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True translation filed with the post-mastei- ai Chicago, III., Ock 7,. HĮ18, a« reųuired by the act of Oct. 6,1917.

1

True translation filed \vitn the post- 
mastei' al Chicago, III., Och 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917,

TAIKOS PASIŪLYMAS
BUS ATMESTAS.

True translation filed with the Įįgst- 
inaster al Chicago, III., Och 7. ■08, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917,
BULGARIJOS CARAS AB- 

DIKAVO.
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IETIJA SIŪLO TAIKA
Prašo VVilsono vy

kinti taika
Priima VVilsono sąlygas

Austrija siūlo pertrauką musių
Bulgarijos caras pasitraukė

Bolševikai panaikino sutartį 
su Turkija

True tianslation filed wilh the post 
mastei' ai Chicago. III., OcL 7, 1918, 
um rcųuired by the act of Oct. 0, 191/

BĖS PRIIMA VVILSONO 
TAlkOS IŠLYGAS?

Vokietija ir Austrija .siūlo per
traukimą mūšių <ir pradėjimą 
taikos tarybų. Laukiama. Turki

jos pasiūlymo.

Matomai didelis taikos judėji
mas eina Vokietijoj už visuoti
ną pertraukimą mušiu ir taiką. 
Naujasis Vokietijos kancleris 
Badeno princas Maximilian, pa
siūlęs visuotiną sustabdymą mu
šiu, paskirimą įgaliotinių neu- 
tralėj vietoj svarstymui apie ar- 
bit racijos ir nusiginklavimo ly
gą ir persiutęs prašymą talkinin
kams ipasakyti savo sąlygas. To- 
lliaus pranešama, kad Vokietijos 
kancleris išreiškė savo sutikimą 
priimti prezidento VVilsono J 1 

Pasa|< pranešimų iš Berlino 
Šveicarijai, Austro-Vengrija per 
savo ambasadorių Stockholme 
prašo Švedijos valdžios persiųsti 
prezidentui VV'iisonui pasiūlymą 
visuotino pertraukimo mušiu su 
talkininkais ant žemės, jurose ir 
ore ir be jokio atidėliojimo pra-;(į(.|lo princas Maxtmilian, Vokie- 
dėti tarybas apie taiką, l os ta
rybos busią pamatais prezidento

st ro- Vengri jos užrubežinių, reiks 
lų minislerio barono Bariau na u 
joji taikos nota užreikš, kad vi
sos prezidento VVilsono sąlygos 
tapo priimtos dvilypės monarchi

Ir, galinus, iš Berno atėjo pra
nešimas, kad Vokietija, Austro- 
Vengrija ir Turkija mano kartu 
kreipties prie prezidento VVilso
no liksiu, kad jis perstatytų ki
tiems talkininkams visuotiną per 
traukimą mušiu ir tarybas apie 

influenzos siautimo visame Tip- 
pecanoe paviete liko užduu’ylos 
vienai savaitei visos mokynį(>s. 
bažnyčios, teatrai, biliardinės ir 

True translation filed with the post- 
master at Chicngo, III., Oct. 7, 1918, 

rcuuired i»y Ule act of Oct. 6, 1917.
!R KAIZERIS PRAŠO TAL 

! KOS.

Bet tik garbingos taikos.

AMSTERDAM, spalio 6. 
Kaizeris \Vilhelm proklamaci
joj Vokietijos armijai ir laivy
nui, datuotoj spalio 6 d. sako:

“Makedonijos frontas sutrupė
jo. Musų frontas nebuvo sulau
žytas lir nebus. Aš inutariau 
bendrai su mano talkinikais vėl 
pasiūlyti taiką, bet tai bus tik 
garbinga laika, kuriai mes ištie
siame savo rankas.

“Mes turime pareigą linkui 
musu didvyriu, kurie atidavė sa- 
vo gyvastis už šalį ir linkui musų 
vaiku.”

True translation filed with the post- 
masler ai Chicago, III., Oct. 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
VOKIETIJA ATSIŠAUKIA 

J SUV. VALSTIJAS.

VVilsono sąlygos esą priimtinos, 
sako naujasis Vokietijos kancle

ris.

kad jis pasiuntė’ per Šveicarijos 
valdžią notą prezidentui, kurioj 
Wi|sonas prašomas apsiimti vy
kinti laiką ir susinešti tame da
lyke su kitomis kariaujančiomis

Kancleris Maximilian pasakė 
reichstagui, kad jis savo nota 

to dėlto, kad jo pranešime kon
gresui rugpiucio 1 d., 1918, ir jo 
vėlesnėse proklamacijose, ypač 

prezidentas pasiūlė programą vi
suotinai taikai, kurią Vokietija 
ir jos talkininkai gali priimti kai 
po pamatą taryboms.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Oct. 7, 1918, 
lis ivųuircd by the net of Oct 6, 1917.
SERBAI PAĖMĖ VRANJE

WASH1NGTON, spalio 6 .- - 
t inus Suv. Valstijų ametima.s 
bus likimas centralių valstybių 
laikos pasiūlymų.

Prezidentas VVilsonas |iasiru- 
pins tuo dalyku, ir pasirūpins 
skubiai. I'ikimasi, kad jis veiks 
greit, kaip (ik Valstybės depar
tamentas gaus oficialj tekstą no
tų iš Berlino ir Vienuos. Nė vie- 
na iš lų notų, šiąnakt dar nepa
siekė Valstybės departamento.

Oficialiuose rati liuose nebuvo 
palinkimo daryti skirtumo tarp 
Vokietijos ir Austrijos žingsnių, 
kadangi pasiūlymai išrodo nauju 
žingsniu dabar vedamo didelio 
laikos ofensivo. Kadangi abi 
valdžios tame dalyke veiks iš
vien, kas valandą laukiama ži
nios apie panašų žingsni iš Tur
kijos pusės.

I'ečiaus galima pasakyti pu
siau oficialiai, kad taika yra ne
galima dabartiniu laiku, ant 
kiek tas.|»aliečia Vokietiją ar Au
striją. Priežastimi negalimumo 
yra tas, kjid jos pačios ipadare 
ją negalima. Valdinihkiti išreiš
kė aĮisivilinlą veidmainiškumd, 
kuris dengia dabar'tinius jJasiuly- 
mus ir kuViš spindi iš po kamb- 
flazo teisunrb. ' ' J ’

l'arp armijos ir laivyno val
dininkų yra nuomonė, kad Aus- 
Iriaja ir Vokietija veikia išvien 
su prigavingais pasiūlymais tik
slu laimėti laiką, kad apveikus 
paniką tarpe savo žmonių, kurie 
reikalauja laikos bite sąlygomis, 
kurios sustabdytų kraujo pra
liejimą ir panaikintų badavimą 
tarp priklausomųjų klesų.

I’rue translation filed with the iwst. 
mastei* at Chicago, III., Oct. 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
RUSIJA PANAIKINO SU

TARTĮ SU TURKIJA.

Delei elgimosi Turkijos valdžios.

AMSTERDAM, spalio 5.
Pasak Berlino žinios, Vorwaerts 
išspausdino sekamai užsibai
giančią Rusijos notą Turkijai:

“Rusijos valdžia yra priversta 
pasakyti, kad iš priežasties Tur
kijos valdžios elgimos, Brest-Li- 
tovsko sutartis,kuri turėjo įsteigt 
Vaikius ryšius laųp Rusijos ir 
Turkijos, yra bevertė ir tuščia.”

Sprendžiama, kad tas paliečia 
vien sutarties paragrafus apie 
ryšius tarp Rusijos ir l urkijos.

True tnmsiHtion nieu witn the post- 
muster at Chicngo, III., OcK 7, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6.1917.

VARSA VOS POLICIJOS 
VIRŠININKAS UŽMUŠ

TAS.
AMSTERDAM, spalio 6.

Balino Tagcblatl patyręs, kad 
Dr. Schullze, viršininkas vokie
čių politinės policijos Varšuvoje, 
liko užmuštas.
serbų spėkos pėtnyčioj po smar
kaus mūšio įėjo j Vranje, 50 
mylij į šiaurryčius nuo Uskub. 
Serbai suomė kelis šimtus belais* 
viii. Priešas traukiasi be t va r-

sak serbų oficialio pranešimo, kūj linkui šiaurių.

Kaip tik jis pasieks Suv. Valst.

True Iranslalion filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 7, 1918, 
as reųuired by the net of Oct. <», 1917

Jo vietą užėmė jo sūnūs Boris.

AVASHINGTON, spalio 5.
Amerikos užjūrio spėkų komau- 
duolojas šiandie paskelbė 1,026 savo rezignaciją naujam kara- 
nuostolius armijoj, kas padaro liui, kuris išreiškė savo pasiti- 
viso 44,047 nuosloUius užjūrio kėjimą kabinetu ir prašė inini- 
spėkose. I slerių pasilaikyti savo porUelius.

Armijoj:
l žmušla karės lauke .. 7,990 karaliaus Boris, buvo demobili- 
Mire nuo žaizdų.......... 2,586 , žavimas Bulgarijos armijos.
Milė nuo ligų ........ 1,992 j Buvusis karalius Ferdinandas 
Milė nuo šiaip atsil......... 960 apleido Bulgariją petnyčios nak-

'. tį.' Prieš pasirašant po savo abdi- 
I kacijos deklaracija jis priėmė 
visų partijų vadovus, kurių visi 
išreiškė užgyrimą jo nuospren
džio.

.>

.. 40,671.ISO .

True translation filed wilh the posl- 
master at Chicago, III., Oct. 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (», 1917
Daug lietuvių sužeista, 3 už

mušti.

WASHINGT()N, spalio 6?
Amerikos ekspedicinių spėkų ko 
manduotojas praneša apie seka
mus nuostolius:

t žinuštų karės lauke 101;
piapuolč kaies lauke 11; sunkiai Eronprinco'Boris užėmimas Bul- 
uii'žoiuti OzfO. mii.A .... —/I. . t, , 1 | > j | lr.1 Ii'gari jos sosto buvo pŲiiųitas zmo- 

nių entuziast škąj, sąko.žjnia iš 
Sofijos.”’"Vi's. bažnyčią varpai 
skitlb'lahVd. kalbėdamas iš palo- 
ciaus į didėlę minią Boris pa
sakė': “Aš ačiuoju ujms už jūsų 
parodymą patriotiškų jausmų.

sužeisti 240; mirė nuo žaizdų 50ę 
jnirė nuo šiaip atsitikimu 6; mi-

2; sųj^|ip(|i nežinia kaip sunkiai 
3; mirė nuo ligų 24. Viso 417.

