
\V ASII IN( i TON. rūgs. 23.

cionalę prohibiciją, Įeinančią ga-

Pražudė 40,000 kareiviu kni, priimdamas 13 1 balsais

Bulgarai bėga 100 myl. fronte
St. Quentin apsupamas

Japonai paėmė Blagovieščensk mato
•J;

PARYŽIUS, rūgs. 23.AMSTEBDAM,Scpt. 21, 1918,

l'rank Malko\v.ski, Bussia, p ra

tu jiems maistu.
LONIX)NAS. nigs.

talkininkams, kokią lik jie ture

visa inciativos ir laisvos kritikos

ko sutriuškinti Palestinoj.

dovu, nė siekiniu.< c as

post-

imli belaisvei].

AMSTEBDAM.

6,000 pavojuje Irkutske.

25.000 .iu [lai.ėmimą 10,000 turku, t t

japonų kareivių.
laike pastarųjų

Rumunijon gen. Mackensen, ku-

PARYŽIUS.

Visa transportų sistema dvie-

mijos ir gyvenantiems šveicari-

() R A S.
Urnai mišvie-

a

a

kbila, kur jie tarpininkavo tarp 
čechų ir 1,000 bėgančių auslrų-

konservatvvu oficieriu, vadovau- 
jamų pulk, čaplin, rusų armi
jos komanduotojo, kurie bandė

autorizuojantį valdžios kontro
lę ir praplatinimą elektros dirb
tuvių ir paskirimą tam tikslui

išbuvo keletą dienų,, užreiškė 
Matin’ui, kad maisto situacija

Ukrainos valdžia taipgi nuta
rė prašyti Vokietijos apgynimo

be, kad franeuzų kareiviai, kurie 
paėmė fortą Vendhuile ir mie
stelį Vandhuile, šiandie pasiekė 
Oise upę tarp Vendhuile ir Tra-

sukilimų Rumunijoj, Vokietijos 
kolonijų ministeriui l)r. \V. S. 
Soli’ paliepta važiuoti i Bueha-

JAPONŲ KAREIVIAI PA
ĖMĖ AMŪRO SOSTINĘ

tarp Dorinu ir Vardai’ upės bul
garai yra pilniausiame pasitrau
kime.

/.valgoms išrišime Balkanų kon
fliktu sulyg laidų leisiu.

VVASH1NGTON. — Preziden
tas Wilsonas paprašė kongreso 
greitai priimti kaipo karinę prie

si laipsni užėmime Nazareto. EI 
Vide ir Beisan.

Iki šiol suskaityta 200 kaime
liu. *

p j
U

Didžiausia nelaimė, t. y. per
ėmimas bulgarų ir jų talkinin-

Mass., sužeistas.
Ed\vard Semenske, Pitsville 

Wis., užmuštas.

lienlas Į vokiečių tvirtumas tarp 
SI. Ouenlin ir Laon.

Vendhuile \ ra vienu tolimiau-

LONDONAS, nigs. 23. Si
belijus provincijos Amūro sosti
ne Blagovieščensk ir miestelis

tindamas notas vietoj Busijos pi
nigu.

\VASIIING TON. rūgs. 23.
Laivyno departamentui šiandie 
pranešama, kad 21 žmogaus iš 
Amerikos armijos tavorinio lai-

ir paskandinto pereitą pelnyčių 
Ispanijos pakraščiuos.', vis dar 
nesurandama. Viso Įgulos buvo 
95 žmonės.

blausia vieta Ilindenburgo lini
joj tarp SI. Ouenlin ir La Fere.

Per ji paėmimą franeuzai ga
li pereiti Oise kanalą ir vesti St. 
Ouenlin apsupimą iš pietų ir ry-

“Iniciatyva pilnai sutinka su 
aspiracijomis Bulgarijos val
džios ir žmonių. Bulgarijos val

vidurinės situacijos Vokietijoj, 
kuri nuolatos eina vis blogyn,

Reakcionieriai bandė nuver
sti naują Archangelsko valdžią.

ARCHANGELSK, rūgs. ’ 11

dymo nuversti Čaikovskio val
džią, talkininkų diplomatai ir ka 
riniai viršininkai šiandie pasiė-

Talkininkų kavalerija veikia 
už 3 mylių nuo Bulgarijos rube- 
žiaus apygardoj Strunmica.

sida vinie 3,000 auslrų-vcngrų

PARYŽIUS, rūgs. 23. Pil
niausia nelaimė gręsia bulgarų

itikėjimą siųsti delegatus tokion 
konferencijom Mes nej ieškome 
nė užkariavimų, nė Įsteigimo he
gemonijos ant namų kaimynų.”

True translation filed vvilh the post- 
master at Chicago, Scpt. 21, 1918, 
as reųiurcd by the art of Oct. 6, 1917

Vokietija rengias i kovot su 
sukilimais.

— Cechai suėmė dar 3,000 au
stru.

True translation filed with the post- 
masler ai Chicago, Sept. 24, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

KAIZERIS LIEPIĄS DĖTIES 
PRIE SOVIETŲ.

2. Viso 129.
šiame sąraše padudamos se

kamos lietuviškai skambančios

Chicagietis lietuvis prapuolė 
mūšy j.

Buigar<ii ir vokiečiai bėga he
li arkė j 100 mylių fronte. Armi

jos atskirtos.

monių užtikrinimui “greitų ir 
nemiclaširdingų represijų“ alsili 
kimi' sukilimo.

Paėmė fortą Vendhuile ir pa
siekė Oise upę. įėjo kyliu į vo

kiečiu liniją.
True Iranslalion filed wilh the post- 
master ai Chicago, Sept. 21, 1918, 
as required by the act of Oct. (i, 1917,

BULGARIJA PRIIMA AU
STRIJOS PASIŪLYMĄ.

True translation filed vvith the post- 
inasler ai Chicago, Sept. 24, 1918, 
as reoiiired by the act of Oct. (5, 1917

FRANCUZAI IR ANGLAI 
APSUPA ST. QUENTIN. I

Trut translation filed with the post- 
master at Chicago, Sept. 21, 1918, 
as recjuired by the act of Oct. 6, 1917.

Vokiečiai tuština Cambrai

True translation filed with the post- 
masler at (’.liicago, Sept. 24, 1918, 
as reuuired by the act of Oct. 6, 1917

LONDONAS. Daily Es-

“Talkininkų pasisekimas ry- 
tin/iame (Makedonijos) fronte 
priima pobūdį didelės pergalės 
150 kilometrų fronte. Tarp Mo- 
naslir ir Doiran priešas skubiai

baldiniais atsitikimais išrodo 
kaip automatai, nesąmoningai at

me judėjime. Arti Vendhuile, 
9 mylios i šiaurę ir šiar-vaka- 
rius nuo St. Ųuentin ir Scheldt

21 PRAPUOLĖ ANT AME 
RIKOS LAIVO.

Įspūdžių sekamai:
“Kiekvienas nori grupuoties 

išvien, taip kaip būna prieš dide
les nelaimes.”

ėjo vidutiniškai 
25 miesteliai ir 
vių liko paimta

triumfuoja. Išblaškyti Makedo

armija Metz

Temps užreiškia, kad vokiečiai 
evakuoja ('.ambrai ir siunčia gy-

j is. Turkai pražudė 
reiviu.

kiečių vielas ir skubiai artinasi 
prie miesto iš trijų pusiu.

O . \
Kita stipri priešo vieta arti

True translation filed with the post- 
inasler at C.hicago, Sept. 24, 1918, 
as reuuired by the act of Oct. (j, 1917

Baku dega.
AMSlTvRDAM rūgs. 21.

True translątion filed with tlie post- 
inuster ai Chicago, Sept. 24, 1918, 
ns reuuired by the act of Oct. 6,1917.

Wilsonas prašo daugiau ga
lės-

U

G 
Į.,1

Eidami Į šiaurę su pastebėti
nu greitumu ir spėka talkinin
kų kareiviai uždavė tokį smūgį 
turkams, kad jis gali sunaikinti

ją dirbti užpakalyj mūšio lini
jos. Manoma, kad 75 nuoš. iš

pasirašo po mirties nuospren-

True translation med wiih the 
nuister at Chicago, Sept. 24, 1918, 
as reuuired by the act of Oct. 6, 1917.

TURKU ARMIJOS PALES 
TINO!E SUGAUTOS.

Anglai sunaikino turkų armi- 
10.090 ka-

LONDONAS, rūgs. 23. - Eran-

*'^islalion filed with the post- 
master ai Chicago. Sepl. 21. 1918, 

reuuired by the act of Oct. 6, 1917

BOLŠEVIKAI PRIIMA 
AUSTRIJOS TAIKĄ”.

Kazimieras Mikšis, 3931 S.
Rockvvell SI., C.hicago, prapuolė

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, Sept. 24, ff)18, 
as reuuired by the act of Oct. 6, 1917

PROTESTUOJA PRIEŠ 
BOLŠEVIKUS.

Rusijos Durna šaukiasi pagel- 
bos.

I1ABB1N, rūgs. 23. 6,000
vokiečių ir austro-vungrų yra pa
vojuje Irkutsko distrikte.

True translation filed with the post- 
piaster at Chicago, Sept. 24, 1918, 
as reuuired by the act of Oct. 6, 1917

Vokiečiai apsvaig;ę;

Ukrainos pavaldinių Rusijoje ir 
prieš “nežmonišką” formą da
bar einančios politinės kovos. 
Atsišaukimas prašys įvairių ša-

True translation filed 
masler at (Jiicago, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

DIDELĖ TALKININKAMS 
DIENA.

kurie prisidėjo prie serbų 
stūmime talkininkų kairėje, pa- 

<S mylias. Dar

|t»’uc translation filed \vitn Ihe post- 
masler ai Chicago, Sepl. 24, 1918, 
as rc(|uired by tlie act of Oct. (i, 1917

SERBAI PAĖMĖ 25 MIE-

užmuštas.
\Villiam \V. Slempho\vski,

• ar bus tarp užmuštųjų, sužeis- 
lurkai Ii-’,lli9 belaisvių, šimtai burių

Zurich, rūgs. 23. Žinia iš 
Kauno praneša apie gandus, jog 
Rusijos sovietų valdžia prisidėjo

True translation filed wilh the post- 
niaster at C.hicago, Sept. 24, 1918, 
as required by Ihe act of Oct. 6, 1917.

Siberijoj

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoj
-t -—— —   .   ■ - - ■ ■ - --- - - - - - . . - —

Addreas:

NA8JIER0S, 1846 SOUTH HALSTED STREET 
CHICAttO, ILLINOIS 

Tel«pfton« Canal 150G

VOL. V. Kaina 2c

|M Bk f! H fl II IP 1 ^-maa LifbiVių Dienraštis AmerikojNAVJiE.iraUd U™ .=............
______________ S CHICAGO, ILLINOIS

Telephone Canal 15067HE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entercd as second Class Mntter Mareli 7, 1914, ut Ihe Post Office at Chicago, III., under Ihe A< I of Mareli 3, 1879.

