti griežtas ru- 
bežius. Tuo tarpu šita ameba 
neturi jokių dalių, kurias mes 
galėtume pavadinti organais. 
Arba, aiškiau pasakius, mes ga
lime pasakyti, kad visas tas 
veiklumas, kuris yra valdomas 
pas augštesuiuosius gyvulius su 
tam tikrų kūno dalių pagelba, 
čia visas uždarytas šitame bely
čiame mažame trupinyj.

(Bus daugiau).

PIRK SAU visas Plurnbavojimui reik
menis tiesini už ‘'wholesale” kainas. 
Mes parduosimo visiems.

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

Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA
LIETUVIŠKA

APTIEKA
Išpildau receptus su didžiausia atyda, 
nežiūrint, ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai vienatinė lie
tuviška apticka Bostono ir Massachu
setts valstijoj. Gyduolių galit gaut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 
per ejcpresą.

K. ŠIDLAUSKIS
Apt teko rius ir savininkas 
SOUTH BOSTON, MASS.

Vyrišky DrapanyBargenai 
^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. G O R I) O N
1415 S. Halsted St.. Chicago,, IC1 

........ ... ... į......... . .. ....  ............... ......... ... .....
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TEISIU
Dienomis ir vakarais teisių klesos. 
Gyvuoja 22 metu. 1800 gavusių mo
ksliškų laipsni. Dykai oratorika. 8 
metų praktikos kursas. Gražiausi 
klesos kambariai šiame mieste.
DIENOMIS IR VATCARAIS AUG- 
šTESNfiS MOKYKLOS KURSAI

M
O

K
L
A

O
S

Prirengia i Kolegiją, Teisių, Medicinos, Den- 
tistikos, arba Inžinerijos skyrių kuotrumpiau- 
siu laiku. Reikalaudami kataliogo adre
suokite Chancellor J. J. Tobias, 58 W. Jack- 
son Blvd. Tel. Wah.

DYKAI! DYKAI!
Dabar yra jūsų proga mo

kytis barzdaskutystės 
amato dykai

25 mokiniams dykai

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVE,, kampu II gaivia.

WALENTY SZYMANSKI 
pirklys
H. E. GITE 

vice-prez. Nat. City Bank.
GEO. C. WILCE 

vice-prez. T, Wilca Co.
JOZEF SIKYTA 

kasierius.
PERVJRMJA

KALBAMA LIETUVIŠKAI

ff. KASPAR 
prezidentas

OTTO KASPAR
vice-prezidentas

WILLIAM GETTING 
prez. Getting Bros. Ice Co.

MARLES KRVPKA 
vlce-prezidentas

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Ce.

J. PESHEL
sekr. TurkaMnfg, C«.

OTTO KUBIN 
prez. Attas

[Btewinn C« yra patvirtintos ir varto-

♦>

Extra Pranešimas
Kurie norite turėti paveikslus trečio, antro ir 

pirino “Naujienų” metinių sukaktuvių apvaikš- 
čiojimų, o taipgi Bulotų rr žemaitės pasitikimo 
vakaro (Chicagoj), ir žinomojo musų rašė jo — 
dramaturgo Br. Vargšo, kreipkitės antrašu:

’ W. J. STANKŪNAS,
3315 So. Halsted St.? Chicago, Iii 

Telefonas Yards 1546.

Dabar
jamos daugumos lietuvių, kurie gra- 
jija koncertiną ir augštai rekomen
duojama kaijx) geriausia koncertina, 
padaryta Suvienytose Valstijose, A- 
merikoje. Mes galime jas parūpin
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
čiame dykai.

Georgą & Vitak Music Co.
1540 W. 47th St., Chicago, Hl.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS
’ Ant Durų, Lentų Kerny Ir Stoginio Fopleroe

CARR BROS. WRECKING CO.
1003-3039 S, Halsted St^ Chicago, I1L

&

Rnsiik«s ir Turkilkos Vanos
12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina, Tel. Western 15 
3514-16- W. 12th St., arti 
St.. Louis Ave, ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
SL, Chicago, Ill.

Daktaras (
Specialistas iš'■

Y-

fSTVRKlSH- Ms

mH I ■

WISSIG
Seno Kraiaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedėlioinis iki 12 dieną 
1900 Blue Island Ave., Kamp. 19-os gt., viršuj banko

®WS

I

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

BURKEBARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago, Hl.

DAKTARAS BOYD
SPECIALISTAS CHRONIŠKŲ LIGŲ 
X-RAY EKZEMINAVIMAl 

Pa sit a r i m a i D yka i
219 So. Dearborn St. Chicago, 111.

Telephone Yards 5032

-<

Egzaminuoju Akis ir priskiriu 
Akinius už nebrangias kainas.