šiame sąraše paduodamos se
kamos lietuviškai skambančios

Tony Pargauski, 833 W. 33rd 
St., Chicago, užmuštas karės 
lauke.

Thomas J. Migauckas, seržen- 
tas, Boston. Mass., užmuštas ka

Leo Markovvski, Detroit, Mieli., 
užmuštas.

mirė nuo žaizdų.
;,William K. Sarpalius, Alden 

Sta., Pa., sunkiai sužeistas.
i Leonard Grabowski, Mihvan- 
kee, Wis., užmuštas.

Stanley Gursky, Russia. 
kiai sužeisl-as.

Spalio 5 d. sąraše:
Ed\vard Dardis, Baldus, Minu., 

užmuštas.
Frauk J. Jano\vski, Baltimore, 

Md., užmuštas.
Stephen Mikovvski, Buffalo, N 

Y., užmuštas.
Joseph Domkus, Brooklyn, N.

Y., mirė nuo žaizdų.
John Grabo\vski, Syracuse, N.

Y., mirė nuo žaizdų.
John Jakavvich, Louisville, 

Col., mirė nuo žaizdų.
John Blockus, Hanlock Creck, 

Pa., mirė nuo ligos.
Sunkiai sužeisti:

Alexander 01szewski, Shenan-

sun-

John
John

Chizus, Ne\vark, N. J. 
M. Gugis, Philadclphia.

John Karcharski, Brooklyn,N.
1 I

Gilberl A. Samis, Reed City, 
Mieh.

Frank Bartkus, Warchcs
Mass.

Alexander Shitzko, Ansonia, 
Coiui.

e r.

AMSTERDAM, spalio 4.
t Pasak pranešimo iš Sofijos, Bul
garijos valdžia šiandie pasiūlė

Pirmas dekretas, ^įsirašytas

(1 Oi

True trunslation filed wiUl‘the post- 
masler at Chicago, 111., Oct). 7, 1918, 
as reųuired by the act of Qct, 0,1917

NAUJAS BULGARIJOS 
CARAS UŽĖMĖ SOSTĄ.

Princas Boris mato Bulgarijai 
puikią ateitį.

BASEL, Šveicarija, spalio 6.— 

i

ždę ir manau, kad žmones veda
mi puikion ateitim”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 7, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917.

100,000 GYVENTOJŲ AP
LEIDO MIESTĄ.

Delei eksplozijų amunicijos 
dirbtuvėje.

NEW YORK, spalio 5. — 50 
žmonių liko užmušta ir 150 su
žeista ir nuostolliai siekia $2,000, 
000 — yra oficialis apskaitlia- 
vimas eilės baisių eksplozijų, 
prasidėjusių petnyčios naktį 'I'. 
A. Gillespie Co šovinių pripildy
mo dirbtuvėje arti Morgan, N. J. 
Daugybe prirengtos išsiuntimui 
j Franci ją amunicijos žuvo.

Esant kariuomenei pilnoj 
kontrolėj evakavimas visų mies
telių pavojaus zone - 10 mylių 
apie nelaimes vietų prasidėjo 
vidurdienyj. Vakarop visi gy
ventojai buvo išgabenti saugu- 
mon. Aįiskaitoma, kad buvo 
virš 100,000 pabėgėlių. To gricb- 
lics privertė pavojus eksploda- 
vimo sandėlio su 100,01X1 svarų 
T. N. T. sprogstančios medegos.

Pačiame New Yorke griebiasi 
aštrių priemonių.

Žemesnėj 
miest. 4 vai. buvo paskelbtas ka
res stovis. Tuo pačiu laiku ten 
buvo .sustabdytas galvekarių ju
dėjimas.

Paliepimas sustab<įė visus gat- 
vekarius, elevatorius ir požemi- 
nes linijas ir sustabdė judėjimą 
ant visų tiltų per Kast River, at-

Manliattan

True translation filed with the post-masler al Chicago, III., Oct. 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917,

Vokiečiai evakuoja Lille
Bėga šiaurėje ir apie Rheims
71,000 turkų suimta Palestinoje

True translation filed with the post- 
master al Chicago, III., Och. 7, 1918, 
as reųuired bv the act of Oct. 6,1917.

VOKIEČIAI SKUBIAI TU
ŠTINA LILLE.

Anglai veja vokiečius.

SU ANGLŲ ARMIJA FRAN- 
CIJOJ, spalio 5. — Dideli laimė
jimai didelės svarbos tajpo įgyti 
šiandie anglų armijų.

Šiaurėje Haute Deule kanalo 
linija lapo pasiekta ir vokiečiai 
skubiai evakuoja Lille.

Anglai yra kanalo pakraštyj 
nuo Don šiaurėje iki Pont-a-Ven

Palei Scheldt kanalą anglai šį
ryt padarė ataką, kuri nuvedė 
juos per kanalą lino Bantouzelle 
ikit vietos 3 myl. į pietus.

Baisus partižas dabar dengia 
lauką trijose myliose į tį’tus nuo 
šios vietos Wafllincourt linijoj, 
turi yra paskutinė iš Hindenbur- 
go sistemos šioj apygardoj ir iš 
jos vokiečiai dabar bėga.

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., Oct. 7, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

PRANCŪZAI PAĖJO 25 
MYLIŲ FRONTE.

Anglai paėmė Fresney-le-Grand 
ir kitus miestus.

LONDONAS, spalio 6. 
Francuzų kareiviai prasiveržė' 
per vokieči opozicijas Champag- 
ne 25 mylių fronte į šiaurę ir 
šiaurryčius nuo Rheims.

Francuzų karės ofiso išleistas 
oficialia pranešimas parodo, kad 
franeuzai perėjo Aisne kanalą a- 
pie mylių fronte, pasiekė Ag- 
uilcourt pakraščius ir artinasi 
.prie Aumenancourt-le-Peitil, 8 
myl. j šiaurę nuo Rheims.

Aguilcourl francuzų armija 
beveik ant viršaus ‘ Berry-au- 
Baek geležinkelio, vietos dauge
lio baisių mūšių pirmame Cham- 
pagne ol’ensive 1916.

< Augmenancourt franeuzai yra

Toliau į rytus franeuzai eina 
pirmyn linijoj j šiaurę nuo mie
stų Pomaclc, Lavannes ir Epoye 
ir paėmė Pavergei’ ant Suippe 
upės.

Toli į šiaurę, anglai naujame 
paėjime apygardoj i šiaurvaka
rius nuo St. Ųuentin paėmė 
Montbrehain ir Beauevoir mies
tus, paskelbė field - marša- 

kirsdamas Brooklyną nuo New 
Yorko. Tas tęsėsi dvi valandas.

Vienok laukiamoji T. N. T.

sibaigė laimingai.

Ftįisnoy-le-Grand, 81/* myl. j 
šiaurryčius nuo Sf. Quentin ta
po paimtas šiandie anglų, sako 
field-maršalo Haig naktinis pra
nešimas.

True trnnslation filed with the post- 
niaster at Chicago, III.. Oct. 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

PRANCŪZAI VEJASI BĖ
GANTI PRIŠ4.

Vokečiai atidavė fortus, kuriuos 
jie laikė nuo 1914 metų.

PARYŽIUS, spalio 5. —Fran
cuzų karės ofisas šiandie paskel
bė, kad vokiečiai traukiasi 28 
myl. fronte į šiaurę nuo Rheims.

Priešo pasitraukimas pasiekė 
vidutiniškai <3 mylių gilumą ir 
keli svarbus miesteliai liko’ atsi
imti. )

Rheims miestas tapo paliuo- 
suotas nuo vokiečių artilerijos 
valdymo ir išJliuosavimas šio 
daug kentėjusio miesto išrodo

Fort Brimont ir augštuma, ant 
kurios jis stovi, pakliuvo į fran
cuzų rankas šįryt, taipjau augš- 
tumos į rytus nuo miesto, jų 
tarpe Teton, Cormillet, Saus 
Nom, Haut, Casgne ir Blanc yra 
apvalytos nuo priešo.

Pasitraukimas buvo privers
tas franeuzų-amerikiečių karei
vių pasisekimų palei Vesle ir 
Champagne frontus. Talkinin
kai yra artimam susidūrime su 
besi t ra uk ia n čiu priešu.

Priešas aipleidžia fortifikuotas 
pozicijas, kurias jis laikė per ke
turis metus ir jo traukimas pa-

Moronvillers Masivas tapo pa
imtas, masivaš Nogent L’Abbes- 
see yra apsuptuos.

True translation filed with the posi- 
niaster at Chicago, Ilk, Oct. 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

71,000 TURKŲ PAIMTA 
PALESTINOJ.

Beto arabai suėmė 8,000 belai
svių.

LONDONAS, spalio 5. — Pa
sak vakar išleisto oficialio ka
res ofiso pranešimo,gen. Allenby 
spėkos nuo pradžios anglų vei
kimo Palestinoj irSyrijoj suėmė 
71,000 belaisvių. Beto arabai 
sakosi suėmę 8,000 belaisvių.

Oficialis pranešimas sako:
“Abelnoj situacijoj nėra per

mainos. Į šiaurryčius nuo Da
nauskus musų kavalerija valo ša
lį. Ji suėmė daugiau kaip 15, 
OOObelaisvių šiame lauke.\

“Nuo pradžios veikimo rūgs. 
18 naktį daugiau kaip 71,000 be
laisvių ir 350 kanuolių paimta, 
be 8,000 belaisvių suimtų kara
liaus Hussein arabų armijos.“
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1840 S. Halsted St.. Chicago. 
111. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chlcagoje— pačtu:

Metams ....... . ..............
Pusei meto ........... .
Trims mėnesiams .......
Dviem mėnesiam .......
Vienam mėnesiui.........

Cbicagoje—per nešiotojus
Viena kopija ................
Savaitei .........................
Mėnesiui ........................

Suvienytose Valstijose, ne Chicugoj, 
pačtu:

Metams ..................
Pusei meto ............   •
Trims mėnesiams ... 
Dviem mėnesiam ... 
Vienam mėnesiui .... 

Kanadoj, metams ..... 
Visur kitur užsieniuose
Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.
Rašytojų ir korespondentą prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popleros pu
sės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai- 
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauju jy ir atsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

ma tik nuo 5 iki 5:3(1 v»i. vok.