X

Chicago, Iii. Utarninkas, Rugs -Sept. 24,1918. Price 2c. No. 225.

True translation filed with the post- master at .CJiicago, Scpt. 24, 1918,as reipiired by Ihe act of Oct, 6, 1917, _ _ ‘

Didelis talkininku laimėjimas
Turkai galutinai 
sumušti Palestinoj

garų armija Monastir ir Prilcp 
apygardoj liko atskirta nuo ko

munikacijos su antra armija 
Doiran sektore.

Talkininkai dabar valdo kal
nuotą zoną, iš kurio jie galės iš-

True Iranslution filed with the post- 
masler ai Chicago, Sept. 21, 1918, 
us i v<|t.irc(l by lįie net of Oct. (i, 1917

Dienos Nuostoliai 
S. V. Armijos, 

Francijoj

'True translation filed \vilh Ihe post- 
masler ai C.hicago. Sepl. 21, 1918, 
as iequired by Ihe act of Oct. C, 1917

ATSTOVU BUTAS PRIĖ
MĖ PROHIBICIJOS KI

LIU.

Suv. Valstijos bus sausos nuo 
liepos 1 d.

---------------------------- ----------------- --------------- . ......................................................... .. . ........ .. .... —^■M^W»MIIIIIIIĮ,IIĮII Į .........   jį , ,,,,,,
True translation tiled with the post-Į True translation liled with Ihe post-

, ‘ f; ’ . Sept. 24, 1918, Į masler at Chicago, Sept. 24, 1918,
as required by the act of Oct. 6, 1917.

Talkininkų
Protektoratas 

Archangelske.

masler at Chicago, !
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917.

Smerkia Vokietijos valdžią.

Aplaikė visuose frontuose per
gales — FrancuzIJoj, Balkanuo- 

, Palestinoje ir Si beri joje.

Liberijoj 
japonų armija paėmė Amaro 

sostine ir 2.000 belaisviu. * k

iššluotosla ir aštunta
gen. Sir Edmund Allemby dide
lio netikėto smūgio, užduoto pe-

lančiu belaisviu dar nėra suskai- t 4 -A

čmimo penėjimo per Jordano u-

ioti ir anglai, franeuzai ir

Skubiame pasitraukime prie
šas degina kaimus ir amunicijos 
sandėlius.

Kareiviai ir transportų eilės 
užpildo kelius. Anglų, bombar
davimo aeroplanai trukdo pasi
traukimą, v

komanduotojas praneša apie se
kamus nuostolius:

Užmušta karės lauke 66; pra
puolė karės lauke 12; sunkiai 
sužeisti 34; mirė nuo žaizdų 9; 
mirė nuo šiaip atsilikimų 1; mi
rė nuo ligų 3; sužeisti nežinoma

dą prie $12,000.000 skubaus rei
kalo agrikultūros paskirimo bi- 
liaus.

Tas kilius dabar eis konfen n- 
cijon sulyginimui niekurių skir
tumų abiejų butų priimtuose pa
skiriamose.

AMSTEBDAM. — Socialistų 
vadovas Philipp Scheidamann 
socialistų, organe Vorwaerts 
smarkiai užsipuola ant valdžios, 
klausdamas ar ji apako ir kas 
atsitiks, jei talkininkai atmestų

Įvykinti padiktuotą taiką. Schei- 
demann nurodo, kad valdžia, ku 
r i silpnai vengė konfliktų su 

karininkais ir politikais ir savo 
trumparegiška politika sumobili
zavo prieš Vokietiją lenkus, lie
tuvius, latvius ir kitas išliuosuo- 
las iš po Busijos jungo tautas, 
netinka naudingam organizavi
mui naeionalio apsigynimo, rei
kalaujančio paskutinės uncijos 
jiegų tėvynės apsigynimui.

torato apygardoj užpakalyj tal
kininku fronto, iki nebus išrišti C
politiniai ginčai.

Tas nutarimas sekė po arešta
vimui Čaikovskio ir yisų, apart 
dviejų, narių jo valdžios anksti

arabai eina linkui Tiberijaus ju
rų beveik be jokios opozicijos.

Besiveržimas nuvedė talkinin
kus loli už Nazareto miestelio 
ir dabar jie artinasi prie seno 
miesto Tyre linijos.

Popietiniai pranešimai parodo, 
kad niekas iš turkų spėkų, ma
žiausia iš 10.000 kareivių, pa
gautų Į kilpas per paėmimą pa
skutinio perėjimo per Jordano

ambasadorius Berline, mbaaary 
Maskvos telegramos Rusijos 
ambasados Berline, ekspliozijos 
Įvyksta kaspijos jurų mieste Ba
ku. Nesenia itą miestą apleido 
angių ir talkininkų kareiviai ir 
ii užėmė turkai.

l'fiir Irujislation filed \vith tlie post- 
master ai Chicago, Sept. 24, 1918, 

rv<|uire<l by the act of Oct. (i, 1917.
Su Amerikos

fronte, rūgs. 23.
rikiečiai šiame fronte padarė 

tris pasekmingus antpuolius, pa
imdami daugiau 30 belaisvių ir 
pridarydami vokiečiams dide

liu nuostoliu, l c
mo prie Busijos, o ne dėl mirų 
ką laimėti, japonai nori pagel
bėti sugrąžinti tvarką. Prokla
macija pabrėžia tvirtinimą, kad 
bile kas, nežiūrint tautybės, ke
liantis betvarkę, bus aštriai bau
džiamas.

Manoma, kad proklamacija li
ko išleista delei to, kad žmonės

likosi atkirsta nuo vyriausios
bulgarų armijos ir traukiasi be- fondo iš $175,660,000.

pit l ar vakare šiandie; ryto lie 
lūs ir šalčiau.

gauta žinia, jog Vokietijos kai
zeris rūgs. 10 d. išleido paliepi
mą visiems austro-vengram s ir 
vokiečiams Rusijoj, kad jų pir- 
miausioji pareiga yra prisidėti 
prie Rusijos sovietų kareivių ir 
priešių ties japonams ir jų talki-

True transiauon mca with the post- 
mastei’ at Chicago, Sept. 24, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6.1917.

DAR DAUGIAU ŽINŲ A- 
PIE SKERDYNES RUSI

JOJ.
AVASHIN’GTON. nigs. 23. — 

Pranešimai apie daugminines 
žudynes atstovaujančių žmonių 
ir buvusių oficieriųh todėl kad 
jie “pavojingi sovietams” pasie
kė valstybės departamentą žinio
se apie viešpatauĮjantį Busijos 
miestuose terorą, prieš kurį Ame

nės sako, kad buvusieji ofieie- 
riai yra sušaudomi naktimis 

skiepuose su šautuvais, ant ku
rių užmauta balso kurtintojo).

Tūlas Peters, viršininkas bol
ševiku nepaprastos komisijos

gauta telegramą, kad nesenai 
ten Įvykęs BusijoąJDumo$ ir Ru
sijos imperijos tarybos narių su
sirinkimas nutarė išleisti atsi
šaukimą i viešąją nuomonę E- 
uropoje ir visas valdžias padary
ti galą “bolševikų terorui’’.

Žinia priduria, kad Ukrainos 
taryba nutarė pasiųsti visoms ša

Petrogrado telegrama Esseno 
Noivl Deutsche. Gazette skaito, 
kad šiomis dienomis ištikęs bol
ševikų sumušim asšiauriniame 
fronte įvyko delei sukilimo lat
vių pulkų.

Telegrama sako, kad latviai, 
kurie iki šiol buvo ištikimais so-

10,000 vokiečių Šveicarijoj atsi-J ninkams, “kurie grąsina atsteig-j vietų valdžiai, atsisakė .kariauti
prieš anglus.
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?s”, ir kad jisai nenorįs 
talkininkų pergalės?

“Naujėnos” neprikaišiojo

kainas kitas pirmininkas, atsto
vaująs kitą šalį, su dviem kitas 
šalis reprezentuojančiais pirmi-

tokios, kad reikia skaitybos su 
žmonėmis, o ne su valdžiomis. 
3'uo bildu esą priimti finai ir. 
lenkai; ir ji priimtą kalbamąją

Šimas liktai tuomet eis imbalsa- 
vimui, jeigu jį parems bent 5

Centro Komitetas.

Kuopos ir Nariai.

Naujienos eina kasi 
Dfdėldienius. Leidžia 
drovč, 1810 S. rialsh 
Iii. — Telefonas: (ji

k iri ant

iktų; jos tiktai nurodė, koks 
yra jo atsinešimas link tos 

| vadinamos ‘‘nepriklausomy-

Užeisakomoji
Chicagoje—pačiu: 

Metams ...........
Pusei meto .......
Trims mėnesiams

?r>.60
3.50

k ė Lietuvai. Ir p. Šliupas 
visai neužginčija to “Nau
jienų” nurodymo teisingu
mo; priešingai, jisai patvir
tina ii. Ve ka jisai rašo sa-

siją ir 'Lirplnulinės Situacijos 
ir Kareivijos Komisiją, konfe
rencija milarė pašvęsti scredos 
posėdžius tam, kad išklausius

valdvtu carislai. Kai dėl sovie-
V 4

tą atstovą, jis priminė, kad va
sario konfcrcnci jon buvusios

1) L. D. L. D. susideda iš kuo
pą ir pavienių nariu. Kuopoj 
turi Imli nemažiau kaip 5 na
riai.

I) Centro Komitetas suside
da iš pirmininko, pirmininko 
pagelbininko, sekretoriaus, iždi
ninko ir knygiuos, 
suolinįi balsavimu.

uiiiką pasitraukus.
ir

1.45

renkamu vi-

Musų Moterims

MOTERŲ ŽIURSTAS 
Pa v. No. 9005

mu ir atidavus paskirtoms ko
misijoms rezoliucijas sutaisyti.

kvietimą priėmę.
2) Kuopa išsirenka sau pir

mininką, sekrelorią, iždininką, 
finansų sekretorių ir knygių. su tau urėdam

vienam menesiui............
Chicagoje—per nešiotojus

Viena kopija ................
................ 50
ne Chicagoj,

pačtu:
Metams |5 .00

Trims mėnesiams ...
Dviem mėnesiam ...
Vienam mėnesiui ....

Kanadoj, metams .....
Visur kitur užsieniuose
Pinigus reikia siųsti t’ačto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

.65
7.00
. 6.00

Rašytoją ir korespondentą prač.omc 
siunčimmis išspausdinimui l.nkr.iš- 
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujieną Redakcijai, <> ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir 
lės, be ln
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba gražinami atgal, 
jei ličgiti dviejų 'Savaičių autorius 
pareikalauja ją h* atsiunčia krasos 
ienklelią pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

jai, o ne Redakto* 
Reikia balinai rašyti 

ant vienos popieros pu- 
paliekant platesnius tar

kad Vilniuje įvyko seimas, 
kuris Lietuvos Tarybą iš
rinko būti sargu nepri
klausomos Lietuvos* To
kiais Lietuvos darbais ir 
jų nepasidavimu Vokie
čiams, žnioma, aš džiau
giuosi ir dar sykį — vivat! 
galiu šūkterėti.”
Taigi p. šliupas aiškiai

Ginčai dėl rusu delegacijos.
Resircngianl uždaryt posėdį. 