Dr. Optikas

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St., Chicago

K. MICHALOWSKI ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

Tel. Drover 7042

i Dr. C. Z. Vezelis (
; Lietuvis Dentistas

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v»k.

4712 So. Ashland A v©, 
arti 47-to«i gatvės,

i

Telephone Humboldt 1273.

M. SAHUD M. D.
Senas Rusas Gydytojas ir Chirurgas, 

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

Kampas North Ave , Kambarys 500. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto 

1:30 iki 8 ir 7 :80 iki 9 vakare.

Geriausia Krautuve 
del pirkimo ir taisymo visokių daik
tų, kaip tai: laikrodžių, žiedų, levor- 
vclių ir kitokių. Kas ką pirksit pa* 
mane, tai aš viską gvarantuoju — 
kad auksą pirksite, auksą ir gausit 
Jei nebus auksas, tai $50 nagrodo* 
gausite nuo Šio laiko.

Taipgi prireii- 
^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 

Tek Canal 5838
2128 West 22-ra gatve. Chicago.

DR. W, YDSZKIEWICZ

lietuviškas aktų gydyto  jas 
Km tori aka u imtas »rt>a silpnas akU, *4 
galvos skaudėjimo, atailankykite n>w

1155 Milwaukee Ave,
V alar.<lo i: Nuo 9 ryto iki 9 vakar* 

Onto iki 1 po pkrf.

Office Phone Drover 8182 [p
DR. M. KALINOWSKI I

MEDIKAS ir CHIRURGAS I 
4814 S. Ashland Ave. Chicago, jį 
Vai: 10—12 ryto, 1-—3 ir 6—8 v. g

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams iinomas per 16 mi

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą* 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 181b 
St. netoli Fisk 8t.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 1r 
6 8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8112 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai

i
H
•j

Tel. Armitage 984

OR, A. J. KARALIUS 
Gydyiojas ir Chirurgas 

X-SPINDULIAI
2121 N. Western ace. 

balandos: 9——12 ryte; 2——9 
vakare.

DR. A. I. EPSTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpicWistit iwftnttij. ndžty & nltę Nv
Ofisas ir Gyvenimas:

3690 S. Halsted St., kampa* 38 
Telephone Drover 497A

Ofisas atdarais iki 10 vai. ryto, 1—41 
po i>ietų ir vakarais. e

a

t

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas: 2359 S. Leavitt SL

Tel. Canal 3877.

a
 M. GLASER 
kuoja 26 metai 
imas ir Ofisas 
-ęan St. kertė 32 st 
iicago. 111. 
’(.ĮAUSTAS 
. Vyriškų ir Vaikų 
Chroniškų Ligų 
) VALANDOS: 
nuo 12 iki 2 po piet 
i 8:30 vak. NedėHo- 
is ofisas uždarytas.

tone Yards 687

Rusiškai-leakiškas
Ligoiibutis

Vyrai, moters ir vaikai, serganti 
reumatizmu, nervuotumu, vidurių 
ligomis, skausmu .šlaunyse,, rankose 
ir nugaroje. Paraližas šlapinimosi, 
keblumas arba blogas kraujas. Mes 
gydome visas šias ligas vėliausiais 
elcktrikiniais prietaisais, garo pirti 
mis ir vėliausiais išradimais medie
noje. Jeigu jus sergate lovoje, atsi
šaukite į mus ir mes nusiųsime sa
vo gydytoją į jūsų

Mes taipgi priir
,_____ ____ i namus.
taipgi priimame ligonius ant
tęs. Lawndale 839*

1234 Independence Blvd. Chicago
Phone Canal 1256.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Geo. 1VI. Chernaucko 
Svet., 1900 S. Unięn 
avė. ir kampas 19- 
tos gatv. Chicagoj.

Ateik į vienintelę 
Šokių Mokyklą. Vi
si šokiai mokinama 
sulig naujausia ma
da;—angliški ir lie
tuviški. Aš užtik- 

; rinu, kad išmokin
siu j trumpa laiką.

Šokiai atsibuna kas pancdclį ir ket- 
vergų; pradžia 7:45 vai. vakare.
Mokytojas JOS. KAZLAUSKAS ir 
pagelbininkai.
1900 S. Union avė., Chicago.

K
i

Aš, ADOMAS A. RAHALAUSKAS. SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnčjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojamas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubež.ių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Bcuniatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo, Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 menesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria. ir po 3 mfrb savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras myiistų ge- 
radčjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

yJį '

CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.
1709 So. Halsted St., Telephone Canal 6417. Chicago, III
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I ŠEŠIŲ METŲ APVAIKŠČIOJIMAS!
1 Rengia
I KEISTUČIO PAŠALPINIS KLIUBAS

I Ned., Spalio-Oct. 14, 1917
I M. MELDAŽIO SVETAINĖJE
1 2242 W. 23rd PI.