Redakcijos
Straipsniai

True translation filed yvith the P^M- 
masler at Chicago, III., O< t {]«• 
as reąuii’ed by the det of Oct. 6,1 J17«

Lietuviški bolševi
kai prieš rusiškus 
bolševikus. ;

• Kitoje vietoje šiandie per
spausdiname tūlo socialistų

mas”) iš “Naujosios Lietu
vos”. Tas straipsnis paro
do, kaip lietuviai kairiųjų' 
es-erų pasekėjai pradėjo at
sinešti prie bolševikų po 
Brest-Litovsko taikos pada
rymo. Įdomu yra patirti ta
tai todėl, kad kairieji es-erai 
iki Brest-Litovsko taikos 
uoliai rėmė bolševikus.

■ kitas dar įdomesnis dalykas. 
Jame cituojama lietuviu bol
ševikų oficialiu organo, 
“Tiesos” nuomonė apie rusų 
bolševikus ir jų padarytąją 
taiką. Pasirodo, kad Kap
suko ir Aleksos laikraštis 17 
-ame savo numeryje griež
čiausiai pasmerkė Lenino ir 
Trockio politiką taikos klau
sime. Pasak jo, bolševikai, 
darydami taiką’su Vokieti
jos imperialistais, “sumind
žiojo savo senąjį mokslą”, 
‘‘klaidina ne vieną darbinin
ką”, ‘‘išsižada klesų kovos”; 
bolševikų duotieji vokie-

ke reiškia “atsisakymą nuo 
revoliucinės kovos”, jie yra 
lygus “senosios taktikos su- 
bankrutijimui; Rusijos val- zl^io ...-/...J-.* _

jos kovoj su Ukrainos dar
bininkais”; bolševikiškoji 
sovietų valdžia “dabar vie
šai eina išvien su reakcionie
riais prieš revoliucionie
rius”...

Tai ve kokiais žodžiais pa-

gyvenantis Ameri- mą.ševikai”
koje, delei “Naujienų” išrei
kštosios nuomonės iš piktu
mo kone ant sienų kabinda- 
vosi ir šaukdavo, kad ta nuo
monė tai “melas” ir “šmei
žimas”.

Tiesa, tarpe “Naujienų” 
ir Rusijos lietuvių bolševikų 
organo yra žymaus skirtu
mo net ir šitame klausime. 

‘“Naujienos” blogus bolševi
kų darbus skaitė blogais pir
ma ir dabar; o “Tiesa”, 18- 
am savo numeryje jau ėmė 
teisinti tuos Lenino ir Troc-

ji buvo nupeikus ir pasmer
kus 17-am numeryje.

Tas proto stovis, kuriame

daguodami 17-ąjį jos nume
rį, tai buvo tiktai lyg ir pro-

lum

kinai pamatyti dalykus tik
roje iu išvaizdoje: bet ta

tuvių bolševikų lyderius

užsimerkę akis, sekti pas
kui Vokietijos imperialistų

Darbo partija 
Amerikoje.

Rugsėjo 12 d. šioje vieto
je rašėme apie tai, kad Mon
tanos valstijos Darbo Fede
racija (Am. Darbo Federa
cijos dalis) įsteigė naują 
politinę organizaciją — Da
rbo Partiją, kuri ketina jau 
ši rudeni dalyvaut šalies Rin
kimuose, statydama savo 
kandidatų surašą į įvairias 
valdiškas ir įstatymų leidi
mo įstaigas...

Dabar ateina žinia, kądjto-

rė ir vienoje Naujosios An
glijos valstijoje, Coųąecticų-

pat žmonės, priklausantįs 
Amerikos Darbo Federaci
jai, būtent, nariai mašinistų 
unijos skyriaus No. 55, Bri- 
dgeport’e. Tarpe pasira
šiusiųjų ant prašymo delei 
naujosios partijos inkorpo
ravimo randasi 22 tos uni
jos nartai, tarp kitų ir jos 
“biznio agentas”, Samuel

Sakoma, kad partija jau 
turinti 3000 narių. Ji keti
nanti eiti Anglijos Darbo 
Partijos pėdomis. Jos prog
ramai! (platformėn) tarp ki
tų punktų įdėta reikalavi-

mo, dideli mokesčiai ant pa
jamų, visuotinas balsavimas, 
visuomeninė nuosavybė ant 
gaminimo ir komunikacijos 
priemonių. «

šiandie da yra sunku sprę-

Vienok nereikia užmerkt a- 
kių prieš tą faktą, kad yra

josios augimui ir stiprėja 
mui. Viena, yra populeriš- 
ka tarpe darbininku ir to
lyn darosi vis populeriškes- 
nė “darbo partijos” idėja, 
ačiū sparčiam politiškojo 
darbininkų judėjimo augi
mui Anglijoje. Antra, orga
nizacija, kuriai Darbo Par
tija darys tiesioginę konku-

, Nepasitenkinimo dva- kį pat “draugišką vakarėlį“? 
šia apsireiškia ir apatijoje,1 Protestuotumėte, a? Bot luo
šu kurią ja eina veikimas da-( met pasirodytumėt baisiai ne- 
Ugelyje partijos skyrių: logiški:, negalėtumėt prirodyti 
kuopų susirinkimai menkai skirtumo tarpe jūsų ir saliu- 
lankomi, agitacijos darbas nininkų “draugiško vakarėlio”, 
silpnėja, ir tt.

ir pastebėtina, kad nepa-' idėja-draugiškumas yra du skils 
sitenkinimą rodo ir viešpa- tini dalykai. Jeigu norime su
tašančiosios partijoje sro- rengti draugišką vakarėli, lai 
vės atstovai ir jos priešai, nepadarykime' jį biznišku! Jei- 
Tos srovės priešai ima ša-’gu jau reikalas padengti suren- 
linties nuo organizacijos gimo lėšas (už svetainę, muzi- 
arba net mesties į kitas or- kantams ctc.), lai vely imt ma- 
ganizacijas; O viešpataujan- žą ižimgą. Priešingai gi kiek- 
čiosios srovės šalininkai de- kviligim 
juoja, kad organizacijoje'gėjai tik 
neiną dalykai taip, kaip jie iš tų... 
geistų. Nesenai, pav., buvo 
matyt “kairiųjų” spaudoje 
nusiskundimų, kad visoje 
Naujojoje Anglijoje “opor
tunistai” paėmę viršų ant 
“gerųjų” socialistų; viena 
tiktai, girdi, Connecticut 
valstija dar esanti “all

Biznis ir

kad ren- 
pasipelnyti

Socialistams šilųip elglies nc-

Laisvamanių susivieniji 
mas ir socialistai.

kaip tik dabar ir Įsikūrė Da

dienraštis “N. Y. Volkszei- 
tung” apie Ohio valstijos so
cialistus: •

“Ohio, kadaise turėjęs

darbininkais... Kada Vokietija 
eis talkon Suomijos buržuazijai, 
kad nuvertus Suomijos darbi
ninkų valdžią, Busijos Tarybų 
Valdžia, prižada nekliudyt tam... 
'loji valdžia (Busijos Tarybų. 
Aure) dabar viešai eina išvien 
su reakcionieriais prieš revoliu
cionierius. Panašių dalykų pa
saulis dar nebuvo malęs. Joki 
busimi Rusijos proletariato lai
mėjimai neišteisins tų kelių, 
kurie privedė prie taip gėdingos

Ar bereikia skaudesnių ir tei- 
įgesnitL teisybės žodžiu. Vis-

būti tikro šoriai - revoliucionie
riaus ir internacionalisto, kuris 
galely arba net drįstu paleisin-

padarymą.

1) a b arti n .i u laiku ■ Bei “'Tiesa” visko gali, 
taip lietuvių atsirado nauja or- štai N. 18 jau atbulinį šoka: 
ganizacija. lai yra Lietuvių’ 
Laisvamanii'i Susivienijimas. 'Ta 1 
organizacija liko sutverta per a-( 
gilaciją kun. Mockaus, dd. Ba-’SĮ 
goėiaus, Kučinsko, Dubickio ir

sidėjo prie šitos organizacijds, 
kad likus didesniais laisvumą-

mą. Aš nešu priešingu tam Su- 
siMilmijimui. bet noriu paklans-

i uis tai ynų vauizią tolimesnei lauš siausiies prieš mihtarinę au- 
kovoti: jie klaidina darbininkų! tokradiją, kuri laikė žmones sa

vo naguose.

Jo nuomone, pasielgimo bū
das, kažkuriose vietose su tokiais

klcsą (slui kokie didžiumiečių

kuri skandina (šia ką daro ko
munistai su darbininkais! A.)... 
Busijos gi proletariatas, kuris 
dal>ar vadovauja Busijos revo
liucijai, jokiu budo negali atsi
sakyti nuo kovos su buržuazija, 
vis vien ar Rusijos, ar Vokieti
jos (Deja, atsisako, nes ką tada 
reiškia visi kuogreičiausi vokie
čių ultimatumų vykdinimai, rė
mimasis telegramose į vokiečių 
imperialistus laikos sutartimi, 
vokiečių delegacijų atvažiavi
mai, kuždesiai su buržuazija?