Belgų socialistą atstovas Ihivs- 
mans išnatijo sukėlė karšią gin
čą. Jis mat užprotestavo prieš 
nutarimą padarytą Rusą delega
tą klausimu ir atkreipė (lomos 
į lai, kad atvykę iš Rumunijos 
ir Transylvanijos delegatai no
ri, kad jie Imtą konferencijon 
priimti. Jis užreiškė, kad ru
sai. kurie pačiaim* dalyką cepl- 
re kovoja dėl tą pačiu tikslu, 
kurie ir konferencijai arčiausia

neduotų! progos kam priekaištu

pirmutinė* pasiskubino priimti

line, kada’ reikėjo priimti Kusi-

L.D.L.D. Reikalai
Centro Sekretoriaus 

Paaiškinimas.

kaip dažnai laikyti mitingus ii

I) Kuopicciu ar pavieniu nu
liu gali būti kiekvienas prita

paliudijimą. Kuopa gi to nario

K. nutarimo.

kuriame randasi iždininkas, iš-

vimui iždo.

išrinkusiu rėtą būt atstumti nuo lalkiniu- 
kif lik dėl to. kad bolševikai iš- 4

Asmeniškai Redaktorių matyt Kali
na tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

giasi tąja Lietuvos Taryba, 
kaipo nepriklausomos Lietu
vos sargu. O tas Lietuvos 
Seimas (įvykęs rugsėjo mė
nesyje 1917 m., Vilniuje)

Pritartu Socialistams Revoliu- 
cionieriams, bet—

omą, kad Lietuvos rei ka

i Redakcijos i 
III Straipsniai

Iliiysmans savo kalbą pabai
gė atsišaukimu, kad nutarimas 
butą atmainytas. Delegatas Še
viotu mandatą komisijos narys, 
šokosi prieš tokia propozicija, ir

žemimi lulpimumis LDLD. konsli- 
lucijos projektus, kaip ir visi kiti 
Druimijos svarbesni reikalai, eis vi
suotinam I.DId>. narią referendu
mui. lodei kuopą valdybos pasi
rūpinkite sušaukti savo kuopti su
sirinkimus ir juost* perskaitykite 
konstitucijos projektą, o po to nuo
dugniai išdisktisuokile įj. Jei maty
tumėt reikalo duoti palaisvino, tad 
darykite pataisymus ir prisit.iskite 
Centro Sekretoriui ne vėliaus kaip 
20 d lapkričio, 1918. Kada pasi
baigs apkalbėjimo laikas, tada sek
retorius paskelbs pataisymus orga
ne I aisvėj ,ir jei ticgyjc ?<0 dieną 
parems žėdną pataisymą bent viena 
kuoi a, tada palaisvinai eis kartu su 
projektu visuotinam nariu mibalsa- 
vi m u i.

retorini.
(j) Kiekvienus draugijos na

rys, pirkdamas L. D. L. D. išleisą 
knygą,, gauna jas už pusę kai
nos.

tas gauna atlyginimą suiy. 
suodino nariu nubalsavimo.

vienio nario

nauja darbininką Mišinio susi
pratimo skleidimui. Jeigu kuo
pa bei narys remia priešingo po
būdžio įstaigas, t. y. tokias, ku
rios priešingos organizuotą so
cialistą judėjimui, gali Imi su
spenduoti

i L.S. Sąjungoje
LSS. IX Rajono kuopą (lomai. 5005

Namą valymui yra reikalingas

ar išbraukiami iš

nizalorius. d. A. A. P.ikšys. ap
leido \Viscousino valstiją ir kar

slėlvj No. 90(15. šitas žiurstas yra 
praktiškas. Yra atdaras priešakyj 
iki juosmeniui, kad butą galima len-

True trnnslntion filed vvilh the 
masti-r .d < Im uj-Jo. Sept. 21. 
as i v<|uii cd by the acl of Oct. 6,

po>H-

moja ‘Naujienoms ii 
gaivini paiieškoti tei

tu“, jeigu

kome, d 11 SiiUDUl

mename
i grūmojo

sai , busią imami *uz Kete
ros,” jeigu jie išdrįsiu be kle- 
rikaliskai-tautiško komiteto 
leidimo rinkti aukas Lietu
vių Dienoje. Tie grūmoji
mai bet 
pa tusi

gi tuomet išėjo } 
pačiam p. šliupui

is vaKarų (is voKieujos) 
sės, ir kad Lietuva galin

i seimo išrinktoji Lietu- 
Taryba (kurios nariams

tais priėmė sekama rezoliu- i v
viją apie “Lietuvos nepri-

1S m. įteikė Vokietijos 
Heleriui (žiur. ‘‘Naujie- 

rūgs. 14 d. 1918 m.):

v< s valstybės ir Vokietijos 
reperijos, apsireiškiantį 

svarbiausia karinėse ir 
□irklybinėse sutartyse ir 
bendrume”.

ki gi šitą Lietuvos Tary- 
išreiškusią už pastovų ir 
tą Lietuvos susijungimą

U

k a

lusiu

pi rmą tuo klausimu
buvo didelis

lapkričio. 1913 m. lodei visi driui- 
gni į ■ avalo svarstyti ne lik susirin
kimu >sr. tiri ir viešai per darbiniu 
kiška ‘.paii la išreikšti savo nuomo
nes anie sios naujos konstitucijos 
pageri n iimfT’nrs konstitucija lai pa
malus muši! organizacijos, kuri kiek 
\iem !ii draugijos nariui privalo ru

Pasarga.
priešinga organizuotum į Sočią

judėjimui, neguli Imli nariu šios

l’azvi
mėgina
matas”

gsime tecia 
tautininku 
pasiteisini i bai

sako, kad p. ( 
Įėjęs “antrąją 
argumentacijo

m tuo

u ves prie- 
prigulmy- 

voKiecių: jisai kai
navęs, kad reikią 

tverti smulkiųjų tautų kon
ferenciją atsispyrimui prieš 
vokiečių užmačias; jisai 
tvirtinęs, kad reikia talkini- 

idant

singas

iečių antdėtus pančius— 
, Grigaitis visa tatai už-

io uzreiskimas
jas (nors teisingas jisai nė-

teism-

i “Naujienos” mi- 
tlačiai kaikuriuos

po argu-
tnčiais vi-

A IArba ai

UI

•argu , ir siūlosi dar 
na šaukti Relei jos “vi-

Kokių tad šimtų ji- 
protestuoja prieš “Nati- 

(las”? .Juk dienraštis tik-

t i

žiaugiasi kaizeriškąja 
vos “ n ep ri k 1 ausomy-

u'ikalai, žodžiu ‘‘nepri

•»’g-mas, o ne jos laisvė, 
orėjo, mat, žmogus užsi-

o vi< toje to ėmė ir patvirti-

tai “diplomato” gabumas!

l'i tie Iranslation filed vvilh the post- 
nuislcr at Cbicago, Sept. 21, 1918, 
ts i etiuircd by the acl of Oct. 6, 1917

Talkminkii Salią Darbi
ninku Konferencija.

ir

LONDONAS, 
Rūgs. 18, 1918.

Talkininką salią darbininką 
socialistą konferencijai pri-

mendacijas balsavimo klausi
mu, būtent, kad balsuojama bu
itį sulig visuotinu sutarimu, o 
paskui, reikalui esant, kad da-

misijai, Sidney Webb pranešė, 
kad l'aisyklią Komisija nuta- 

ailSO- rus ln’P’ blant kasdien butą ren-

pačioj komisijoj 
nuomonių skirtumas. S(*xlou 
užreiškė, kad jis mielai pritar
tu Rusijos socialistą revoliueio- 
nierią delegatą dalyvavimui, be! 
kadangi, girdi, Rusiją dabar 
valdą bolševikai, ir kadangi la 
bolše viką valdžia paskelbusi ka
rę Anglijai, tai rusą delegatai, 
nors jie ir priešingi bolševi
kams, jeigu jau turėtą būt įsi
leisti, lai lik patariamuoju bal
su. Kitaip, £Hrdi, vokiečiu (tele

priklausančioms Daviniam Ra
jonui kuopoms prisieis išrinkti 
naują organizatorių. Ni’užilgo 
tuo reikalu bus išsiuntinėta kuo
poms nominacijos blankos. MeL

t lain ’s pi įieKlo Kopi, 
vi smd imnn balsavimui.

kuopoms 
Ims siiin Mokesčiai. pis ir sugązmii algai. i\ai o 

meldžiu draugu nominuoti til

Kaip žiuri Era nei jos 
socialistai.

Longuel pritarė Sextonui,

priezasctą. Jis pasisaKe, Kad 
jis nematąs priežasties, kodėl 
sovietu atstovai neturėtu bul k 4
priimti. Pasak jo, esama 1‘ran- 
cijos socialistą ir darbo uniją, 
kur sprendžia, jog Anglijos ir
I'rancijos kapitalistines

o ne atbulai.

ninkė.

Atstovas llenderson sugrįžę.' 
ic d. Huysmano argumentą

ku | įdėjimas dar nepersikeitč 
nuo !o, kurs buvo trįs savaitės 
atgal, kuomet rusai buvę pa
kviesti kaipo reguliariai dele-

as, k irs, >o nuomom*, butu to- 
lygus paskelbimui, jog Rusija 
nebcc šauti talkininkė. Kad ir 
dar taip blogi dalykai Rusijoj,

valdžios
Imsies, būtent, kad Rusija pa
liovei Imt talkininkė. Kol tatai

bulą duotos

ir vargus, jie* turį būt labiau 
naguodžiami ne kaip puldomi 
dvasioj, j ?—' <?*'

Tntcrnacionalo tradicijos.

damas, nurodė, kad Internacio
nalo tradicijos visados buvusios

LIETUVIŲ DARBININKŲ 
LITERATŪROS DR JOS 

KONSTITUCIJA.

()rganizacijos vardas:

Lietusiu t) i biriuku Literatūros 
I t

Draugi ja.

I.. D. L. I). Tikslas.

■du ! idmia lokiu raštu, kurie < 4. C
kelti* <L ibininką miniose klesi- 
ic sąmone, auklėtu darbininkuo- 4 4 * 4.

soliduri>kūmą ir šiaip jau pra-

I .eisdama
literatūros ir

betgi labiausia rūpinsis leisti 
rašius, gvildenančius darbinin
ku klausimą visame jo apimyje, 
bei rašius, rišančius mokslo so
cializmo klausimus.

2) L. I > L. D. ir šiaip jau viso-
kinis budais

ma prakalbas, literatūros vaka-

ims.

tas Moksleiviu Fondas, į kurį 
nariai moka mokestis liuosno- 
riai ir pagal išgalę. L. I). L. D. 
kuopos, viršminėto fondo palai-

rius vnknrus, nuo kurią pelnus 
ar dalis skiriama fondo palai
kymui.