Pradžia 6 vai. vakare. Inžanga 35c ypatai. h
_______ į i- 

Juki A___________ a

. v u r
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Apvaikščiojimo Programas yra labai įvairus; tarp kitko bus jj 
sulošta vieno veiksmo vaizdelis: į

> ______ _____ __________ _______________'4

| “MEILES PARODIJOS”
B

Parašė P. Gorčinskis; vertė J. J. Pretom.
( Dalyvaus geriausi Chicagos Solistai, Solistes ir Chorai

Taigi, gerbiamieji, nepraleiskite to vakaro, bet atsilankykite 
kuoskaitlingiausiai, o užtikriname, kad busite pilnai užganė
dinti. Su pagarba, KEISTUČIO PAŠELP. KLIUBAS.

Pasarga balsuotojams
Sekamiems teisėju rinki
mams Chicagoje nebus re- 
jęistravimos dienu. Todėl 
kiekvienas balsuotojas, kur 
yra persikėlęs kiton vieton 
gyventi, taipjau tie, kur dar 
pirmą kartą balsuos, tegul 
nueina į Board of Election 
Commissioners ofisą. City j 
Hall, ir ten užsiregistruoja. 
Tatai reikia padaryti ne vė
liau kaip ligi spaliu 27 die
nos. Kas to nepadarys, 
rinkimais teisėju lapkričio 
6 d. negalės balsuoti.

CICERO. ILL.

Linksmas vakaras. i

Ncd., spaliu 7 d.. P. Pakšto 
svetainėj, atsibuvo puikus va
karas. parengtas LSS. 1.'»8 kuo
pos.

Vakaro programas susidėjo is j 
lošimo, dainų ir deklamacijų. 
Lošiama buvo trumpas, bei įiio-j 
kingas xeikalelis "Meilės Paro
dija.” Lošėjai užduoti a 111 k o , 
neprasčiausiai, išskiriant vaikė
zą. kuriam ko I ii truko.

Paskui LSS. L‘)S kp. choras 
Midainavo pora dainelių, kurios 
publikai irgi paliko.

P-lė Plikinte švelniu, bei drą
siu balseliu pade kai max o d\ e jo
tą eilių.

Pabaigoj buvo šokiai ir žais
mės. Publikos biixo daug ir \i- 
si buvo linksmi. Daug drau
giu ir draugu buvo atsilankę ir 
iš visu kitu Chicagos koloniją.

J. Aceris.

SLA. 36 KUOPOS 
REZOLIUCIJA

priimta spalių 7 d. K. (Ingio 
kandidatūrai paremti

Naujieną paiiedelio numeryje 
buvo jau minėta, kad SLA. 36 
kuopa priėmė specialu rezoliuei- 
ją, kuria ji remia adv. Kazimero 
(ingio, socialistą partijos nomi
nuoto j apskričio augštesniojo 
teismo teisėjus, kandidatūra. Ta 
rezoliucija skamba :

B e z o I i unija
SLA. 36ta kuopa, turinti apie 

tris šimtus nariu, savo regule- 
riame mitinge spaliu 7, 1917, 
priėmė sekamą rezoliuciją:

Kadangi musu tautietis advo
katas Kazimeras (ingis yra no
minuotas kandidatu į Cook Ap
skričio Augštesniojo Teismo tei
sėjus (Judge of the Superior 
Court of Cook C.ounlv) aid So
cialistą tikicto.

Kadangi Kazimeras (ingis jau 
ilgi metai kaip yra Susivicniji- 

mo Lietuvių Amerikoje narys, 
ir per visą tą laiką yra pasižy
mėjęs kaipo stropus ir naudin
gas darbininkas kaip Susivieni
jimo labui taip ir apskritai mu
su visuomenės kultūriniame v
darbe.

Kadangi žinome musu tautie
ti Kazimierą (mgį esant teisingu 
ir sąžiningu žmogumi ir tikime 
jo kompetenliškumu užimti tą 
augštą teisėjo vielą, todėl

Nutaria, kad SLA. 36-tos kuo
pos nariai ne lik patįs rems jo 
kandidatūrą, bet ragina ir visus 
kilus Cook apskričio lietuvius 
remti ir agituoti taip, idant atei
nančiais rinkimais lapkričio 6 
diena musu tautietis advokatas 

c <

Kazimieras (ingis laimėtu juo- 
daugiausia balsu ir butu išrink
tas teisėju.