Ir taip toliau.

ekonominio materializmo pase
kėjai. Tikrai, tai partijos lini
ja, kuri yra “nuklydus nuo pro
letarinės taktikos”. 'Tai didžiu- 
miečių “taktikos susibankrutiji- 
mas". Ir lai jie ne “sumindžio-Dabar jau įvyko tas laktas:- 

I didelė didžiuma Tarybų suva-Į 
ižiavimo nutarė pasirašyti ir pa-j 
Įsirašė, patvirtino.. . Dabar ai ?.ju |<ri(ingi.|Usiu momentu, kaip 
šiaip, ar taip žiūrėsime į d. Lėni- jr r(.j|<(-.jo lanktį. Apskritai, s<>J 
iio paskelbtąjį atsikvėpimą , cial-demokraliįos taktika suba- 
musų uždaviniai tie palįs liekaj nkriltnvo n internacionale kilus 

l kaip ii* Petrapilio lai v bos. O kurui, neišvengė to likimo ir

pįjio»|)arbininkų ir Kareiviu Al-‘ I šis, kai lik nuo žodžių
1,11 prie darbu. Prisimena liesos

U UI 'ilH ItlIJ.-VlU, IV III ir U<ll UUUhl.'Vl « . . . • • . . • I • *•
. . i Maskvoj priimtiesiems nepapra- ir “v.... .i:,..................lum; ka jus nuveiksite? Arne- . ,r . . |N<>. 18 žodžiai. Nuo t >s dienos

užl-nk-i iums dr immčrii t iro s a, v n’ •susazKn ,,,,r 1H,‘1ji vadinasi “Busijos Komunistu uzi: iiha imis, oi augiu tai, laip , . . \ i ■’ *
Įeinu si'iur i 1 n’'LIKINA JI )S, p-r(jjn (bolševiku)”. Tcisvbę 

------- v f ------------------- ’ . kaipo VIENINTELĮ TEISINGĄ n.L.bins imn vardo nermninv 
Ištiesų, apgailėtinas ubą- dirva socialistų partijoj, tai ga-j iHsiimn’ nuturima su1 -L - ’V
gystės paliudijimas! Ir iŠ-1 ii,,ln praskleisti plačiaus ir veikti f-.-- • •* .• . . - • * • 111,0 ,u*l<R‘k nepersimainė . Vi-
rodo, kad jisai įgyta tiktai visiems išvieno, o nebėgioli į ko- 
per organizacijos narių ikk’ Irn naują organizaciją. Kaip 

• V • 1 • Z • • 1 • "I j . X ■ V X . X X . k. • ■ ««. X ■ • Z ■ • . • rfX
Truko”qtūkstančior u>istl.' lankę^^-inlck 

parašų,"viso wkstančio,‘ <>, "us|"jĮ> soeiųlisių

ant nominacijų prašymų, 
kad pastačius kandidatų
surašą į valstijos urėdus.1 socialistų dirvos

apsileidimą (jęi nę bailu- 
mą). " ‘

idėjusiomis aplinkybėmis..
ikalauja, kad kairieji eserai 

.v,, , (būtinai pasiduotu 'Tarvbu suvalau matau, daug musų draugu so-' . . ‘‘ < i ziavimę ! nųląrųnams visuose

j nrn ji nėkiek nepersimainč

tijos, stačiai einančios revoliuci- 
lietuviški 

I proletarai mato partiją hukščiai
, ipiąkit,mjiuose yęiksmuose“ taip- njo S()Cju]iznio kelil|) 
gi “nek^, dgZŲi’Įgąpi/.ųpt, ii* lau-

cut’e, AkrM, Columbu- <l«- 'J * ,is■ ' : T/;, :
S’e. Į kuriuos atsiianka tu- Jį->■>>.
ksatnciai žmonių... , ■■n kl)VGsi.į;jik 1)t*.š k|erikalus, i '»un>as, visiškas prituri'u«s *y<;-
Reikia prie to pridurti,'() remsiąs visus naudingus visuo-įikini,nas kapilulecijos .lųilm’i- 

kad Ohio valstijoj socialistai ndehei darbu*! Bet kur nuėjo su IVM’ ,<niP •.teisin- 
bvivo žinotai ne tiktai stipria t(Vkbds darbais pirmieji 'laisva-‘ 
savo'- organižadija,1' o- ir di- immiah * .pav-jp čiupus- ir 
dėlių 'škvd' ‘‘“kairutaUĄ Ir, Jiems m užteko <Hrv<>s«, politika ! 
“kairysis”'' laiUt^štis *1 *' j'fem s 
d ab a r įi K k ai ši o j’a' b a i lu ta ą!...

Taigi, kada šitaip dalykai 
stovi Socialistų Partijoje, tai 
naujai gimusioji Darbo Par
tija gali pagauti darbininkų 
minių pritarimą.

nose ekonominio vystymosi do 
gmose “susidėjusiose aplinky 
bėse“. , O tai priveda prie, aiš<

rWin'iai\' pav;;; $9iupas' ir 'Co.? , (??Jo Gudri is-

Skaitytoju Balsai
| Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsakoĄ

Draugiški vakarėliai.

darosi ląbai įkyru kuomet į juos 
atsilankai. Vieloj draugiško, 
mat, visa ten raudi bizniška 
skersai ir išilgai. Pav., norėda- 
jmas pamatyt lokį “draugišką 
vakarėlį’’ pirmių-pirmiausia tu
ri čiupteli kišenini), būtent ar 
}ait<lasi ten 50 ar 75 centai... 
lai reikalinga, kad galėjus 
“draugiškai“ pasirokuot su į-

Bet, lamstai už tą pinigą nui

duonos pinti įsprausta trupinys 
mėsos kokios nors “ėmės”. O 
priedais stiklas šilto vandens!

renciją, t. y. Socialistų Par-!^lJ^’* ljkrai draugiška vakarie- 
tija, dabar pergyvena skau- Jl,(' : už,noki 75, o gauni už 10

Socialistų Partijoje yra 
daug nepasitenkinimo vieš
pataujančiąja jos pakraipa. 
To nepasitenkinimo pasek
mėje, šiomis dienomis nuo 
partios atsimetė pietinių sla
vų socialistų federacija; o

(padengus svetainės ir muzika-

gų, yra aršiausiu, kokia lik gali 
>uti, neigi priešų taikos pasiuli- 

niniai reikia paleisti tylomis. Mi- 
itariniai laimėjimai suteikė pro

gos diplomatijai ir diplomatiniai

taikos nota, turėjo būti pilnai iš
naudotais.

kininkams nikėjo paaiškinti 
priešo žmonėms savo žvilgsnį ir

konferencijos butų tuomi nusi
kratytas. Jei vokiečių vadai nė
ra prisirengę paskubinti taikos 
idealą, tai, jo nuomone, organi
zuotieji darbininkai yra prisiren-

limus jos atsickimui.

Ant užbaigos Ilenderson užgy
nė tvirtinimą, buk darbininkai 
nenori išreikalauti atlyginimo 
už skriaudas jų draugams ju
rose.

True trnnslntion filed wilh Iho posi- 
nuister ai Chicago, III., Och. 7, 1918. 
as reąinrcd by the uct of Oct. (i, 1917

Turime atsiprašyt skaitytoj i. 
kad straipsnyje “Europos sočiai 
istai”,išspausdintame pereitos su 
balos “Naujienose,” palikta kele
tas stambią zeceriškų klaidu. 
Viena tą klaidų yra tame, kad 
tapo praleista didesnė dalis pa-

klesos stipru
mas... įas pa r 
skamba sekamai!

pareina ne tiktai ant to, kiek jie
gų turi ta partija arba klesa, o

mai. Vokietijos darbininkų kle

išreikš-
tos taktikos.

Kai supucklč: kairėn — deši
nėn, kairėn, dešinėn... ‘!

Ką-gi! Nuosaku! . Aure.

sa” savo vyresniųjų brolių, 
Rusijos bolševikų, padarytą
ją “gėdingą taiką” Brest- 
Litovske. Visai panašiai a- 
pie tą dalyką yra daug kartų
išsireiškusios ir “Naujie- cechų socialistų federacija 
nos”. Bet lietuviš2<ieji “bol- svarsto atsimetimo klausi-

pasipelno.

i l)tUYj(j) gMPjąšauklį sau-
“siisjdėj usios aplinkybės” 

reikalavo. Bet įvyko “lai- 
>” ratifikacija kita daina, 

laisvamaniai. Socialistinė dirva '1,es ir “susidėjusios aplinkybes” 
plaTsnė. Socialistai kovoja prieš kilos. Išmintingas prisitaiky- 
visus darbininkų priešus, nežili- ma
rint kokie jie nebūtų, nes visi Ir silas dvilypumas netik 17 
darbininku išnaudoja. Socialis- prasideda! Jau No. 11 yra

nVlci. Noisliuvd gabus''laistai/S4 
mantai, pasibučiavo su klero-tau i 
tais ir važiuoja viename vežime. Il<)

True trnnslntion filed wilh the pnst- 
niasler nl Chictigo, III., Oct: 7, 1918, 
as rcąuired by the act of Oct. 6. 1917.
HENDERSON APIE DERINA

MĄJĄ TAIKĄ.

Kalba su vilčia apie vokiečiu di- 
džiumiečių atsinešimą. — Bul

garija esanti nuoširdi.
tų pareiga veikli savoj organiza- trumpas, bet aiškus sakinys: 
cijoj, skleisti propagandą tarp Į lietuvių didžiumiečiai “nutarė 
nesusipratusių minių, o ne į ko-pšino kartu dar balsuot“ ir jie

maniu. Draugučiai, ne savo dar 
bą dirbai e.

—J. Gasiunas.

mima

Tri.e Iranslation filed w1ITi the posf- 
miisler a( Chicago, III., Och 7, 1918, 
a.s leipiired by the act of Oct. (>. 1917

Didžiumiečių dvily
pumas.

lią.vimus nesibaigia.
šiai- didžiumiečių “Komunis

tas” pasirodė. Ir jis No. 1- 2

i alkiu
* >t sos

skaitėme

minlys:
“Jokios laikos nėra ir negali 

buli!... (O Brasta, Maskva? A.) 
lai ne tikroji taika, lik taikos 
falsifikacija, tai ką padarė ne

’Kom.’

giau jiegų, negu Amerikos dar
bininkų klesa; ir Vokietijos so- 
ciid-demokratija yra daug galin
gesnė, negu Austrijos social-de- 
mokratų partija. Bet valdžios 
ir buržuazijos klesų jiegojr daug 
labinus persveria darbininkų ir 
jų partijos jiegas Vokietijoje, ne
gu Austrijoje. Austri jos sočiaii-

alistai savo; lodei ir moralės pa
miegos jie turi (langiaus.

Tolinus sekamas paragra
fus turi prasidėti žodžiais: “Re-

ninku klesos stiprumas...

Tame pačiame paragrafe, kiek 
žeminus, vienas sakinys Imi 
skambėti sekamai: “Panašiai 
išsiaiškina ir nuostabus Anglijos 
socializmo augimas paskutiniais 
melais...” Vietojenuostabus, bu
vo klaidingai sustatyta “nuosta
bu”, ir vietoje socializmo — “so
cialistų.”)

LONDONAS, Anglija, Septinl- 
dienis. Vakar Arthur Hcnder- 
sen, kalbėdamas į darbininkus 
Londone Easl Ende, vėl išreiš
kė savo viltį vokiečių socialistų 
didžiumiečių alsiin'šimui, o apie 
bulgarų besftaikymą, pasakė, 
kad jis nuoširdus.