1) L. D. L. D. teikia paramą iš 
minėto fondo tiems mokslei
viams, kurie yra kuomi nors pa
sidarbavę darbininku klesai.I k

Apie paramos davimą sprendžia 
Centro Komitetas ir Literatūros

.3) Visi nariai privalo užsi- 
mokėli savo metinius mokesčius 
iki gruodžio 30 d., nes liskališki 
draugijos melai prasideda su 1 
d. sausio ir pasibaigia su pasku
tine diena gruodžio, nežinrin t

nnrys prisirase ar užsiino-
savo duokles.

D..

gauti visus

kad ir paskutinėje 
mėnesio, turi 

luose meluose
1).

nariai, t

lies S 1.10.
n v-

gos yra duodamos nariams su 
apdarais. Knygą persiuntimo lė
šas apmoka centras.

7) Jei butu išleista L. D. L. D.

tokios mažos knygos nariams 
duodama be apdarą.

8) Visi nariai privalo užsi
mokėti savo duokles į draugijos 
iždą pradžioje melą, nes kada 
išeina knyga iš spaudos, lai yra 
siuntinėjama lik tiems narkims, 
kurie yra užsimokėję savo duok
les. Neužsimokėjusiems knygos 
nėra siunčiamos tol, kol nepri- 
sitmčia savo duoklės i centrą.

Kuopą viršininką Priedermės.

v ir.šininkus.
2) Kuopos sekretorius veda 

; protokole, knygą, atlieka susira
šinėjimus, užlaiko nariu surašą 
ir ją adresus.

.3) 1‘iiiansą sekretorius tvar-L. D. L. D. Valdymosi Pamatas.
I) ši draugija priima ar pa-Į ko nariu mokesčius, išdalina na- 

pildo savo įstatymus visuotinu 
nariu balsavimu paprasta balsu 
didžiuma.

21 Draugijos Centro Komite
tas, Literatūros Komitetas ir or-

rimus knygas ii* praneša kas pu
sė melą į organą apie nariu

iždininkas globoja 
s, už- 
(*0’11-

timi balsavimu.

tliros Komitetas ir kiekviena 
kuopa gali paduoti kokį nors į- 
nešimą draugijos laimi, bet įne-

sislalo kauciją, išsiunčia 
r.m mokesčius.

i) Pasitraukus bile vienam iš 
komiu to nuriti, jo virt;) nžiiii;i 

sekantis kandidatas tau urėdai).

kalauja mm.jp sekamą

\Vis.

Tme I <>n filed vvlth the posl-

Darbininkai dtiika= 
muose amatuose

Rrošiurojc “Morlaiily Erom 
Ih *>piratory Diseases m Dusty 
T radęs” (Marumas nuo plaučiu 
ligų dulkamuose amaluose) le-

narnose dulkamose pramonėse, 
amaluose ir užsiėmimuose, kurie

minas nuo Iuberkulozo yra laip
sniškai sumažėjęs nuo vidurinio 
dažnumo .32 iš kiekvienos dešim
ties tuksiančiu didžiuosiuose A- 

c

merikos miestuose per penkelis 
metus pasibaigusius 1881 m. iki 
10.1 iš kiekvienos dešimties tuk-

baigusius 191.3 m., bet šitas su
mažėjimas paliete, lik iki lutam 
laipsniui, darbininkus ir darbi- 
inkes dirbančius dulkamuose a- 
matuose.

10 nuošimčiu šalies darbininku * 4
dirba sąlygose maždaug kenks
mingose* sveikatai ir gyvasčiai 
dėl oro nešvarumo.

Didžiausiu pavojum sveikatai

no, misingio. aukso, sidabro, žal
vario, švino, aršeniko ir kilu me- 
taliniu medžiagų. Didžiausi dar 
bai su metalinėmis dulkėmis yra

l.r

fu. vinių dirbėju, mašinistą, šau
dyklių dirbėju ir II. 3’ie, kurie 
dirba šiluose amahiosc, papras
tai labai dažnai miršta mm \i-

tu su siute per pečius. Surauktas per 
juosmenį, su clasliku pervertu per 
aiilrij pusę. Rankovės kiliai trum
pos, papuoštos su kilokia malcriįa. 
Kišenini prisiuvami ir papuošti su 
tokia materija kai rankovės. Mote
rą žiurstas No. 9605 sukerpamas 
trejopo didumo 36, III ir II colią 
per krutinę; 36 colią didumo reika
lauja (i jardus 27 coliu. 3-*s jardo.

jardo 36

Kaina pavyzdz.iui 10 centą.

gauti lokiams žiurstui 
/r pasiųti pavyzdį, prašom

Norint 
sukirpti 
iškirpti žemiau paduotą blankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aišką adresą ir, idėjos i 
Konveilą kartu su 10 rentą (markė
mis u pinigais) atsiąsti mums, šiai[) 
iižadresavus: NAC.J IENOS, PA'f- 
TERN Di:PT., 1840 S. Halsted Str„ 
Chica<:o, III.

NAC.ltENGS Patiem Dept.
1810 S. Ilalsted SI., Chicago, III

Čia idedu 10 ccntij. ir orašan al- 
siuskili' jiii.i) pavyzdį X’o. '.HMI.'i, 

........ coliu per krutinę.

(Vardu* ir pavardė)

(Adr«**i)

(Adrenas)

DARBAI
PAUDO

.įdiek aini

Kazimieras Gugis

l cc?a vitokius reikalus, kaip i ritninaliikuose 
Itaip ir civiliškuose lett,rn <ose. Daro 

visokius ■tokuinent’’s :r t opieras.

I Nann, Ofisas:

3323 S. ttalsted SI.
Ant trečių hil ų

'i ei. Drover 1310

. MS •(<> Ofisas*

IJJ K. OerrtH* n St.
UI I) Unity 3l<!it.

•. *. Central 4111

CENTRAL MANUFACTURIN8 
ntSTRICT BANK 
1112 W. 35-1 a gatvė 
(Tcl. Drover 63111).

Yra atdara dėl biznio nuo 9 rvlo iki 
3 po pielu. Sutintomis iki I po piclti.

V \K.\RAIS
Sercdomis ir Sub;.tomis nuo 6 iki

alsiradus kreipkitės pi 
namus.

331.3 I.o\ve
( Tcl. Bojdevard 9983)

A. BETRATI S.

111; i

v.v.

__________
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Dailės Atstatymo Reikalu
orgam-

KEIKIA AGENTU kirk viename mieste Suv. 
\ alsi, \mei ikoje priiminėti užsakymus ir par- 
Uavoli šį naujai patentuotą TELEb'O-Db'SK 
kiekvienam įminčiau) telefonų arba deskų. Var- 
ojama raštinėse, sankrovose ir namie. Pama
lk jo naudingumų! 1) Telefono jlura alfabe

tiškai surašyta 560 vardų, atidaromas kaip 
ka\^,!ie. užsidaro nemalonia spremlžina. 2) 

. D\iems milams kartos kalendorius 2 spalvų, 
apeliai 100 lapų dėl atsiminimo. I) Kasdieninis 

I kit k\ienos dienos (—365). 5) Paišelio laikytojas, 
m lelefonu — padaryta iš vieno šmoto iš vynioto 

"gio— sveria 1 svarų, kaina $2.01).
I'iklai vienas pavidalas siunčia- 

Išsiunčiama visur Suv. Vaisi.
piaiLus $1.1)0. Antrašas:

i A<”l l KER, 210 Temple Court Bldg., Chicago, III.

t olių pločio, 10 colių 
5.00 iki $2(1.00 į dienų

f DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 VV. Madison st.
Suite 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
l'iione Haymarlcet 2563

Nedėldienlaia tik pagal atitarti
Rezidencijos Telephone Albaoy 1544

2221 So. I^avitt St 
Kampa* 22 n d pi.

Valandos: 6 iki I vakaro 
Phona CanaI 4424

statymą. Vieni kalba kaip alsla- 
lyli žemės ukė, kili kaip pra
monė užvesti, 
rankas paimli;

'kaip universiteto įsteigime pri-i 
gelbėti... Kam kas rupi, apie tą ! 
lasai ir kalba. Ir tose srityse rei-1 
kia dirbti, kurioje naudą kas ga-1 

Ii atnešti.
Dailininkams jau parupo dai-! 

lės atstatymas.
Lietuvių Konservatorijos di

rektorius Mikas Petrauskas, u-j 
žinteresuotam dailės likimu bu-' 
relini, o ypač įkūrimu LietuvojeI 
Operos ir Simfonijos, paaiškino: i

“Jau lietuvių tauta yra pri-

no ranku, c
naši toliau

Ar jie šiandien lavi- M i žara

orai

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

do l’žsenėjusias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių, 
Kepenų, Inkstų, Pūsles, šlapymo ir Visas 

Privatiškas Negales.
_  _ 35 So. Dearborn St. kampas Monroe, 

CHICAGO, ILLINOIS
.r -Ja lvJ« HvVV Rooin 506 ir 507 Crilly llldg. Važiuok 

elevatorių iki Penkto augšto.
h.iIok: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 ikj L Taipgi Panedė- 
S< ri doje, Pėtnyčioje ir Subatujc vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

PhDlA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero

SIMM I \IJAI: Maleva makvojimui Klubų išvidaus, po $1.40 už gal.
CARR BROS. WRECKENG CO.

uO3-:?C3t> S. Halsted St, Chicago, III.

.Vi IMS KUlU/Kl OTAS HUSAS ACTIEKOKIUS ANT HRIDGEPORTO
VYRAMS IR SUAUGIEMS

Akii.iai aukso rėmuose nuo $3.00 ir ou- 
irščiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
nuušė.ati Pritaikome akinius uidyką. 
Atminkit: Galvos nopėjm.as, nervišku
mus. akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. j ra vaisiais Įvairių ligų, kurios Ra
li huti prašalintos gerų akinių pritaky- 
mu. Ištyrimas uždykų, jei peršti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matui, jei akis silp
sta. netęsk ilgiau, o j ieškok pageltos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždyka. Atmink, kad mes kož- 
nsin rvarmituojam ūkinius ir kiekvie
nam Kerai prirenkam.

S. M. .MESI ROLE, Ekspertai Optikas.
kalaajate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. AŠ buvau ap- 

li> metų, An eiikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš esu 
S. M. MESIROFF, 3119 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

Didžiausia Knygų Krautuvė Amerikoje.
pasirinkimas rekordų: lietuviškų, rusiškų, lenkiškų ir 

n ainof- n;ti nuo $10.60 iki >1250. Parsiduoda ant leng- 
irno .X Al JA DIDELI KATALOGA knygų, laikrodėlių,

mofonų rekordų, diukuOjamų mašinėlių pa
ts prisius 3c. štampų. 
JI OZAPAS E. BUDRIK 
------- Tel. Drover 8167

< nai nuo
NAI JA DIDELI KATALOGA knygų, laikrodėlių 
, gramofonų rekordų, drukuDjainų mašinėlių pa-

Chicago, III

RBAS
Vai užimantis romanas, kuris

N A U J I E N O S
Chicago, UI.

rJ£K^SO

ys, kaip žmogus pilnai apsišvietęs pa- 
ragaro rojų, kur pankui visi linksniai 
Knyga turi 300 puslapių. Kaina 75c.

Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje

Chicago, III.

Moralybės Issivystimas
>tu, reikia nuodugniai žinoti patį mora-

jr Simfonija.

naus sutraukti jaunimą prie dai
lės ir čia jau stengtis juos prala-

glis atstatyti ir muzikos menas.1 
Ištiesti, ne atstatyti, bet teisin-

Simfonijai. Būrelis susidaro.

/gėlę parašė L. Krzywicki.
J. Karalius. 120 puslapių.

“N A U J IENO S”

Sulietuvino 
Kaina 25c.

savo i
miršo išmoktą mokslo dali aš 
nežinau. Vienok norėčiau, kad 
lie \ isi mano mokiniai, kurie 
mylėjo dailės srityje dirbti ir 
kurie dar myli, yėl išnaujo užsi
imtų darbu ir n ngiųsi Lietuvon 
dailės kui'li. Nesakau dai;, kad 
visi liktu Opcron ar Simfonijon

žmonių tarpo rasis daug, kurie

Jau mano praktika III m<’-

čionai yra gabiu žmonių ir ga
biu muzikoje. Ir jeigu mes ne-

lis kultūrine. Pas mus yra jau i bandysime užsiimti muzikoje ir 
gana daug šviesuomenės ir po- pudirbėli. lai ir mes savo gabių- 
draug pati liaudis nėra tamsiau
sia Musu kaimvnai rusai.

* 1 * I

linkai, o ir kili nėra mus: 
pralenkę. Jau mes turime pu-j 
sėlina literatūra * ♦.

nerasime.

lolian savo paaiškinime išreiškė 
musų tautos i į<;)(| jųu mažus vai

sinių sutveria ar lai lietuvių ar-lkus leistų lavintis muzikoje, 
ha lenkų, rusų ar kitose kalbo-1 |<il(| tjc plir (lirj Išlinkimą pra- 

Kol tie mus vaikai galuti-Į <į{-|(| muzika užsiimti nealidėlio- 
iicužsižadėjo savo tėvynes,1 <Duni. Iš jaunų dienų besilavi- 
ir Jųjų darbai, kokiose nei I);1I)| g.,|i |engviau išsivystyti 
kalbose parašyti, yra musų. į muzikai-daininiukai. lodei lė-

tol 
būt 
Mickevičius nors rusė lenku kal-l

tcralura. o ne lenkams.
I

Utis, mokslininkais ir t. p. Mes 

turime luip-gi užlekliiitii ptiiiio- 
Kirilu \ yru. kurie galėtu, progai 
išlikus, vesti visus musu tautos c 

reikalus sulig moderniškiausios kruvon ir 
žmonės

mokinlies.
ir

organizuotis. loki 
irangiiilų daugiau

universitetą ir kitas Įstaigas. I’«>- surnsIi kelius ir budus, kaip jau 
lio darbo nekultūringa tauta (.j;1 |)r;1(|(-|j |vcr( oĮ)(T.? jr sim- 
negalės padarvli. ' r,,.>i

“Jcign 
trūksta.

mums ko trūksta, tai 
svarbiausia, muzikos;

Muz.

srityje. Lietuvoje yra keletas i miško paaiškinimo, ir pasitari- 
muziku, bet jų mažiau propor-1 mo, susirinkimo pijęita prie to. 
cionališkai negu Amerikoje, ir 
jų permaža. nes jų reikalingu
mas yra būtinas ir aiškus. Kul
tūringa tauta negali Imli be 
muzikos; kultūringoje valstybė
je negali Imt miestelio, kuris ne-' 
turėtu savo orchestros, savo €
‘■horo ir būrelio artistų. Jeigu

i

slravimą, kuris butu po priežiu- 
ra pačio direktoriaus, o veda
mas vieno iš jo mokiniu.

ryti tam tikra komitetą iš daini
ninku ir pradėti rūpintis luojaus 
finansų rinkiniu Operos ir Sim-

Įcigu mes neįstengsime užtekti-j 
nai. nors didesniuos miesteliuos 
chorų, o \ ilniuj Operos ir Sim- |oi)įjoS kūrimui, 
lomios su skyriais Kmme. šimi- k|,,usin|as,
jiuosc, Panevėžyje, Marijampo
lėje ir k., lai mes vis-gi pasiro- 
dylume nors kulluringais, bet 
šiurkščių jausmų žmonėmis. Ki
taip sakant ne pilnai kullurin- 
gais.

“Musu tauta tokia nėra. Jei-t C
gu mes pilnai gerus chorus ga
lėtume pastatyti ir operas prad-! vjeno|< tveriant tokia dailininku 
žioje savo savistovio gyvenimo. in,reikia alsižveluti ir

ar reikėtų dailininkams €
utis? ('Jonai susirinkę,

lės reikalai bus toliau nuo širdies

ma pasirūpinti šią spragą užraz- 
ir, žinoma, ant kiek geriau- 
Kaip visur ir prie visko rei-

gitm. Mal muzikai šalt* mot 
jdingumo, dar re 
melų praktika ir 
išsilavinimas.

“Ir kuomet šiandien jau ren-; 
giama atstatyti universitalė. i 
kuomet rengiamasi atstatyti Iši

atskiras

kurie paliuke yra tą dar-

Simfonijos reikalais-;

>1 turi vieną augsią Muzikos 
aigą. lai Lietuvių Muz. Kon

servatoriją Bostone, kurią veda 
liuosojo meno dailininkas Mikas

jos minėtos sri

koji* esančius muzikos mylėto-' 
jus ir juos paraginti užsiregis-1

Muzikostruoli prie

Legalė rida .‘D/2% mėnesyje 
Vyrui ar moteriai, dirbančiai 
ar užlaikančiai namų.

Ant rakandų, piano, vietro
tos, sankrovos fixtures, veži
mų. automobilių, Liberty 
Bonds ir Insurance Policies. 
Skoliname Stockyard’ų, šapos 
ir dirbtuvės darbininkams, 
gelžkolio ir biznio žmonėms, 
klerkam ir 11.
Ateikite j ofisų ir mes viskų 
sinulk meniška i išaiški nsi m e.

orchestros ir 
jungtis su L. 
dėl kad šiuo

M. Konserv ir to

kaipo aukščiau

liems spiestis butu ir parankiau

bnlu rimtas ir tvarkingas.
šitokį nutarimą padarius ir

Pasirod-

mini pranešime daugiau.
Organiz. Komitetas:
K. Norkus,K. Mizara, J. Velič-

I

ka, J Andriojauskas ir J. Stri-j 
maitis.

ir suimtomis iki K vai. vakare. 
I’aiicdelinis sercchnnis ir pėt- 
nyčiomiš iki 6 vai. vakaro.

LOCAL LOAN COMPANY, 
Thos. Iš Kervvin, Mgr. 
1647 So, Jlalsted Street 
Po valstijos priežiūra.

Tel. Diover 2116. 2-ras augalas

Waukegan, III
Darbininku judėjimas. — 

t u vės.

(’.hicago yra kaip ir vienas mies
tas, todėl rašysiu apie abudu.

Po ilgo snuduliav imo pagalios 
susiprato ir geležies darbininkai

gal lapo suorganizuota unija, ku
rioj priklauso virš 20(1 narių. 
‘'Darbdaviai,” išgirdę apie savo 
darbininkų organizas imąsi, nu-’ 
sigando. Nutarta prašalini iš: 
darbo visus tuos darbininkus, ■

rimt' unijos.

JOSEPH YUSHKEAVITZ 
Lietuvis Notarijušas.

Išpildo, pnduro ir 
paliudiju visokius raš
ius. Išjicško ir iško- 
lekluoja visokias ne-

siu. Reikale kreipki
tės sekančiu anlrašu: 
3111 So. Halsted Str.

Chicago, Illinois

Neužsitikėkit iivo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
ąphekoriui ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes Jie su
teiks Jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metu patyrimų i- 
!!aliu ištyrt jus akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą atita
ri belaukiant, užtikrintai.
Jei jums akiniai nebus reikalin

gi, mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1.841 So. Ashland Ate. Chicaf^ 
Kampas 18-tos gatvės

B-čios lubos, virš Platt’o aptiek)* 
Tėmykite j mano parašą 

Valandos nuo U-tos vai. ryto iki 
M vai. vakaro. Nedėlioję nuo 1 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

Laisves Bondsai
perkami už cash. Erne! and Co., 710 
\V. Madison, kampas Halsted gal., 
i oom 232, 2 ras augšlas, virš Eainons 
(Jothing Store. Atdara vakarais iki

I žpraeilą sukatą i u.

JOSEPH C. VVOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Salio St.
Telephone Central 63M 

Vakarais:
2911 W. 22nd Street, 

Telephone Rockwell 69H

Bet išėjo ki-

tapo pa-

vaLanduIr. žinotumėt, i porą 
streikas buvo laimėta! 
uija turėjo išpildyt darbininkų 
reikalavimą sugrąžinti pava
rytus darbininkus. Jai matote 
ką gali susivieniję darbininkai!

keli dai bininkai tapo pavaryti iš j 
darbo. Kažin, ar 
čia i neg; laippa t

(’liicagoj? Tuomet tie “kramo- 
los malšintojai” arba turėtu nu
tilti, ar nešinties lauk. Pa-

kničiule. J:iun:i\ėdė prikinuso 
vielinėj LMPS. kuopoj. Kiidnn- 
gi abudu jaunavedžiai laisvų pa- 
žvalgu žmonės, lai šliuba ėmė

n migo šeimyniško sugyvenimo'
—(iirios Paukštis.

PRANEŠI gerk, visuomenei, kad 
Linų rugsėjo dienų, 1918. aš persikė
liau iš po No. 1812 S. Halsted si., 
po iiuin. 2650 \V. 39lh Plaee, prie

Mis. Agne Džugas
Lietuve Akušere

Archer Limils, Chicago

Tel. Ptillman 342
Dr. D.J. Bagočius, M.D 
LIETUVIS GYDYTOJAS IB 

CHIRURGAS
10731 So. Michigaa Av®. 

Roseland, TU. 