SLA. 3G kp. Kodus, pirmiu..
A. L. (iraičimas

Komis, narys .1. P. Markus
Komis, narxs Vincent Briedis.

Pabrango tabakas

ir lt. pak iukas. Kili gi cigarui ą 
išdirbėjai sumažinsimi pakelius.

V ;ik i r piibi’iiiigo tiibiikiis. 1 ‘rie-
z;is lis iiiiiu įi( ji n n > kesčių i. 1 ;ib;i
Isir, d;ib; i r pu rsi< l:i \ i nes pi > Gc p:i-
krl i s. o c i gi i iii. ii po 12, 13. 18c

Į

I

Turi kreipties prie karės 
sekretoriaus

I) i s I r i k t ų a pelinei j ų ta rybos 
nusprendė, kad jos negali pri
imti joki u upeiiaciją nuo In jau- 
miolią. kurie nepadavė rcikala- 
\ iino paliiiosuoti, ar padavė juos 
pervūlai ir dabar tapo pašaukti 
kariuomenėn. l ie žmonės turi 
kreipties tiesimu i karės sekreto
rių Baker, c

Apelimiciją tarybos gavo daug 
reikalavimą paliuosuot i nuo 
žmonių, kurie jau yra kariuo
menėje ir dabar randmisi Grant 
stoxykloj, lies Boekfordu.

Trūksta anglių.
Augliu kompanijos skelbimu 

kad Chiragoje užeinąs anglių ba
das. Esą, orui mil vėsus, pradė
jo plaukti reikalavimai anglių, 
o sandėliuose ją visai mažai, 
taip kad ne visus užsakymus bus 
galima pakakinti.

Ką tik nenutroško€
Koroneris Hoffman, jo visa 

šeimyna ir tarnaitė ka lik neini- c-
troško nuo iš augliu pasidariu
sio gazo. Jis pabudo ir rado vi
sus be žado. Bet visus spėta al- 
g; i i v i n l i.

I

Elijošius rezignavo
Joseph J. Elias (Elijošius), 

n<• i rys x lėtinių pagerinimą Imiry
bos, rezignavo. Mayoras jo re

zignaciją priėmė. Jis nustos bū
ti tos tarybos nariu spalių 13 d.

Elijošius sakosi rezignavo lo
dei, kad tos gatvės, kurių gva- 
rantija dar neužsibaigė ir lodei 
turėtų būti taisomos kon trak to
rių, dabar yra taisomos palies 
miesto ir pats miestas už patai
symų apmoka. Taipgi vienoj 
vietoj paskirta specialių mokes
čių (assessment^) $27,000 dau
giau, negu gatvės pataisymas 
kainuoja.

Vėliaus jis paskelbsiąs visas 
gatves, kur k on trak torių gva- 
rantija neišsibaigė, bet kurios y- 
ra taisomos miesto pinigais.

Alijošiaus vieta užims Leo
nard Withal.

Chicagos Didysis Gaisras
Vakar buvo IG melu sukaktu- 4.

\ės nuo Chicagos didžiojo gai
sro 1871 m., sunaikinusio dides
ne dm d i mil's t o.

4 C

Kartu buvo ir gaisrą apsisau
gojimo diena.

Iš tos priežasties visose mie
sto dalyse buvo rengiamos pa
skaitos apie apsisaugo ji imi gai
sri!, rodomi krulornieji paveik
slai ir lt.

Išryto gi kilo gaisras bule J. 
C. McDonnell, 81G Edgccomb 
PI., prezidento gaisrų apsisaugo
jimo biuro.

R aslas kaltu išdavystėje
Daniel W. Wallace, xieiias x ir- 

iiliuką League of I lumanitv, pri- 
smiikinląją teismo Davenpolr, Io
wa. rastas kaliu šalies isdaxys- 
lėje.

Jis buvo kaltinamu peržengi
me įstatymo apie šnipus, laiky
me išd:i\ūkiškosios kalbos, taip
gi. a t kalbinėji me nuo stojimo 
kariuomenėn ir xedime agitaci
jos tarp jaunuolių.

Bausmė dar nepaskirta. Bus 
pareikalautas naujas bylos na
grinėjimas.

Jessie Gresky, 13 m., nuteis
tas į House of Good Shepherd 
(pataisos namai). Ji prisipažino 
pavogusi iš vienos sankrovos 
Glady Bixvaltcr, 3 m., 2818 Em
erald axe., taipgi Kovalskių du
kterį. Abi mergaites pralaikiu
si kilk laiko sugrąžinusi algai 
sankrovom

Bėgiu pastarųjų 22 dieną Chi- 
cagoje pavogta 229 automobi
liai.

t /.pereitų naktį priemiesčiuo
se vanduo kloniuose jau buvo 
pasidengęs plonu ledu.