Nurodęs į linksmas permai
nas, įvykusias karės laimėse, jis

, j pasveikino, pasak jo, didėjančius Antai los ■ ..... • , \ vapsirciskimus, kad ccntrahų sa
lių žmonės ant galo pradeda su
prasti, jog jie buvo lironingosios ' 
m ililarizmo tvarkos aukomis.' 
Jis pavadino vokiečių socialistui 
didžiumiečių suformulavimą są
lygų. kuriomis jie vilu valdžion, 
ne mažiausiai svarbiomis ir 

vėliausia kalba C 4jhiatai su lokiu Scheidemanno vėliausią kalbą 
Žodžio suktieji reichstago vyriausioj komisijoj, 

pilietinę perlaiką. Jie luom pat ‘Ivomunislo redakcija šioj vie- kalbėtoja 
sumindžiojo senąjį savo moks- ^š! jokiu budu negalėjo padėti, kios politikos su Belgija ir Bresl-• 
!ą. Jie luom pat klaidina ne vie- •

Jie luoi;i pat pripažino laikiną paaiškinimu:

Kazimieras Gugis

Viecfa visokius reikalus, kaip i. riminaliikuose 
taip ir civiliškuose teisn.’.’ose. l>uru 

visokius dokiiniem u* ir į opieras.

Namų Ofisas :
>323 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Te). Orover 1310

Mtv ito Oftaas •
127 N Oearborn St.

III -13 Unity Mds.
TcL Central 4411

rę
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*,,lavo CENTRAL MANUFACTURING
Leidėjai rupiuos (sic!) tą žodi |J(oVsko sutartį pavadino kliūti-1 

r.ą darbininką... 'Tokius prizą- išbraukti, liet nepasisekė visuose mi laikai, paskaitė žingsniu pir-j
! numeriuose'. Bet mums rodos, 
1 “kas pirmesnis, tas geresnis”.

myn.
Bulgarijos prašymas pertrau-

se valstybėse ir jų draugėse.1 A ) diplomatai. (Bravo! Sveiki 
Aure) galima duoti arba per ap-J na,ne- Bl*l vėlai suprasta! Jut 
sirikimą, arba laikinai nuklydus .iŲs skelbėte 
nuo proletarinės taikos. Tokius 1,1 skdo”. 
prižadėjimus gali duoti lik tas< kyla: “tai 
kuris... išsižada klesų kovos, plomalai’

|y_ bei kili didžiumiečiai irgi bu- 
Len- 
apie

jei išmintingai ir užjaučiamai
mir vo čto by to 

Ir kaip gražiai pasa-

Tokių prižadėjimų davimas
gus atsisakymui nuo revoliuci-' vo tnikos diplomatai. A.).
nes kovos, lygus visos senosios' «vatikini ((lera nuomonė

Leniną! A.) mėgina įkalbėti da
rbininkams, kad “taika” duos

mililarėj, taip politinėj reikšmėj 
jis skaito kovą pasiekusią savo 
augščiausio kritiškumo laipsnio

DISTRICT BANK
1112 \V. 35-1 a gatvė 
(Tet. brovei 6310).

Yra atdara dėl biznio nuo 9 rytv» iki
3 po pietą. Subidoinis iki 1 po pirlt.i.

z VAKARAIS
Seredomis ir Subatornis nuo (i

8 vai. vakare.
Mhnc galite nudyli banke, tiri 

kalni atsiradus kreipkitės prie 
nęs j namus.

3343 Lowc avė.,
(Tek Boutevard 9983)

1 floras, užpakalyj. Nuo 6 iki 10 v.v.
A. BETRATIS.

iki

rei- 
niii-

dar lokius vakarėlius vadinti 
draugiškais? Jei jau šitaip, lai 
ką, meldžiamieji,' pasakytumė
te, jeigu vieną gražią dieną sa- 
liunininkai imlų ir surengtų to- jo paliiręti konliTCvoliueionie- pasilsiu valandėlę ir tuo sustip-

pratimui reikia pamatyti, kad
siisibankrutijimui

sienos. Ačiū tam laisvesnieji Vo-

I\ GALSKIS, 
Notary Public 

Užtvirt’na visokias lefrab'akns paperas, 
: p<1rnudžiH nuo n^h'm'nąii ats't kimų. 
Sutc'kti arcrlauftlvi. iidvokatus dėl įvai
rių bylų viruose teismuose; bendradar
biauja prie geriausių advokatų.
135G N. Hoyne Avė., Chicvgo, III.

Telephone llumboldt 8360



N A n I I E N 0 8, Chiratro. 111Panedėlis, Spalio 7, 1918

Thia banslntion filcd with the post-| lyti vnikuins kainus tum tikruo- vuikums ir mokiniams žemiau 
mastei* at Chicago, III.. Och 7, 1918, • —-
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Darbininką reikalai 
Anglijoje.

JJ.L ■■■ !■■» !!■ ■». «

LONDONAS

minimalus algų kainas 
darbininkams 
Ilampshirt ‘j.

nustatyti 
laukų 

(’.ornvval l’ijoj. 
Lincolnshire’j,

ir Yorkshire'j: Kainos taipgi

kų.rūšims (galvijų, arklių pri-

bysbire’j ir llampsbire’j ir vai- 
kams (.oru \va 1 l'i j<> j.

Nolhingliainslnre'j, JShrophi-
Stafl’ordsbire'j ir
Prisakyta n usta-Yorkshire’j.

te. Devone
Hadnore.

Kente,
Visi šitie

Brecone ir

iame tarnybos susirinkime bu
vo svarsto,ma plotas (skalė),
pagal kurį turėtų būti nustatyta 
minimales algų kainos vaikams 
atitinkamai kainoms nustaty
toms suaugusiems darbinin
kams ir švaistyta patarimai, ap
turėti nuo Įvairių apskričių ko
mitetu. Buvo nutarta išleisti €
pastabas apie sumanymą nusta-

se apskrietuose sutinkamai su 
laipsniuotu plotu amžiams nuo 
1 I metų iki žemiau 18 metų.

Dabar "buvo apturėta patari
mai specialiu tarpininkavimo tri
bunolo. i kurį buvo kreiptasi. su 
paskutiniu periodiniu pa reikala

karinio akto 1917 m. karės daik
tų ministeris dabar leidžia įsaky
mų, pritaikantį priteisimo sąly-

baudimus karės' daiktus ir ku-

puses, šitie patarimai buvo ap-

matuose. v
Siunlybos ministerija pasikvic 

te talkon Pirktinės Jūreivių Tar
nybas Draugiją sudarymui nau
ju šalies tarnystes surašo meis-

steris, pritariamas Darbo mini

šilingu, tipenus merginoms jau
nesnėms kaip 18 metų, šitas 
Įsakymas bus taikomas prie visų
rios jau apturėjo Motery Vicny-

nuo pradžios pirmos pilnos mo
ki slies po rūgs. 1 d. Karės daik
tų ministeris taipgi atkreipė (lo
ma Karės Ministerijos į klausi-

Sutinkamai su šalies sutarti- 
mi inžinierystės ir liejimo ama
luose Numušimo (Reduction) 
komitetas išleido vieną savo pe
riodinių priteisimų liepos 21 d., 
įsakantį firmoms, kurios yra in
žinierių darbdavių finleracijos 
narėmis, pakelti 3 šil. (i pcn. sa-

Mokinkies Koliai Turi Progą!
Gausi geresni ir švaresni darbų, ir geresnį užmokestį tik tuomet, 

...........................................................yjusų mokykloje 
i išmokti visų Anglų kaitrų, skaitymų ir raštų, už 
Taigi, pasinaudok šia proga. Dabar yra geriau- 
šalti ir ilgi vakarai, namie nėra ko veikti, o pa

simokinti vra geriausias laikas.
NEBŪK SUTINGĘS—IMKIS Už DARBO!

Gal jautiesi, kad šie uždaviniui \ra pervargųš ir perviršija tavo spė
kas supratimo,' arba kad Angliška kalba dėl tavęs yra persunki ir kad 
jos negalėsi išmokti? Jeigu taip, tai galime užtikrinti tave, kad bėgiu še
šių melų daugelis vyrų ir moterų, naivių aidžių, po nnlsų priVžittra, 
išmoko Angliškų kalba, turėdami nųižas spėkas supratim.o, ir vps tik 
inadžiamoksliaį. Išmoksi ir tamsta '.jei lik pradėsi mokslų musų mo
kykloje, ir Jaikvsies jos tvirtai: pastoviai pribusi ant lekcijų ir mokin
siąs pagal savo išgalėjimo. .

Apart Anglų kalbos, musų mokykloje via mokinama Lietuvių kalbą, 
pi .utinė ir gramatika, ilritinėbkit, laiško rašymas, istorija, geografiją, , ir 
daugelis kitą atskirų šakų. Taipgi, mokiname visas Gramniar Šchool ir 
lligh School šakas.

Mokytojai musų mokyklos yra paslovųs ir tuvi gerų prityrimą, liūs 
hickviririim užtikrina gerų progresu. Pradėk mokinties, nesigailėsi.

VISKĄ AIŠKINAME LIETUVIŠKAI
Rudeniniai kursai prasidės Ori. 7. 1918. Prisirašyti ateikite tuojaus. 

Dabar ppidėjiis bus mokiniui geresnė nauda negu kad butų pradėjęs 
vėliaus. MOKINAMA DIENOMIS IR VAKARAIS.

B. T. \V.\ITGHES ir .1. P. WAlTCHES, Mokytojai.
AMERIC AN UOLLEGE PREPARATORY SCHOOL 

3103 So. Halsted St., (kampas 31 ir Halsted gat.) Chicago

kuomet išmoksi Angliškai kalbėti, skaityti ir rašyti, 
galima greitai ir lengi 
prieinamų atlyginimų, 
sius laikas mokinlies

LABAI PIGIAI PARSIDUODA
SMULKMENŲ SANKROVA

įvairių šeimininkėms reikmenų, darbininkų Įrankių, ci
garų, saldumynų, ice cream parlor, rašomųjų daiktų ir tt.

PIRKĖJAS UŽDIRBS GERUS PINIGUS
Nes biznis senai išdirbtas, pačiame viduryje tiršta lietu
vių apgyventos vietos. Kiekvienas ją žino ir kiekvienas 
i ją eina.

Parsiduoda pigiai, už pirmą pasiūlymą, lodei, kad savinin
kas turės išeiti kariuomenėn.