ĄRITMETIKĄ

Pagelba šios knygelės

galima lengvai ir la
bai greitai išmokti 
aritmetiką—skaitlia-

nuo darbo, lai p. M# PcL*

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

Mild 1'eatras
VODEVUJUS IK PAVEIKSLAI 

Vodeviliam* Permaina.
Pancdėl; j, K<,t.erg'> ir Subatoj

Pirmas Ltoias 15c. Balkonas 10c* 
Prie šių kainų priskaifoma ir 

1e ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN

I Dr. A. R. Blumenthal |c
AK) U SPECIALISTAS 

Akis EgsamhiBoja Dykai 
’ Gyvenimas yra

A . tuščias, kada pra
1 WlaLL nVksta regėjimą, 

vile *“,es vartojam® 
/ jr pagerintą Oph- 
CI thalniometer. Y- 

ipatinga donia at- 
- \ kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. / rfhland Av. kamp. 47 st 

Tel* obone Yards 4317 
Boulevard 6487.

CICERO, 1LL

R^zid. 933 S. Ashland Blvd. Chicagž
T«.*ephou« Hayinarket 2644

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chronišką ligą

Ofisai: 3354 S. Halsted St., Chkag<
Tvlephona Drover 8482 

VALANDOS: 10 — 11 ryto; 2—• peplatų
1—8 v*knr» NedMIomif 40—11 dt«aa.

“Naujienų” Skaityto 
jų Domai.

Telcpb.cnc Yards 5032

3109 S. Morgan si. Chicago
agenlui .1.

A. Rudins-
Piisilraukus •'Naujienų" 
Matuliui, jo vielų užėmė 
kas. Dabar Naujienų 
1 1(19 So. IDth avė. Taipgi galima 
gauti ir šiose vielose: senojoj vie
loj 1137 S. 19 C.I., pas siuvėja J. Ba
lučių, 133!) So. 501h avė.

A. Kučinskas,
1 109 So. I9lh avė.. Cicero, III.

Vyriškų 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, vertės 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, nedaliomis ir va
karais.

8. G O R D O N
1414 8. Halsted St- Chicago. III.

50,000 Knygų
M. O. Valasko Laidos

AP Y SAKOS
Dvasiški Vadovai ir Parmazonai 

Baisumas Dievo Rūstybes
GalilSo Galilėjus
IS Gyveninio Bemokslio
Negyvėlės Meilė

DRAMOS
Gadynės Žaizdos
Svetimas Dievas
Saliamono Sapnas -

arba

.10

.10

VAl.ANDOS: Nu 
ir nuo 5 iki

11 rvto

BL S. M GLASER
iktikuoja 27 melai 
veninius ir Ofisas 
Morgan St.. kertė 32 st.

Chicago, iii.
3119

Molei išku. Vš rišku ir Vnikų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

OrTSO VALANDOS: 
iki 9 to, nuo 12 iki 2 po piel 
ir nuo Ii iki 8:30 vak. Nedūlio-

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6-8 vaJcarais. Telephone Canal 3110.
GYVENIMAS: 5412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wicgner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. Halsted St., Chicago.

DAINOS <
Apgailestavimo Balsai
Dainos Vasaros Gražybią -
Pasakos, Pritikimai, Veselijos ir ’

Giesmės- -
Vabalnikėną Dainos
Šlėktą Malonės arba Majuvka

Mokslas, SvJikala ir Kultiną
Teisingos PaVlaptįs

VISOKIOS knygos

Krikščionybė in Soci.jaliz.mits
Bukite Tobuli/
Kultūriški Pi/šiniai
Vadas Prie
Vadovas, ?*

lietuviškos ir angliškos kalbą
Morališkas Kabalas arba Burtą

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1420 So. Halsted SU Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytų; 6—4 va
kare. Tel. Canal 4367. j

Tel Yards 3654. AKU6ERKA

moterystės
>a mažas Žodynėlis

Reikalaukite visuose knygynuose 
ir sankrovose. JPerkupČiams 
didelis nuošimtis. Katalogai 

siunčiami dykai.
M. (i. VALASKAS

373 Kenshų;to« Avė. Chicago, III. J ’ki !) r > te. ir 7 iki vėlo v m k.

laiguHi Akušerijom Ko
legiją; ilgai Firnktika- 
rusi Pennsylvanijos j 
hOHpitnlčse ir Phila*
elphijoj. Pasek m i n-1

patarnauju prie 
rodymo. Duodu rodą 
mokiose ligose mote- 1 

rimą ir roarginoma.
113 So. Halsted Str. 
(Ant antrų lubą)



NAUJIENOS, Chicago, BĮ.

Nelaimė.
, - ___

Suvažinėjo keturis darbininkus.

Ekspresinis Norllnvcsteni 
geležinkelio kompanijos (rauki
nis vakar mirtinai suvažinėjo, 
keturis los purios kompanijos 
darbininkus — bėgiu taisyto- 
jus ant Lelanil avė. tilto. Kiti 
tris darbininkai pavojingai su
žeisti ir veikiausia mirs. Nė gar
vežio mašinistas nė palis darbi
ninkai nepatėmijo gręsiančio 
pavojaus pirma negu buvo per- 
vėlii. Mašinistas aiškinasi tuo. 
kad bėgiai buvo padengti storu 
durnu debesiu iš kito, ėjusio ša
liniais bėgiais garvežio, taip kad 
nebuvo galima matyti ar yra 
kas nors ant bėgiu ar ne. Jo 
tvirtinimą paliudijo ir pats už
muštųjų ir sužeistųjų fore- 
manas. Mašinistas neareštuo
tus.

I’žmušta sekami darbininkai:
Jobu Fritz, 1283 Arandale 

avė.
1 ritz Zudler, 4369 Avandale 

avė.
Henry \Vormstecker. ĮGIS 

Sunnyside avė.
Jos. ph (iamulka. 1128 Huron 

St.
Sužeisti: Adam Hardi. 4156 

Mon Irose avė.. Alberl Mans- 
l ield. 2121 Gladys avė. ir Henry 
Schm ider, 1211 Custer avė.

Užmuštieji atiduota Carrols 
lavoninei), 1512 Bavensxvood a- 
ve., o sužeistieji — Į Bavens- 
\vood ligoninę. Maža vilties, 
kad jie galėtų pasveikti.

Atidarė 30 vakarinių 
mokyklų.

Vakar buvo atidaryta J9 vie-
* a 

šųjų vakarinių mokykit^ I.ie- 
luviai, kur nori pramokti anglų 
kalbos ir kitų naudingų dalykų, 
tegul pasiskubina užsiregistruo
ti artimiausioj savo distrikto 
mokykloj. t

Tnie translation filetf «ftti the post 
mastei’ ai Chicago, Sept. 21. 
as reuuired by the act of Oct. 6, 1917 
Klausimų Liaukos jau 
siunčiama-

Vidutiniškai 17.000 chicagie- 
ėių. taigi dešimtas nuošimtis 
registranlų nuo 19 ik’i 36 melu 
amžiąus. gaus savo klausimų 
blankas rytoj. I

Toks jau skaičius to paties 

Prakalbos su Paveikslais
Rengia Lietuvių Laisvamanių Federacija 

Kalbės M. X. Mocl <ns ,

Seredoj, Rugsėjo 25-tą, 1918
NORTH SIDĖJ , LK OSYBĖS SVETAINĖJ, 

1822 \Vabansia Avenue.

Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 15c ypatai.

\ isi vietos lietuviai nepamirškite atsilankyti, nes lure- 
•sile progą pamatyti puikių paveikslų ir išgirsti M. X. Moc
kaus kalbą. Kviečia KOMITETAS.

Nelaimė.

Ant kertės VVashington ir 
\Vestern galvių vakar naktį susi
mušė du automobiliu. Pasek
mėje to sunkiai sužeista trįs as
mens. jų tarpe viena moteris. 
Abudu automobiliai liko tik ši
pulių krūva.

■ « 
Rado moters lavoną.

Chicagos upeje lies Bosco gat
ve policija vakar rado senyvos 
motęi's lavoną. Sakoma, kad 
lai tūla Mrs. Josephine \Valf, 
1939 N. Kedzie gt.

amžiaus ir skyriaus registranlų 
uplaikys savo blankas, kasdien 
bėgiu sekamų devynių dienų. 
Kiti registrantai savo blankų 
negaus kol ne bus išskirstyta vy
rai 19 36 melų amžiaus.

Apsivedimai padaryti rugpjū
čio 5 d. nebus imami domon 
vielos boardų.

True lianslation filed \vith llic posl- 
inaslcr ai Chicago, Sept. 24, 1918. 
as reuuired by the art of Oct. 6, 1917

Apkaltino lietuvį graborių.
Fciirralės valdžios komisio- 

ni< ries Mason padėjo po 2,500 
dol. kaucijos lietuvį graborių. 
Ak \ Masalski, gyvenanti 3307 
So Auburn avė. JĮ kas ten įs
kundęs. buk jis peržengęs pat
varkymą nevarto! automobilių 
šventadieniais ir. be lo dar. buk 
jis negerai atsiliepęs prieš val
džią.

Biedna elevatorių 
kompanija.

Ji turėsianti bankrutyt. jeigu...
C.hicagos elevatorių kompani

ja ir vėl atsišaukė i atsakomą
sias Įstaigas reikalas imu šulei • 
kli jai leidimą padidini važinė
jimo kainas po 7 centus nuo pa- 
sažierio. Jeigu atsakomosios 
Įstaigos neišklausętų jos reika
las imo. jai grėslu dideli nuos
toliai. o gal ir visiškas bankru- 
las.

Persergsti daktarus.

S\eikalos departamento virši
ninkas. Robertson. vakar išleido 
vieša persergėjimą i daktarus, 
būti ut prie pirmo susirgimo 
1. v. ispaniškuoju gripu (inllu- 
enza) pranešt apie lai sveikatos 
departamentui. Vakar buvo už- 
rekorduota keli liauji susirgi
mai.

Davė lekciją saliuni- 
ninkams.

Policijos Įsakymu vakar tu
rėjo atsilankyt i cenlralinę po
licijos stoti sisi didmiesčio sa- 
liuniniukai. Sako, gavę “gerą 
lekcija." Kokią - nieks neži
no. Manoma teėiaus, kad dek i 
pardavinėjimo svaiginamųjų gė
rimų ‘‘kam nereikia”...

frue trnrshitinn filed with the post- 
masler at Chicago, Sept. 21, 1918, 
is reuuired by the act of Oct. 6, 1917

Rengiamasi padaryt (’hiea- 
gą orlaivių centru.

Sumanymai padaryti Chicagą 
šalies orlaivių centru ir Grant 
parką didele pačio orlaivių sto
via vakar buvo pripažinta ga
limybe vyrais, kurie vos metai

atgal žiurėjo Į tai kaipo į bevil
ty svajonę.

Orlaivių pačio veikimas jau 
perėjo savo bandymų stadiją. 
Tarp Nevv Yorko ir \Vashingto- 
no orlaivių pačias jau operuoja 
kasdien motorais, skraidančiais 
vidutiniai po 100 mylių Į valan
dą ir atliekančiais savo žygį į 
virš porą valandų. Ekspresi
niams gi traukiniams reikalinga 
penkių valandų.

l.ekioįimo laikus tarpe Nevv 
Yorko ir ('.hieagos neužilgio bus 
nužymėta pačio departamentu. 
Kol kas betgi dar nedaryta pa
stangų skristi iš ('.hieagos i San 
ITancisco. bet lai bus antras 
žingsnis prie Iranskonlinentalės 
orlaivių pačios. Tuomet Chi- 
eaga turės likt šalies orlaivių 
centru.
Taip, kaip ji dabar yra geležin
kelių centru.