Teatras=Mnzika.
Paskendusis Varpas.

Kas skaitė nesenai išleistą lie
tuvių kalba gražų Gerharto 
Hauptmanno veikalą, pasakos 
dramą “Paskendusis Varpas”, 
gali pamatyti jį scenoje. Pas
kendusis Varpas, vokiškai: “Die 
versunkene Glocke” statoma o- 
riginale kalba šiandie vakare (8 
valandą) vokiečių teatre Bush 
'Temple. 800 N. Clark SI.
Opera.

Strand 'Teatre, Wabash avė ir 
7lh si. visą šią savaitę duodama 
Floloxxo opera “Martha”.
> i t- ■*■*   *   ■1 ■      "* 

KLAIDOS PATAISYMAS.
Korespondentas prašo mus 

atitaisyt klaidą, įvykusią subatoj 
N-se jo žinutėj “81 k p. ir Kova”. 
Būtent pasakyta, kad už Korso- 
ko rezuliuci ją stojo Vilius ir Mi
ckevičius, turėtą gi būti Mon
kevičius.

'Taipgi už Mickevičiaus rezo
liuciją pąduolą ne du, bet 21 ba
lsas.

J B L i J O N AS K AS PA RA VI č J A 

persiskyrė su .šiuo pasauliu 
spaliu 8 d. d 2 vai. dieną.

Velionis paėjo iš Lietuvos, 
Kauno gub., Panevėžio pav., 
Rozalino parapijos, Bunčią kai 
mo; mirė sulaukęs 31 melų am
žiaus. Paliko dvi seseris: A- 
nieliją ir Salomėją.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Spaliu 11 d. iš namu 1924 Jef
ferson str. j Apveizdos Dievo 
bažnyčią, iš ten j šv. Kazimie
ro kapines.

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

Turgaus Žinios
f—J—į.—i

CHICAGO, Spaliu 9, 1917. 
žemiau paduodamos produktams 

kainos dera lik uždamu produktams 
perkant; iš sankrovą perkant šeimy- 
i.inkės moka brangiau:

V a 1 goni i c j i p rodlikt a i.
Sviestas, C.rciimrry extra . . 13 Pa

Prastesnis, sulig rūšies . • • .17—13
Oleomargarinas, geriausias .29

Pigiausias........................... 21 -•22
Kiauši niai, geriausi, luz. . . 12 13

Prastesni, sulig rūšies . . 28 —38
Suris ,\mer.. sulig rūšies'. . 26 —30

šveicariškiis .................. 31 —38
Paukščiai: Gyvi Mušti
l\ a 1 ;i k u 1 a i .................. 22 - 22

N'išlos .............. 21 2 1 23 24
A n lįs .............. 2li 22 18 —20
Žąsis .............. 16 18 10 - 15

Veršiena, sulig svarumu .. 11- 21
Prasčiausia ...................... 13- i I

Jautiena No. 1 No. 2 No. 3 
Lobs ............... 32 .25 12

Loins ....................12 .30 .11
Hounds ...............20 .19............13 •
Clmeks .............. Hi G .15 .11
Plates .................... I I’/. .13G .9G

Bulvės, bušelis ................... 1.10—1.20
Saldžiosios, stalinė .. 5.00-—5.25

Daržovės:—
Barščiai 100 grįšeių . . . . t.25 1.50
Kopusiai, gurbas . . . . 1.00- -1.50
Morkos, 100 grj.ščiu . . 1.25- 1.50
Agurkai, bušelis . . . . . . 2.00—1.00
Saldos, galv., dėžė • « « • t • • * • •)

Cibuliai, 100 svarų . ... 2.50—2.75
Tomėlės, dėžė .... .......... 50—.65
Grieščiai. dėžė. . . .

Vaisiai, žali:—
................ 1.00

(Jbuoliai, slalinė . . .. ... 1.50- 5.50
\i)clsinai dėže 3 25 -3,75
Citrinai, dėžė ........ . . . 5.00—6.00
V y nuogės, dėžė . . . . . . 1.25—2.00
Pyčės, dėžė ............ ............90-• 1.10

Miltai, kvietiniai geriausi .... 11.10
Kitokių rusių ........ . .. 7.50—1190
Ruginiai, bailieji ................ 9.90

tamsieji ................ ................  9.30
Cukrus, 100 svarų . . . . . . 8.20— 8.90

J a vai
Komai 1.90; rugiai 1.80; miežiai

1.28—1.38; avižos 60—-61.
šienas

Motiejukų 20.00 — 21.50; dobilų
18.50- 22.50; paprastos rūšies 11.00 
—22.00.