Kreipkitės kuogreičiausiai kol dar nėra vėlu prie: /

JIOHH P. ^ALLYS
114 E. 107th Street. Roseland, Ghicago.

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1228 So. Leavttt St 
Kampas 22nd pi.

Valandos: 6 Iki 8 vakaro 
Phono Canal MM

Nedėldieniais tik pagal sutarti
Besidencijos Telephone Albany 8848

1553 W. Mndisnn st.
Su d r 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Bbone Haymarket 2563

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

Gydo Užsenėjusias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių, 
Kepenų, Inkstų, Pūslės, šlapymo ir Visas 

Privatiškas Negales.
35 »Sn. Denrborn St. kampas Monroe, 

yOCC CHICAGO, ILLINOIS
• liv Booni 506 ir 507 Crilly BĮ d g. Važiuok 

elevatorių iki Penkto augšto.
\ .tland<>": Knsdien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 iki 1. Taipgi Panedė- 
o i. *-.Trdoie. Pelnyčioje ir Sukatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

iirTiT-TfrTr'---Tmr~:~ "~rr--riirM >swsiisiwjiiuiwiBawBwmMswMawwiwsBWMSMBBi

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
* nl lln.fŲ. I.en>u. ItSniŲ ir

SPECIALIAI: Maleva rnalevoji m ui šlubų išvidaus. po $1.40 už gal.
CARR Intos. VVRECKING CO.

H. Italaf^d st, (h

lijllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllN

Nervuoti

tas surašąs vra daromas tam,1v

na paliuosavimą nuo militarės 
tarnystės ir kad galima butų ti
krai palyginti visą skaitlių kiek- 
vieno M'lcyi-iuiiN pauliniu q vyrų 

larnybei juroje ir dabartinio bei

reikalnvinio kiekvienos rūšies 
darbininkų.

ba nesenai puvo laikytas susirin
kimas nuolatinių ir laikinųjų už
vaizdų Wi)ohvicko Kariuomenės 
Kanuolių Skyriaus, ir laivyno 
Kanuolių Skyriaus, kur vienu 
balsu buvo nutarta reikalauti pa-

I

priaugimų sistemos ir įsteigimo

liūs sistemos užveizdai kartais

vaitę mažiau negu tie darbinin
kai, kuriuos jie prižiūri. Buvo 
paskirta deputacija nueiti prie 
karės valstybes sekretoriaus tuo
ju dalyku.

Rugsėjo mėnesyj žada būti lai
koma konferencija susivieniju
sios inžinierių draugijos ir įvai
rių amatinių unijų de/1 susivic- 
nijimo klatišimd." T'as dulykas 
yra svai’slon^a jau keli ‘nlėno^iai, 
bet kol kiiš jis buvo htidėlidja-j 
ma, iick’reikfjb fa^yklėš keisti.

mus duoti. šitas pienas apima

tai susivienijusios draugijos tu
rėtu nariu suvirsimi 500,(100.

Didžibsios Britanijos Kalnai

tame siisirinkiniė'Soidbporfd, su

iki karė pasibaigt ir (> mėnesius 
po įtaikus apskelbimui. Mat, 
metiniame susirinkime kalnaka-

ve nutariusi panaikinti taikomą-

bininkų, sukeltas tam kad išrei-

darbą, daug nepatogumo ir ne- 
unagumo pridirbo visuomenei. 
Slreikieriai metė darbą prieš sa
vo vadovų valią ir nedavė žinios 
išanksto, kaip tas būdavo pir- 
i liau. Gelžkelininkų Nacionalės 
unijos sekretorius J. H. Thomas, 
pasakė strdkjinlinkams atvirai,

patiems ir kad jis netarpinin-

Ilgainiui streikininkai imta

ut rimas įvyks tuojaus, kaip tik 
jie pradės dirbti. Masiniame

me, kur buvo nutarta grįžti prie

dreiko komitetams, laikytis dar- 
b? iki bus svarstoma principas

Daugumas darbininkų pirma grį 
Hm o prie darbo pasidarė sau 
nusdienį šventės. Klausimas, ku 
ris dabar yra svarstoma, apima 
12 šilingų 6 penų pakėlimu mo
kėsi ies moterims darbininkėms.

Atnaujino bylą.
Užvakar lapo atnaujinta inies-

paniją. Miestas reikalauja, kad 
gaso baronai sugrąžintų gaso 
vartotojams 10 milionų dol., ku-

Žmones
Nerviškumas lai yru niodcjniškii Hgh? Senho.se laikuose 
kada skubinimas paskui darbų ir paskui pinigus dar ne
buvo taip ištobulintas kaip jis yra šiais laikais—kada žmo
nės gyveno pagal savo išgale, vidutiniškai, tikrai ir regu- 
liariškai kada nervų syslema gaudavo savo dalj pasilsė
jimo ir apžiūrėjimo, tai nervai visai nenukentėjo ir žmo
nės nežinojo kas tai yra nerviškumas. Bet gi .šiandien, 
teisybė dalyko yra lame, kad tas neperstojantis skubini
mas su kuriuom tu susitinki visuose gyvenimo užsiėmi
muose, naturališkai, privelia prie susilpnėjimo visos ner
vu systemos ir lodei nervai nukenėia daugiausia. Ar tu 
lauki palengvinimo? '|’u glt|j lengvai jj atrasti. Sustok 
ant valandėlės mm to neperstojančio skubinimo, pastip
rink nervų syslemų naudojant

Severos
Nervoton

(Severas Nervotonas). .Jis j ra puiki medicina nuo nuil
susių nervų labai lauktinas maistas dėl persidirbusios ner
vų systemos ir tonikas dėl viso žmogaus kūno, .lis yra ide
ališkas pagelbėtojas gydyme mentališko nusiminimo, nemi
gos arba insomnia. nerviško nusilpninu), hysterijos ir ner
viškumo.

Jis parduodamas visose aptiekose. Kaina $1.25 už bonką.

Kaipo pagelba «y<i.vine įvairių 
” nesveikumų Se

verus Gyvasties Balsimas privalo 
Imt naudojamas, .lis prašalina prie- 
tvarių, sustiprina visų syslenjų, pa
gelbsti sveikam veikimui pilvo, pra
šalina vidurių užkietėjimų ir dys- 
pepsijų. Kaina 85 c.

Galvos skaudėjimo šauksmas 
pagelbos.

Atsimink kad Severos Proškos nuo 
Galvos Skausmo gelbsti greit ir su
maniai tokiuose atsilikimuose. Kai
na 25 centai.

Išsiveržimai, I * • v • I .dina išvaizdų ir 
padaro daug sunkumo paeijentui. 
Prašalink jj .naudojant Severos Odi
nę MoHtį. Tai yra puiki salva nuo 
nieŽŲ ir tam panašių išsiveržimų. 
Kainų 50 centų.

Kenčiančios Moteris privalo 
pabandyt 

Severos Reguliatorių, nes mes žino
me, kad tas pagelbės joms maleri- 
silisii, iitaiiuti sveikai:) ir nauja ny- 
vuiiu,. I'ai yra laiko i ši negi ■■ t u s ir 
tikrns draugas kenčiančių moterų ir 
jauną nterginą. Kaina $1.25.

Gydantis Muilas r:,s- 
lies kiekvie

noje šeimynoje. Severos Gydantis 
Odinis Muilas čyslija ir gydo kom
pleksijų ir prigelb.sti kūdikiu ir su
augusių yanai. Jis yra pulkus dėl 
skutimosi ir tualetinių reikalų. 25c.

Prietvaras privalo bul neaplei
stas. Severos Pigul- 

kos Kepenims gelbsti prašalinti prie- 
tvarių ir tokiu laidu neprileidžia 
kitokių nesveikumų, kurie kitaip bu
tų pasekme. Kaina 25 centai.

savo akis j

| Dr. A. R. Blumenthal Į

Neužsitikftklt savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
•pt i e koriui .auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akinis tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
Jlaliu ištyrt jus akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darną atlia- 
:u belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reikalin
gi, mes tai jums pasakysime,

JOHN SMETANA
AKTŲ SPECIALISTAS

1841 So. Ashland Avė. Chieaf ~
Kampas 18-tos gatvės 

1-čios lubos, virš Platt’o aptiek** 
_ TCrasylcito J mano psaratfi* Valandos nuo 9-tos vaL ryto Urt 

8 vai. vakaro. Nedalioje nuo I 
vai. ryto iki 11 valandai dieną.

Severos šeimyniškos Medicinos yra parduodamos aptiekose visur. Jeigu jus negalite jų gauti, už
sisuks kitę tiesiog nuo mus. Bet pirmiau pasiklausk jusą aptiekose. Reikalauk Severos Medici
nų. Kitaip, prisiųsk reikalingų sumų su savo užsakymu tiesiog pas

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Efooctauoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuičias, kada pra 
nyksta regėjimą. 
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmotneter. Y- 
patiuįja dorna at
kreipiama i vai- 
9 ryto iki 9 vak.

nuo 10 iki 11 dieną, 
land Av. kamp. 47 at 

Vards 4317 
6487.

nuo

Darbo Galas “Ana pavogtasis CoroH!” jis 
sušuko. Kur tu jį gavai? kas 
jį turėjo? Ar nori atfyginimo?”

kus. Va!.: 
oedčldien 
4649 S. Am

Telepbnne Va
Boulevard

(V a i z d e I i s).

(Tąsa).

Brauno lupos sukrutėjo, 
jokio balso nebuvo girdėt; 
atsisuko eiti, bet policistas

bet
jis'

už-

Legali ratu 3’/z % mėnesyje. 
Vyrui ar moteriai, dirbančiai 
ar užlaikančiai namą.