Ti no Iranslatlov) Tilcci ^-ch the post- 
masler ai Chicago, Sopi. 21, 1918, 
as icųiiired by the act of Oct. 6, 1917

Reikalauja samdytojų sura
šyti draftuotus vyrus.

('.hieagos fabrikantai gavo re i 
kalavimą padaryti surašą visų 
darbininkų būtent — jų amžių, 
pramominę reikšmę ir šeimyniš 
ką stovi ir kiek galima greičiau 
Įteikti tai vietos tokai boardams. 
šito tikslu yra Įsteigti pusiau o- 
liciale įstaigą, kuri turėtų žymiai 
sumažini atsakomybę pašaukus 
v,Odininkams ir pagelbėti jiems 
išnešti teisinga nuosprendį link 
visu klosi;.

i’nie lianslation filed \vilh the post- 
maslir ui Chicago, Sept. 21, 1918, 
is reąitired by the act of Oct. 6, 1917

Nupuolė krasos siuntinių 
skaitlius. v

I rijų centų pačio markė su
laikė kas dešimtą asmenį, kuris 
paprastai siuntinėdavo laiškus, 
kuomet reikėdavo mokėti tik du 
centu už panaudojimą pačio.

Pačio viršininkai šiandie pada 
rė šilo tyrinėjimą ant skaičiaus 
laiškų, pereinančią per ('hieagos 
pačio rankas. Jie surado, kad 
pirmos klesos siuntiniai sumažė
jo ant 10 nuošimčių. Laikraš
čiai ir periodiniai leidiniai pri- 
skaitomi antrai klesai, rodo pa
našų sumažėjimą. Skelbimai 
priskaitomi treciai klesai, rodo 
tą pati. Pačio departamentas, 

pasidėkojanl t. v. parcel post 
siuntinių, viso laimėjo iki 20 nuo 
šimčių.

Atsiteisė.
Ponia Mary Jonės nors kartą 

atsiteisė savo prisiekai, “Įkyriam 
Heroldui“. Buvo taip. Kartą 
“dėdės“ užklupo tūlą “linksmą 
kompanija.“ Joje radosi ir po
nia Mary. Policija vėliau prista
tė ją vyrui ir Įsakė jam būtinai 
daboti savo jauną Mariutę. I le- 
roldas nelik dabojo, o ir dažnai 
išmetinėjęs esant ją neištikima. 
Gerai. Ponia Mariutė nusitartus 
ištirt savo prisiekus ištikimumą. 
Andai ji pasisakė Heroldui va
žiuojanti Į luvvos valstiją pasi
viešėtu pas gimines. Bet antrą 
naktį ji nejučiomis sugrįžusi ir 
radus Heroldo miegrumyj jau
ną graikščią panelę Florence... 
Heroldas ir Florence dabar ati
duotu pono džiodžės malonei.

Vadinas, atsiteisė.

Delei aukų.

“Naujienų“ mini. 220 jau bu
vo pagarsinta LMPS. 13 kp. na
rių surinktos aukos, bet per klai
dą nebuvo pranešta, būtent — 
kokiam tikslui jos buvo surink
tos.

Taigi atitaisydami lą klaidą 
pranešame, kad jos buvo surin
ktos vedimui bylos prieš Cicero 
klerikidišką valdžią, taigi į Lie
tuvių Laisvamanių Fondą.

Aukos surinktos per sekamas 
LMPS. 13 kp. nares: A. Alter- 
uian $31; M. Pukienė $12. 
25; A. Dočkienė $12.10; A. 
Kaminskiene $10.00; A. Ka- 
lazinskienė $5./0; M. Dolon
-• $1.50, ir LMPS. 43 kp. 
$28.15. Viso $101.00.

—“Kardo” Administr.

Vyrą choro Vakarėlis 
North Sidėj.

III.. I " ■»’

Lietuvių Vyrų Socialistų cho
ras 22 d. š. m. turėjo draugišką 
vakarėlį su gražiu piTgramėliu 
I.iuosybės svetainėje.!

Programas susidėjo iš solo, 
dueto, kvarteto ir choro. Publi
kos buvo pilna svetaine ir visi 
labai gražiai užsilaikė .gra
žinus kaip visose kitose lietuvių 
kolonijose lokiuose susirinki
muose.

Programas visas buvo gerai 
atliktas Bet labiausiai atsižy- 
mėjo Pirmyn choras. Katiliaus 
vedamas. Choro balsai visi su
tvarkyti labai gerai.

Belo kalbėjo kun. Mockus 
rimtai ir teisingai. —K. J.

BRIDGE^SI 
Koliojasi kiek drūti.

Klerikalų organas ir jo kores
pondentai savim nebesilveria. 
Išgirdę suminint ''‘Naujienų” var 
dą jie įpuola desperacijon ir. tar
si ana kaimo bobulė, pradeda 
koliotis: “šlamštai, cicilikai, tam 
šuneliai, cicilikučiai. neprausta
burniai. slackeriai“ ir tl. 'l okiais 
“perlais” išmargino savo kores
pondenciją tūlas klerikališkas 
“dobilėlis“ kunigų “Draugo“ nr. 
218. Kad tas “dobilėlis“ galėjo 
parašyt tokią koliojamą kores- 
poiuknciją, nieku (ame stebėti
na: šito jisai prisiklausė nuo sa
vo probaščiaus, kada jis ragino 
savo parapijomis “naikinti lą ci- 
cilikų sėklą.“ Bet kad kunigų 
organo redaktorius dėjo ją j savo 
redaguojamą laikraštį, tai tru
puti krislą: nejaugi jis mano, 
kad laikraštis tai “ambona”, iš 
kur galima leisti visokių nesą
monių? Bet tiek to. Eisime 
prie takių.

Ponas “dobilėlis” plūstasi, kad 
aš vaikus viliojęs “kendėmis“ ir 
kitokiomis cackomis. Tiesa, kad 
aš duodu vaikams dovanėlių, bei 
tik tiems, kur nuolatos dirba 
“Naujienoms“. Galiu užtikrini 
tam ponui “dobilėliui”, kad da
vatkų organo nešiotojai dar nie
kuomet negavo tu dovanėliu. O 
kad tūli vaikai meta lą lapą ir 
ateina pas mane — kodėl man jų 
nepriimti? Jie yra šaunus dar

bininkai ir sakosi keleriopai 
daugiau užsidirba nešiodami 

, I 

“Naujienas.” Vadinas, “dobilė
lio“ pasakos apie “seserų” mo
kyklos gerumą tik pasakomis ir 
lieka. Į jas atsakyti nematau 
jokio reikalo.

Mano pasakymas, kad neužil
go šioj apielinkČj “Naujienos” 
turės apie 19,900 armiją taip su- 
nervavo klerikalų lizdą, kad jie 
nieko daugiau nepajiegia, kaip 
tik plusties. Well lukterėki
te: turėsite progos įsitikinti. 
“Naujienos“ yra darbo žmonių 
dienraštis, lodei darbininkai ir 
spiečiasi apie jas. Be jokio pa
sigyrimo neužilgo Bridgepor- 
lui reikės dviejų gerų agentų. 
Jau ir dabar sunku apsidirbti, 
bet šiaip taip dar slunuuosi. vai- 

kų-išnešiotojų padedamas.

Bereikalo klerikalų “dobilėlis” 
laip drąsiai kalba apie slacke- 
rius. Tų slackerių —• visokių 
rųšių.... kaip lik daugiausia pas
jus, klerikalus. Lalai nekartą 
buvo nurodyta ir nėra reikalo 
atkartoti.

—J. B. Aglinskas.

LSS. 3? kp. — Gerbiamieji 
draugai, malonėkite susirinkti 
ketvergi“, septemberio 26 d., šių 
metu, nes vra svarbių reikalų- 
reikia nubalsuoti konstitucija. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Malinau
sko svet., kampas Halsted ir 19 
oal. Kvii čia K. Jamontas.

Pranešimai

" .. :—
Draugijų pranešimus apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Canal 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai iš- 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
l’.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 
numery j. “*

Cicero, — Lietuvių Laisvamanių 
2 kuopa laikys estra susirinkimų se
redoj, rūgs. 25, 7:39 v. v.. Jankaičio 
svet.’, 1837 \V. 11th gt. T Visi na
riai malonėkite susirinkti laiku. V 
ra svarbių reikalų. —\ aldyba

Kenosha, Wis. — Aido choro re
peticija ir susirinkimas bus ketver
ge, rugsėjo 26 d., paprastoj vieloj. 
Nariai ir norinljs įstoji choran pra
šomi atsilankyti. Turim daug svar
bių reikalų. Be to, esama juk pak
viesti dainuot į kitų miestų.

— Pirm. L M.

Lt.. I’ederacija rengia prakalbas 
(kada? K.) su paveikslais. North 
Sidės viešojo Knygyno svet., 1822 
Wabansia avė. Pradžia 7:30 v.v. Kal
bės M. X. Mockus. Nepamirškite at
silankyti. —Komitetas.

Cicero. — LMPS. 43 kuopa turės 
ekstra susirinkimų utarninke, rugp_. 
21, 7:.’»() v.v., M. Jankaičio svet., 4837 
\V. 1 Iii) gi. Visi nariai malonėkite 
atvykti. „Valdyba

LMPS. 29 kp. veikalo “Graži Ma- 
gelona” repelicija bus pėlnvčioj. 
nigs. 27, 7:30 vai. vak., IJuosybės 
svetainėj. 1822 \Vabansia avė. I.ošė
jai malonėkite atsilankyti paskirtu 
laiku. —Komitetas.

Rockford, Iii. LMPS 5 kuopos .su
sirinkimas įvy ks rūgs. 25 d., 7:30 v. 
vakare, 101. S. Main st. Svetainėje. 
Malonėkite visos narės laiku atsi
lankyti. nes yra daug svarbių reika
lų aptarti. —Bašt. Ona Valiukienė.

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasislceibtmams kaino„.

1 colis, syk|, 50 centų; dedant 
tų pati skelbimų ilgiau, už kiek* 
vienų kartų colis vietos 25 centai,

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

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie Įieš
ko įvairių progų. Pasisakykite 
Jiems, ko geidžiate ir kų turi
te Jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori kų 
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 pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio 
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija, 1840 S. Halsted 
st.. asmeniškai, pačtu, arba te
lefonu: Canal 1500.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo vyro Kazimiero 

c.ediuino kuris prasišalino rugpjū
čio 9, 1918. Jis yra 33 m. amžiaus 
juodų plaukų .rudų akių. Paeina iš 
jyauno gul)., .Šiaulių pav., Gruzdžių 
voloslies. Dargaičių sodos. Kas a- 
pie jį žinotumėt, meldžiu pranešti.