Gyvuliu Rinka
CHICAGO, Spalių 9 atgabenta gal

vijų 9,000; veršių 2,500; kiaulių 10,- 
006; avių 22,000. Paduodamos kai
nos:
Galvijai: jaučiai, sulig gerumu nuo 

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

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

Avjs nuo 9.00—14.25; erai 17.50-18.40

Pranešimai

L.M.P.S. 9 kuopos choro repetici
ja po vadovyste geri), p-ios Rugie
nės įvyks seredoje 10 d. Spaliu, ly
giai 8 v. vak. Mark White Square 
svet., Halsted ir 29 gal.—Visos chori
stės ir naujai norinčios prisidėt prie 
šio moterų ir mergaičių choro kvie
čiamos atsilankyti ne vėliau kaip 
pažymėtu laiku. —Komitetas.

Cicero, 111. L.D.L.D. 92 kp. susirin
kimas įvyks seredoj, spalių 10 d., 
1917 m., Tamuliam) ir Gudgalio svet. 
1447 So. 491h Avo. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Draugai ir draugės, kurie pri
gulite ir kurie norite prigulėti prie 
L.l).!..!)., malonėkite atsilankyti į *šį 
susirinkimą. Prisidėti prie LDLD. 
kaštuoja lik 75c į melus ir už lai gau
nate LDLD. leidžiamas knygas dy
kai. —V. Shileika, Sekr.

Atidai VVestsidiečiii.—Šiuo praneša
me vveslsidieeiams, kad Viešas Kny
gynas persikelia iš senosios 2336 So. 
Leavitt į naują vielą—-2222 S. Leavitt 
SI., netoli 22-ros gatves. —Visi my
lintis skaityti įvairius Jaikraščius, 
malonėkite lankylies virš nurodytu 
adresu. —Valdyba.

LSS. 37 kuopa laikys mėnesinį su
sirinkimą spalių 11 d. 8 v. xrak. Ra- 
šinskio svetainėje, 731 SI. 18-la gal. 
Draugai ir draugės, malonėkite visi 
ktioskail lingiausiai atsilankyti, nes 
turime daug svarbių dalykų apkal
bėjimui., 'Taipgi (atsiveskite nau'jų 
narių. —K. Kazlauskas, Rast

T.M.D. 28 kp. susirinkimas įvyks 
ketverge, spalių 11 d. 7:30 vai. va
kare, M. Meldažio svetainėje. Iš cen
tro yra prisiųstas svarbus laiškas, 
todėl visi malonėkite ateiti nusprę
sti šį reikalą. —Valdyba.

Chicagos Lietuviu Vyrų ( boro na
riai malonėkite atsilankyti ant re
peticijų spalių H d., ketverge 8 vai. 

‘ yak. T. Radavičiaus svet., 936 W. 33 
St. —Frank Mazolas, Sekr

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau dėdes Karolio živičio ir 

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

j Kaltenėnų parapijos, Sopkalnių kai
mo. Antanas Zakarauskas, 
4523 So. Paulina St., Chicago, 111.

Pajieškau savo 
vyro, VINCENTO 
KLOVO. kuris pra
sišalino rugsėjo 19 
diemi. 46 metu am
žiaus, šviesiai ru
du plaukų, 5 pėdų 
7 colių didumo. Pa
eina iš Kauno gub.. 
Šiaulių pav. Kro

piu parapijos. Šventupio kaimo. 
Jisai pats ar kas jj pažįsta malonės 
pranešt i:

MOBTA KLOVIENE 
3223 Auburn Axe., Chicago, ID.

Pajieškau savo pusbroliii: Male- 
dšo ir Antano Gražių. Abudu gy
vena Chicago, Ill. Aš nesenai at
važiavęs i Chicagą. norėčiau susieil 
su jais. Meldžiu atsišaukti.

Maleušas Linarlas
2178-81) (Jybourn Avi1., Chicago.

Pajieškau Jono Sukox ičiaus. Pir
miau g\ veno Cbicagoj. Prašau luo- 
jaus atsišaukti: turiu labai svarbų 
reikalą. Arba kas ji žinote meldžiu 
praneši i, aš atmokėsiu už lai.
O. š., 225 East 115Slr .. Kensington. 
Chicago, III. Telefonas Pullman 675.

Pajieškau pusseserės Marises Ka- 
kulstailės ir pusbrolio Koslanlo 
Zxirzdino, abudu Kauno gub., Tel
šių pavieto, Alsėdžių miestelio. Jų 
pačių meldžiu atsišaukti, arba, kas 
juos pažįstate, praneškite jų adresus 

Juozapas Kakulskis,
3237 Lime SI., (’hieago, III.