Visomis pajiegomis, kiek jų 
bVivo likę pas ją. ji nutvėrė1 jj už 
rankos ir parodoj |Kiveikslą’ ko
jų gale. Paškii'il,ji1 emė'kčyruo-

(B(11

Ii ii

me.

idiu;J •

:iuk('", št'idkė jis. “Eižiu- 
Bet jos gilIVa nusviro jam

(•>. ai /ib ! > v, '.iiuri 
(iydylojas l įėjo• ir, db’fik'l

jau bereikalinga.. “Jau po vi- 
SBiUmimano mivląs"’ tyrė jis 
Brąumii. Prie šitų žodžių Brau-

ir atsiduso giliai; atsidusimas,

hrtlio, kuriu jis buvo įpuolęs. 
“Taip, jau po visam,” ture jis, ir 
stačialikystės papročiu, jis per

išėjo.
Buvo mažne antra va'landa 

ryto ir gatvės biiVo tuščios. Len-

Braunas nusivilko švarką, kad 
apsiautus juomi našttlį. Jis ėjo 
kaip sapnuodamsa, nei ma’tė, 
nei girdėjo nieko, išskiriant mo
notoninį užimą, kuris, tarytum, 
ėjo iš visų irusių ir lindo jam Į

tos ir visa buvo tamsu, 
vėlini dairėsi varpelio;

Braun

ir užpenčiais kalti. Keli nakti
niai užklydėliai atėję susltojo ant 
lietaus ir pasidarė iš jų nedide
li būrelis. Jie klausinėjo Brau-

rytum, negyvėliai Atsikels. Čia

kėjimą ir užrūdijusio rakto gir
gždėjimą užrūdijusioje jiutrinoj, 
ir visi nutilo. Durįs plačiai at
sivėrė ir išsigandęs panaktinis 
išėjo.

Pasitaikė policistui eiti pro

Braunas atkjišo paveikslų; pa1* 
naktinis, išvydęs suriko nusiste-

,w . , ----------------- ;----H
LIETUVIŲ, SOCIALISTŲ 

pą^PAGOpOS MO- 
KYKLA.

Kaip “Naujienų” skaitytojai 
jau žino, L.S.S. VIII rajonas yra

dėstoma socialj^i.nų tuoksiąs 
l'ą Mokyklą jau.grcįlu laiku ai I ... 1 i v •

Ujijenesio j;mbąĮg<)sv-viulina$i, li

piu septynis įpėnesiųs.
Propagandos Mokyklos pro

gramas šiam sezonui susidės iš 
dvejopos rųšies lekcijų: iš So
cializmo mokslo ir iš lietuvių 
kalbos bei retorikos. Mokylo-

ma vieną kartą savaitėje

3001 So. Hal-imta “ž1 
sted St.

šią pūtnyčią turėjo būt Mo
kyklos atidarymas ir mokinių 
priėmimas, bet dt*I 4-os kp. ren
giamų prakalbų, atidarymas a- 
tidėta sekamam utarninkui. Jį- 
sai įvyks Mildos svetainėje, šiuo 
kviečiame Misits, kurie Jtitere- 
suojasi minėtąja Mokykla, atei
ti spalių 8 d. į Mildos svetaihę. 
Tenai bus išaiškinta smulkinus 
visas Mokyklos programas, ir

duoti cavo vardus ir užsimokė
ti; nės už trijų dienų po to, sta
lių 11 d., prasidės lekcijos. Mo
kestis kiekvienam Mokyklos 
lankytojui bus $1.00 už visą se
zoną, o mokestis už atskirą lek-

Taigi nepamirškite, kad spa
lių 8 d. bus Propagandos Mo-

Komisija: S. Meškauskas, 
Ant. Jusas, J. Vilis.

P. A. Bal tranas
Pirmos Liesos saldainių, Icc Cflca- 

m’o Sodos ir lengvų gėrimų, cigarų 
ir tabako. Taipgi turi automobilių

316 W. 31 st Str,

Ant rakandų, piano, victro- 
lo», sankrovom fixturės, vė
limą, automobilių, Liberty 
Honda ir Insurance Policies. 
Skoliname Stockyard’ų, Ša
pus ir dirbtuvės darbinin
kams, Kelžkeliu ir biznio 
žmonėms, klerkams ir tt. 
Ateikite j ofisų ir mes vis
ką smulkmeniškai išaiškinsi 
me. Atdara utarninkais, ket
vertais ir stibatomls iki B 
vai. vakare. Panedčliais, sc- 
redomis Ir pėtnyčiomi? iki 
fi vai. vakaro.

’ LOCAL tOAN COMPANY, 
TUOS. F. KKHWIN,i Mjrr.
4647 So. Halsted Street
Po valstijos priežiūra.

Tol. Drover 2116, 2-ras augštas

Resid. 938 S. Ashland Bhd. Chlęaf# 
T«laphon« Haymarket 2*44

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyritką, 
Vaikų ir viaų chroniškų ligą

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chicagt 
Telephon* Drover •••*

VALANDOS) 10—11 ryto; 2—• poptetg 
N«d*llonnw 10—12 dwii«

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st. Chicago

Milda Teatras
i VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Sukatoj • 

r . “
Prie šių kainą priskaitoina ir 

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 3>-ra GATVES

Pirmas floras 15c. Balkonas lt) f L

l’BANESU gerb. visuomenei, kad 
1-nu) rugsėjo dienų, 1918, aš persikė
liau iš po No. 1812 S. Halsted si., 
po num. 2650 W. 39th Place, prie 
Archer avė.

Mrs. Agne Džugas
lietuvė Akušerė

2050 Archer avė. ir 39 Place 
Archer Limits, Ghicago 
Tel. McKinley 4120.

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6390

Vakarais:
2911 VV. 22nd Street, 

Telephone Rockwell 6989

Tel. Pulhnan 342
Dr, D.J. Bagočius, M.D, 

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

10731 So. Michigaa Av< 
Roseland, TU. .

■—imtus ir iiiiOTiaao»mmwg

VALANDOS: Nuo S iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 27 melai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St.. kertė 32 st.
Chicago, III.

SPECIALISTAS
Moterišku, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų.
OrlSO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po p»et 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

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 Labaratosija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St. v

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų. Ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—« ryto, tiktai.

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12

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

Laisves Bondsai
perkami už cash. Ėmei and Co., 710 
W. Madison, kampas Halsted 4’1.. 
romu 232, 2-ras augslas, virš įųmious 
Clollung Store. Atdara vakarais iki 
8. Ncdėldieniais 10 ikit.

Vyrišką Drapaną Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po 815 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo 815 iki 
835 siutai ir overkotai, nuo 87.50 iki 
18 doleriu.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
tų overkotu.

Visai mažai vartoti siutai ir over 
kotai, vertės nuo 825 iki 885, dabai 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo 81.50 Iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo 88.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir vg 
karais.

P. BALTRANAS
Chicago, III.

• 8. GORDON
Phone Boulevard 7351 l 1411 8. Halsted St- Chicago, I1L

! Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akuieris 
1920 So. Halsted SU, Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 6—9 va
kare. , Tel. Canal 4887.'

|------- 1 ■----------------- J.JU.------------■ < f —TK
Tel Varde 3654. AKUŠERKA

MMrs.A.NIchniBWlcz
■laigasl Akušerijos Ko- 
Biegiją; ilgai praktika- 
Hvusi Pennsylvanijoi 

WhoBpitalėae ir Phila- 
/Udelphijoj. Pasekmin- 
' .wgai patarnauju prie 
ĮaJgimdymo. Duoda rodą 
jBvisokioBe ligose mote- 
JMrims ir mer^inoma. 
-^3113 So. Halsted Str. 
■B (Ant antrų labą) 

Chicago.
Nuo G iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.'

Senho.se


1"T

■—T—1-LL---------- -----------

Gal “kvitys“ McCornicką.

Panedėlis, Spalio 7,1918.'

Chicago ir Apiehnke

Ispaniškas gripas 
plėtojasi.

1.053 NAUJI SUSIRGIMAI

Gal uždarys mokyklas, 
bažnyčias ir teatrus.

sinis mitingas atidarymas 
Bušų Liaudies Universiteto Clii- 
cagoje. Mitingą surengė. Bušų 
Liaudies Universiteto Taryba, 
kurios pirmininku yra prof. G. 
J. Novakovskis. Vakaro pro
gramas susidėjo iš keleto muzi-

Is pa n iškasu i gripns - influcn- 
za vis daugiau reikalauju naujų 
aukų. Naujų susirgimą skai
čius užvakar pasiekė net 1,053. 
Mirčių gi buvo — 101.

Kadangi naujų susirgimų skai
čius laipsniškai auga, tai, jeigu 
dalykai ris taip ir ateityj, labai 
galimas daiktas, kad bus užda
ryta visos viešosios mokyklos, 
bažnyčios ir teatrai. Šitą klausi
mą jau svarsto tūla atsakomoji 
įstaiga. Kol kas betgi sumany- 

■Ztuui priešinasi sveikatos depar
tamento komisionicrius Robcrt- 
son ir keli kiti. Vis deHo, jau 
ir dabar stropiai dabojama mi
nėtos įstaigos. Kone kiekvienoj 
bažnyčioj vakar buvo atsilan
kęs sveikatos departamento at
stovas. Dabojama mat, kad tar
pe maldininkų nebūtų sergančią. 
Bažnyčių ir teatrų užveizdos pa- 
tėmiję sergantį žmogų tuoj turi 
paliepti jam eitų namo. Taigi 
tuo tarpu tenkinamąsi tik to
kiom priemonėm, bet jeigu epi
demija nebus suvaldyta, prisiei
sią sitverties griežtesnių.

Kiek išviso žmonių palietė ta 
naujoji viešnia, tikrai nežinoma. 
Mat, daugelio susirgymi sveika
tos departamentas visai negauna 
žinoti... Esama dar tokių žmo
nių, kurie slepiasi, bijo ajiie tai 
kam nors pranešti, “kad valdžia 
neprisikabintų.” Tokią naivių 
zhionelių ypač yra tarpe lenkų. 
Kai kurie tečiaus spėja, kad išvi
so (Hucagoje influenza serga a- 
pic trjs dešimjįs tūkstančių.
i- Dar kartą raginame skaityto- 
JUS
besergate

buvo gana daug. Norintiems 
gauti jilatesnių žinių ajiie Bušų, 
Liaudies Universiteto mokslo 
programą galima kreijdies šiuo 
adresu:

Bussian People's l’niversity,

gal būt “kvilys” “vienintelį gerą 
republikonų kandidatą” į Suv. 
Valstijų senatorius, poną Medill 
McCornicką, kuris pereitose no
minacijose “subytino” savo re- 
publikonišką kandidatą Thom- 
psoną. Thomjisono sekėjų orga
nas “Bepublican” dabar smar
kiai “akėja” McCornicką: vadi
na jį pelnagaudų bernu ir klau
sia: ar Illinois valstijos republi- 
konai balsuos už tą žmogų?

Jeigu majoro l hom|>sono se
kėjai (jų yra daug) apsuks jionui 
McCornickui nugarą, tuomet jį 
ištiktų toks pat likimas kaij) 
ir poną Thompsoną.