Ona Gedminienė.
1818 Slring St.. Chicago, III.

Pajieškau savo pusbrolio Kazimie
ro Galinausko, paeina iš Kauno g., 
Šiaulių nav. ir parapijos, šilinių so
džiaus. Meldžiu atsišaukti ar kas ki
tas praneškite, turiu svarbų reika
lą.

,loe Andriškiinas,
802 8lli st.. Waukegan, III.

Pajieškau savo giminaičių Grabo- 
yvskiij, Kauno gul>., Baseinių pav. 
Skaudvilės parapijos, Kondročią 
kaimo, lai \ ra Motiejaus Graboyvs- 
kio sūnų; turiu svarbų reikalą. Ma
lonėkite kuo greičiaus atsiliepti lai
šku.

Tony Graboyvsky, 
1339 S. 50111 avė., Cicero, III.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Pajiršk.'iu savo stiliaus, Juozo, X 
melų amžiaus, išbėgo praeitų sere- 
di). Bugsėjo IX d. pietą laike. Gel
tonais plaukais, ant kaktos verpe- 
tukas, rausvu nauju svederuku, mė
ty uos kelniukes ir kepiiriukė. Jeigu 
kas palėmvlumėte, luojaus pristaty
kite man arba į policijų.

Mrs. Barbora Pcikicnė, 
1G22 So. Morgan str., Chicago III.

Utarninkas, Rūgs. 24, 1918.

REIKIA DARBININKŲ
BUKI A žmogaus važiuoti elevei- 

Icriu ir dirbti j išsiuntinėjimo kam
barį. Turi suprasti angliškai.

Hoos Mfg. Co., 
Uilh and l’isk sts., Chicago, III.

BEIKALINGAS bučeris. Atsišau
ki! luojaus. Valandos: 4 ryto iki 6 
vai. vakare.

Alės Sicila,
3706 Ifouslon avė., So. Chicago, III. 

Tel. 838.

Pajie.škau pusseserių Karusės ir 
Juzės ir Onos, pusbrolio Jono Bali- 
loniu. Visi paeina iš Kauno gub., 
Panevėžio pav., Hožalino parap., Ba- 
liškių sodžiaus. Girdėjau, kad gyve
na Philadelphijoj, Pa. Aš paeinu iš 
Kauno gub., Paevėžio pav., Smilgių 
par., Keuzerij sodžiaus, iš namu Sa
lomėja Zemaieiutė, po vyru Vešio- 
I ienė.
ab IC. 101 Place, Hoseland, Chicago, 
III.

-------- -----------------------r

l’ajieškau savo pusbrolio Povylo 
Kvedaro, Kauno gub., Baseinių pav., 
Kvėdarnos parapijos, Skerdinii kai
mo. Meldžiu jo palies ar jį žinan
čiu man pranešti žeminus paduotu 
antrašu.

B. Ivanauckailė,
I 21)26 W. Couller si., Chicago, III.

Pajieškau švogerio Mykolo Mačiu
ko, tetutės Apolionijos Krasauckie- 
nės ir pusseserės Onos Šidlauskie
nės. Visi gyveno Chieagoj, III. 

į Malonėkit greitai atsišaukti. , 
1 Petras Bupšis,
I M i nden. \V. Va,. Bos 126

Kareivis Jonas Cibulis pajieško 
savo draugų ir giminių Amerikoj gy
venančių; paeina iš Kauno gilt)., Ba- 
seiiiu pav., Eržvilkio voloslies, iš 
Sarapinskių kaimo. Meldžiu alsi- 
šaukli šiuo adresu:

Pvt. John Crlmlis,
(io. 6lh Eng. Bet. Dcleh

Canip Seach, Wash., I). C.

RANDAI
DOBILU ŽF.Mfi UKES

Alt DIODAM A rendon puikus 5- 
kių kambarių fialas kampiniame na
me. Pečiu šildomas. Įlenda visai lie
tu augi, $13. Pasimalykil su savinin
ke. Tel. Drover 1376.

Anlon Prazsky, 
2856 Emerald avė. Chicago

ATIl)l <)I>.\M \ rendon I kamba
riai. karštas vanduo, apšildytas fia
las. Peikia lokių gyventojų, kurie 
rūpintųsi prižiūrėjimu šildymo už 
dali mokesčio remtos.
!ė<)3 S. Bidgyvay avė.. Chicago

REIKIA DARBININKV

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAB- 
B(> PBIBODYMO BIL’BAl

H J. S. Free Employment Service)
Teškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
116-122 N. DEABBORN ST. 

arba
105 107 SO. JEFFERSON ST.

I ž darbo parupinimų visuose tuo
se valdžios įsteigtuose ii“ užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chieagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rūšies darbininkų — i fabrikus, j ka
syklas, j ūkius, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

REIKALINGAS knygve- 
dis tuojaus, vyras arba m<T- 
gi'»a, turi būti gerai apsipa
žinęs su tuo darbu. Atsišau
kite tiktai laišku, pažymė
dami, ki<‘k norite pradinės 
mokesties ir tt.

“Naujienų” Adm., 
1840 S. Halsted St., Chicago.

REIKALINGAS linotypi- 
stas su kiek nors patyrimo. 
Atsišaukite tuojaus j “Nau
jienas”.

“N-nų” Administracija.

BEIKIA jaunu merginų dėl sulan
kstymo ir Sudėjimo pačios siunti
nių. Pastovus darbas.

Bobson Bros.,
2815 \V. 1911) si., Chicago

BE1KALINGA įeitų traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 40c. | va
landą, 10 ir 11 vai. darbas.

Consumers Co., 
35th st. and Normai avė., Chicago

BEIKIA gerų įvirtų moterų dėl 
dirbtuvės darho. Gera mokestis. 
901 181h st., Chicago, III.

BEIK ALINGI 3 bueeriai. Geriau
sia užmokestis. Trumnos valandos 
darbo (eash biznis). Platesniu in
formacijų atsišaukite vpališkai ar 
ba per laišką greitu laiku .

'I'lie Bulchers
1209 Carson Si., S S Piltsburgh Pa.

BEIKI A gabios merginos prie 
raštiško darbo j bankų.

Cniversal State Bank, 
3252 S. Halsted st.. Chicago, III.

BEI KALINGAS barberis — atsa
kantis. Suimtomis visų dienų arba 
nuo pietų, iki 10 vai. vakaro ir ne
dėlioti nuo 7 ry to iki 12 diena. $7 vi
ršum *9.

S. Spurgis,
2209 W. 23rd PI., Chicago, III. 

’l el. Gana) 1924.

BEIKIA vyro traukti ledų ir rai
šioti popierų. $45 į mėnesį. Kamba
rys ir užlaikymas. Atsišaukite į vy
riausių inžinierių.

Chicago Bcach llolel,
51 and C.ornell avė., į Chicago

PARDAVIMUI
PABDCODI’ grosernę labai pigiai 

su namu arba be namo. Banda pigi. 
Namas naujas, 3 metai statytas, 4 pa
gyvenimų po 4 kambarius, 5-tas biz
niui. Savininkas važiuoja ant ūkės. 
A. K.. 817 \V. 341h Place., Chicago

RAKANDAI
$50 Nl’PIBKSJ $250 Victrola, $165 

paimsi mano $500 pianą. Rakandai 
pigiai, vartoti 90 dienų. Bezidenci- 
ja 3222 Jaekson Blvd., arti Kedzie 
avė.

NAMAI-ŽEM6

Mes savinamės apie 100,000 akrų 
puikios ūkės žemės Mcnoininee pa
viete, l'pper Peninsula Michigan’o, 
arti Grcen Bay krantų, kuriuos mes 
pardavojame ukėms po 40 akrų, ir 
augščiau. Žemė yra su moliu, tin
kanti abelnai ukininkystei, kvie
čiams, miežiams, avižoms, rugiams 
bulvėms, cukriniams burokams ir tl. 
čia ūkininkai turtėja versdamiesi 
pienininkyste ir augindami kiaules 
ir avis. Ten yra puikus keliai, ge
ros mokyklos, bažnyčios, kaimiška 
prisiuntimo kruša, geri kaimynai ir 
viskas y ra arti kas reikalinga. Apsi
gyvenusiam nėra taksą per penkis 
melus. Kodėl neįdėti savo pinigų 
j gerą žemę, kur jie bus saugus ir 
aprūpins ateitį. Eikite ant ūkės, 
kuomet jus busite prisirengę, bet 
pirkite dabar, kuomet ši gera žemė 
parduodama pigiai.

Basykite nuims dėl platesnių žinių 
kas Ijnk labai žemos kainos ir leng
vų išmokėjimų.

' Mes galime duoti jums gerus nn- 
i od\ mus.

S. CIL\WF()BD & SONS 
615 First National Bank Building, 

Chicago, III.

PABDAVIMAI
MES GAUSINAME TIKTAI 

BEHGENL’S
t virtas 9 augštų mūrinis namas, 

2--6 kambarių fialai, gesas, maudy
nės ir tl. Augšto akmens beismen- 
tas, didelis užpakalinis porčius, vis
kas gerame sutvarkyme. Emerald a- 
ve., arti 33-čios gatvės. Tiktai $5000. 
Dalį įmokėjus, likusius išmokėti.

Ignatius Chap and Co.,
31st ir \Vallace sis., Vieninlčliai 
agentai.

PABDAVIMI'I pigiai kampas 38- 
los gatvės ir So. Albany avė., 66x125 
pėdų, 2 sankrovi, 2 fialai. Bendos 
$80 mėnesyje. Galima pastatyti ant 
66x93 pėdų tuščio, $3000 reikalauĮįa- 
ma.

C. Iverson, 
4921 Kimball avė., ('hiengo

PABSIIH’ODA graži farma, 70 a- 
kerių. su viskuom ir kuliamomis 
mašinomis; arba galima mainyti j 
n<‘)iną. Petras Riškus,
2837 S. Emerald avė., Chicago, III.

Valandos: 6 iki 9 vakarais. Suim
tomis ir nedėliomis per dieną.

. MOKYKLOS
r VALENTINE DRESSMAKING~'' 

COLLEGES
6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma

dinei!, 1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Suv. Valstijose. 

Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Da- 
signing, dėl biznio ir namu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti sukoes ui 
IBIO. Phone Seelev 1643

SARA PATEK, Pirmiuluk*

Drapanų Skitai
Darymas petrenų, kir
pimas, pritaikymas ir 
drapanų siuvimas. Len
gvai išmokiname trum
pu laiku, dieną ir vaka
rais.
SPECIALIS SKYRIUS

mokinimui elektra siuvamomis ma
šinomis. l’ž šį darbą apmokama 
nuo $15 ik’i $30 savaitėje. Lengvai 
išmokstama. Mažos išlaidos. Atei
kite dienomis ir vakarais.

MASTER SEWING SCHOOL 
J. F. Kauiiuka, Prezidentas,

118 N. La Šalie st., Prieš City Hali.
Atsišaukite ant 4-lo augšto.