J IEŠKO KAMBARIŲ

PA.IIEŠKAl’ gero ruimo del sie
nos x palos, 18-los, 19-los ir llalsled 
gaišių apielinėj. Kas lokį ruimą tu
rite. prašau rašyt į Naujienas N I 18.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ"
KAMBARYS DEL VYRŲ—Moder- 

ni.škas kambarys ant raudos, yra va- 
na. elektrikus .šviesos ir telefonas, 
prie pal Washington parko.
116 T'. 51) PI. 1 floor, CJiieag<».

Tel. Drexel 3370

RASTA—PAMESTA
Husų Soi'ialislų Organ. Konferen

cijos ])osėds,j pereitą savaitę rasta 
karei v. Regisi racijos kortelė. Savi 
ninkas gali atsiimti ją Naujienų ofi 
se.

LSS. 138 kuopos (Cicero) baliuje, 
spal. 7, rasta užrašų knygelė su ka- 
reiv. Registracijos korta. Atsibūkite 
Naujienų ofise.

Nedčlio'j, spalių 7 d. P. Pakšto sve
tainėj 1837 W. llth St., Cicero, 111., 
LSS. 138 kp. vakare atrasta moteriš
kas krepšiukas. Kas pametei galit 
atsiimti'šiuo adresu: 1109 So. 491h 
avė., Cicero, III.

REIKIA DARBININKŲ

DARBAI Vyrams ir Moterims, IN- 
XrAlRlOS rųšies dirbtu
vėse, Sopose, ofisuose, Ko
teliuose, restoranuose, sa- 
liunuose, institucijose, )i-

Konbučiuose, ir tt.---Specialiu nuklos patarna 
vilnas. Pamatykite nnisų DIDELI surašą.—- 
Geriausios mokestis.—

Advance Employment Exchange 
2nd floor, — 179 XV. Washington St.

REIKALINGAS barberis ant visa
dos; darbas pastovus. Gera užmoke
stis. E RIDLAUSKIS, 
2320 So. Leavitt Sr., Chicago.

REIKALAUJAM 3-jų merginų prie 
kosiumieriško kriaučių darbo, mo
kančių sinti ant eleklrikinių mašinų 
Reikia 2-jų finišerkų, kurios gerai 
moka sinti rankomis.
Reikia 3 kriaučių del moteriškų dra
bužių darbo. Gera užmokestis.

L.' Kasper,
3117 Wenlxvorlh Ave., Chicago.

PARDAVIMUI

PARDUODU barbernę naujai įtai
sytais “fiksčeriats” ir geroj vieloj. 
'Turėdamas daugiau negu vieną bar- 
bernę ,ėsu priverstas vieną parduot. 
Barbernė randasi 4508 S. Paulina st. 
Kreipkitės .šiuo adresu:
4500 So. Hermitage Ave., Chicago, Ill

PARDAVIMUI

MELDŽll ATSILIEPTI kas Kirile 
“cash” registerį nuo 5c iki $1.00 po 
No. 3205 S. Wallace SI., Chicago, III.

PARSIDL'ODA saliunas tirštai ap- 
g> ventoj lietuvių vietoj. Biznis per 
daug metų išdirbtas. Priežastis par
davimo—savininkas išvažiuoja ant 
farmų. EIVANAUSKAS,
2225 S. Leavitt St., Chicago, 111.

RAKANDAI
TERR J paaukauti $165 seklyčios 

setą vėliausios stailčs už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpelas $10. Komodos, bra- 
sines lovos, paveikslai, firankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $250 viclrola ir rekordai— 
už $55.

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jack son Blvd., arti Kcdzie avė., 

('hieago, Ill.

JAl’NA PORA turi parduoti tuo- 
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, cabinet, phono
graph. upright pianą ir tt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai, už 
grynus pinigus.
2910 North Ave., 1-inas Ratas. Prieš 
Humboldt Park. Chicago.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus^ rakandus 
už retai pigią kabią, $160.00 sekly
čios setas, tikros skaros, už $20. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių dixTonų, daven
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Viclrola 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. Kcdzie avė., arti 22-ros gal., 
Chicago, JH
h-........................—-—-+------------ « *•--------— -----------------

l’ž BILE PASR'LYMA turiu par
duoti greitai 6 kambarių vėliausios 
slailės rakandus. Taipgi puikų $150 
pianą su 10 melų gvarantija už $125 
ir s2()0 phonographą su rekordais ir 
Jrxvel point už $60.
1520 N. Western Ave. 1-mas augšlas

EXTRA
PAHSIDl’()DA rakandai greitu lai

ku 5-kių kambarių. Galima matyli 
vis:) dieną po num. 10713 Michigan 
avė. Roseland, III. Trečias Halas iš 
užpakal io.

MOKYKLOS

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokinam piešimo, kirpimo formų, 
siūti naminius daiktus arba aprčda- 
Jus. Diplomas kiekvienam, kurs išsi
mokins. Valandos dieną arba vaka
rais del jųsų parankuino. Už $10 iš
mokinau) jus sint visokius drabužius.

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

SARA PATEK, MOKYTOJA. 
1850 Wells gat.

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pirk- 
Jybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a- 
belno^ istorijos, geografijos, politi- 
kinčs ekonomijos, pilietystes, dailia** 
rašystes.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
3106 So. Halsted St., Chicago, 111.

MA5TER SYSTEM
DABAR YRA GERAS LAIKAS 

IŠMOKTI KIRPIMO IR “DESIGNING”. 
Mes galime gauti jums nesukančią ir 

rai npmokamą,vietą i trumpą laiką. Jus ąau- 
šit privatiškas instrukcijas ir praktiiką p«ty* 
rimą mok indam ies.

Mes taipgi turim siuvimo skyrių, kur mo
kinamo siūti rankoves ir kiienius daryti h 
prosyti. — Dieninės ir vakarines instrukcijos.

JOS. F. KA8NICKA, viriininkss 
PrieSais City Hali

Kambariai 416-417. 118 N- La Salls Straai

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

LEVESKIO PRIRENGIAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA per laiškus, nauju budu, 
pagelbsti išsilavinti lengvial ir už mažą 
užmokesoj. Mokina Anglų kalbos iki aukš
čiausiai, Aritmetikos, Knygvedyslės, Laiš
kų rašymo, Lietuv. kalb. Gramatikos ir tt. 
Tokiu pat budu gali užbaigti GRAMMAR 

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

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

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE”

RUSIJOS REVOLIUCIJOS 
PAVEIKSLAS

Ką tik aphukėni labai puikų da
bartines -Rusijos Revoliuci'jos pavei
ksiąs. Paveikslas perstata kaip ca- 
ras nuginkluotas, traukiasi nuo sos
to, retežiai sudraskyti, o garsus re- 
voliucionierai, kaip čaikovski, Kra- 
polkin, Brcškovska ir liaudis su rau
donomis vėliavomis stovi aplink so
stą, ant kurio yra Laisvė su koja už
mynus! ant caro karimos. Paveiks
las ant palituravotos popieros. net 
devyniose spalvose, vertas dolerio. 
“Kardas” parduoda juos po 25c. Pri- 
siųskite konverte kvoterį arba 25c 
vienceutincs štampas, ir paveikslą 
Inoj gausiIe.

•‘KARDAS”
251 Broadway, So. Boston, Mass.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj

Paprastomis dienomis pirmas flom 
. 10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir 32-r« GATVfi

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra tul
žias, kada pranykit* 
regėjimas.

Mes vartojam put
rini ą Ophthalmomat- 
er. Ypatinga doma 
atkreipiama j vaikus. 
Valandos: nuo 9 ryta 
iki 9 vakaro; nedilč. 
nuo 10 iki 11 dieną.

4649 So. Ashland Avenue, 
Kampas 47 St.

Telephone Yards 4317

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvis Gydytojas, Chirurg&f
3203 S. Halsted St., Chicago.

Tel. Drover 7179.

Dr. J. J. VIZGIRDAS
I I ET U V1 .ŠK AS D AK T A R AS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS

Gydau Moterų, Vyrų ir Vaikų Ligas 
OI ISO VALANDOS:

Nuo 10 - J 2 ir nuo 4— 6 vakaro 
Telephone Victor 790, Bill. Sidney 874 

Residence Telephone St. Clair 174.
Adresas: 169 Sidney St., St. Louis, Mo.

* ■e

SPECIALISTAS
Vyrų, moterų ir vaikų 
chroniškų ir nerviškų

Dr. G. LEEDLE
Praktikuoja 25 metai

Ofiso valandos: nuo 9 ryto 
iki 8 vakare, šventadieniais 
nuo 9 iki 12.
4726 S. Ashland Ave., Chicago

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Motcriiky, Vyrišką, Vaiką, 
ir visą chroniiką ligų.

VALANDOS: 10—11 ryto, 4—5 po platu, t—« 
vakare. Ncdčldieniais 10—1 po pietą.

3354 S. HALSTED ST., arti 34 St 
CHICAGO, ILL.

"T—«

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamus akinius, egiau*b> 
nuojt ii patarimui duoda dykai.

7S6-88 Milwaukee avė., arti Chicago
lubos. X'ALANDOS: Nuo 9 išryto iki ratafe- 
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 po jAHą. 

Tel. Haymarket, 2484.