29 Wardo Soc. P. anglų akyriaua 
susirinkimas įvyks utaį'ninkc, spalių 
8 d.. <S vai. vak., 4636 Gross avė., 
Seltlement salėj. Susiriiikiiiiaii pra
šoma ateit ir lietuvių skvriąus 

' Org. ~ -

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

užsilaikykite gerai kol dar 
gi susirgę būtinai

dykite jo patarimus.
i r , j • ♦, •

Nelaimė, , \

tiesPolk gatves
Blac*khawk gatve vakar už’nėgo 
ant ėjusio skersai gatvę autoino- 
btliaus. Pasekmėje to, automo
bilio savininkas, Joe Cacino ta
po sunktai sužeistas, o jo 5 me
tu anūkė Mamie ant vietos už- 
mušta.

Sukčius pateko bėdon.

Užvakar lajui nubaustas pen- 
kirms metams prie sunkiųjų dar 
bų tūlas McNeill. Daręs puikų 
bizni po labdarybės skraiste, 
užvakar naktį pašovė detektivų

Pašovė detektivą

Keturi nepažįstami žudeikos 
užvakar naktį jiašovė detektivą 
seržentą James Carlin. Sąryšyj 
su tuo areštuota penki įtariami 
asmenį. Areštuotų asmenų var
dai neskelbiama. Pašautasai de- 
tektivas nugabenta į Mercy ligo
ninę. Jo gyvastis pavojuj.

Jfe vely rezignuosiąs.

Vienas paviečio kalėjimo už
vaizdų, pons W. T. Davis, niita- 
ręs rezignuot, taigi mest savo 
džiabą. Nenorįs būt valstijos 
prokuroro Hoynes nužiūrimu de 
lei Dvaro ir jo sėbrų ištrūkimo.

Mat, valstijos prokuroras da
bar žada imti už pakarpos ke
liems paviečio kalėjimo užveiz- 
doms.

Rusu vakaras.

Subaloje, 5 d. spalių, Beminei 
Mimorial svetainėj, ant Ogden 
netoli Taylor gatvės, buvo ma-

deil ir
234 kp.) nariai r. k.

7IX Otis Building, 
Chicago. III.

—A. Kemeža.
Draugijų Domai

I'rue transbitinn filed with the po*t" 
master at Chicago, lll., Oc>. /, 1J18, 
>s reųuired by the act of Oct. 6, 1917,
šitaip kalba vyskupas—

“Socializmas sunaikino Rusi
ją. SiK’ializnias, kaip jį išreiš
kia l\V\V., .sunaikintą Suv. Vals
tijas, jeigu tik jis gautą progos. 
Socializmas smunka Anglijoj. 
Erancijoj ir Italijoj. Vieninte
lė vieta, kur socializmas dar lai-

šiuo pranešame visų, priklau
sančių Cliicagos Lietuvių Dar
bininkų 'Tarybai, draugijų dele
gatų (lomai, kad sekama visuoti
na Chicagos Lietuvių Darbinin
kų Tarybos konferencija įvyks 
nedėlioj, spalių 20 d. Vieta — 
Aušros svetainėj, 3001 So. Hal
sted St. Pradžia lygiai 10:30

ir pro-mus yra
beer”.

Šitaip kalbu metodistų vysku
pas, pons William A. Quayle.

Moteris - 
prokuroro pagelbininkė.

ii skaitybos jiirmutine “laimin
ga moteria” užėmusia valsti
jos jirokuroro jiagelbininko vie
tą. Praeitą savaitę Maclay Hoy- 
ne pasiūlė jai tą vielą. P-lė (.ar
iu suliko ir šiandie “pradės dar
ią”. P-lė Canlin ilgus melus ad
vokatavo Cbicugoj ir turinti ge- 
•ą savo profesijoj patyrimą.

I'odel jirašome gi'rb. draugijų 
ir delegatų rengties prie sekamos 
konfetvncijos. 'los draugijos, 
kurių delegatai atsisakė ar išva
žiavo i kitus miestus, malonės 
išrinkti naujus ir įteikti jiems 
reikalingų mandatų. Gi visi tie, 
kur dar yra savo draugijų ddle- 
galais, maloniai kviečiami atsi
lankyti.

Be to, gerb. draugijų meldžia
me atnaujinti savo metinę duo- 
'<Ąy<k;ukingi su rugpiučio 19 d. 
sukako ^CbDL. O. T. 
•gyvuoja. Butų gejstnuu kad 
draugijos siųsdamos savo įgalio
tinius į sekamą (Ji. L. D. T. 
konferenciją, kartu įteiktų jiems 
ir reikiamą duoklę. Tuo budu 
»erb. draugijos mums sutausotų 
laug brangaus laiko.

Pildomasis Komitetas
’agavo ir nepagavo.

Užvakar gauta žinių iš Bisbce. 
Arizonos valst., kad ten topo su
gautas žinomas piktadaris Krank 
VfcEarlane, kur rugsėjo 12 d. 
ištruko iš paviečio kalėjimo kar
tu su Dearu, Boppu ir Moranu. 
Vakar tečiaus pranešta, kad tai 
buvusi klaida. Pagautasai — 
ne McErlane.

Delko taip daroma? •<

Skundžiasi, bet...

Gaso sunaudotojai nepaten
kinti. Daugelio “bilus” dvigu
bai ir net trigubai padidėjo 
Žmonės būriais bėga į Public 
Service kopiisionicriaus arba j 
pačios kompanijos skundų rašti
nę. Pirmoji žAidanti pažiūrėt 
‘kas bus galima padaryt”; an
troj vietoj dažnai atsakoma, kad 
visa yra all right. Bet kad tų 
skumlfi'! yra nepajxrasta|i daug, 
tai kompanijos galva buvo pri
verstas jiasiaiškint. Esą — kom
panija nekalta. Delei žinomų 
aplinkybių ji netekusi kone, visų 
prityrusių darbininkų. Naujieji 
darbininkai jie dažnai peržiū
ri gasometrus... neteisingai. O 
kai kur ir visai neperžiuri. Bet 
ar los “klaidos” bus atitaisyta 
nieks nežino, v

Skaitytojams jau yra žinoma 
kokiu tikslu buvo dedama |>a- 
dangų, kad įsteigus čia dar au
rą LMPS. kuojią. Bet LMPS.

kuopai jiasipriešinus Susivie- 
lijimo pildantysis komitetas pa- 
įkyrė LMPS. 3-čio Ha jono ko
mitetą, buteirt, kad jis ištirtų ar 
Roselande gali gyvuoti dvi kuo
pos. Komisija surado, kad jo
kiu būdu čia negalės gyvuoti dVi 
LMPS. kuojios. Vis ddlto, pil
dantysis komitetas leido įsisteigi 
naujai LMPS. kuopai — 67 kuo
pai. Na, bet ką ta naujoji kuo
pa veiks? Ką ji svarstė savo pir
mam susirinkime? . Ugi dėti vi
sas pastangas, kad kenkus 25 kp. 
busimam vakarui, kur rengia 
‘Mot. Balso“ palaikymui! Delko 
pildomasis komitetas šitaip da
ro? Juk ir LSS’ laikosi itų tai
syklių, būtent jeigu vietinė 
kuojia nepritaria tvėrimui nau
jos kuopos, tai ir m lcidžia. Bu-

komitetas sllengtųsi tveri kuopas 
ten, kur dar jy nėra, pav., \Vest 
Pullman, Burnside, o ne ten, kur

—Slapta dvasia.
Svarbios prakalbos.

BRIDGEPORT .
Chicagos Lietuvių Darbininkų 

Taryba rengia prakalbas sere- 
doj, spalių 9 d., 7:30 vakare, 
Meldažio svetainėj, 3212 W. 23 
Pi., Chicago, III. Tai bus kaipir 
peržvalga Ch. L. D. T. gyvavi
mo ir jos veikimo.

Visi kviečiami skaitlingai atsi
lankyti.

Kalbės “Naujienų” red. <1. P. 
Grigaitis, Kl. Jurgelionis ir kiti.

LSJL. 1 kp. susirinkimas.

Pereitą suimtą. Aušros svetai
nėj, įvyko IvSJL. 1 kp. mėnesi
us susirinkimas.

Pildomasis Komitetas.

Žingeidaudamas lygiečiais ir 
skirtumu tarp mažųjų ir didžių
jų musų kolonijų, aš irgi nuėjau 
į minėtą susirinkimą.

Susirinkime narių buvo, ro
dos, net 10... 5>ako, yra ir dau
giai! narių, tik dievulis žino kur 
jie “užklydę.” Mat, subatvaka-

Antanas Ličkus
• • n d -t j *
mirė pėtnyčioje, spalio I die
ną, 1918 m., 4 vai. po pietų.

Velionis 36 melų amžiaus, 
paėjo ’š Kauno gub., Raseinių 
pav., šidlavos parap., Siaulelių 
Sodžiaus.

Laidotuvės įvyks utarninke. 
spalio 8 d., apie 9 viii, iš ryto, 
j .šv. Kryžiaus bažnyčią, po pa
maldų į šv. Kazimiero kapines.

Kviečiami giminės, draugai 
ir pažįstami atsilankyti j šer
menis no num. Mil8 S. Paulina 
si., ir dalyvauti laidotuvėse.

Pasilieka nuliūdime broliai
Doininikas ir Petras Ličkai

Nihilistų 
spalių I. 
Aušros svel.

Visi lošėjai

repeticija 
iidžia 
3001

įvyks
8 va L

sere- 
vaka

re. Aušros svel., 3001 No. Halsted 
str. Visi lošėjai, kurie dalyvaujate, 
malonėkite susirinkti laiku, nes liūs 
užrašomos pavardes j programą ir 
taipgi duodama likietai. S. Zavė.

ATIDUODAMA rendon parankus, 
šviesus kambarys vienam arba 
dviem vaikinam. Garu šildomas, e- 
leklros šviesa ,ir maudynė. Iš fron
to, 1-mas augšlas.
3217 Emendd avė., Chicago

RANDAI

LSS. 158 kp. mėnesinis susirinki- 
nuis Ims utarninke, spalių 8 d., Gau- 
baus mime, 1257 Crovvford avė. 
Pradžia 8 vai. vakare. Draugai kvie
čiami atsilankyti, nes turime svar-

1 hių reikalu apsvarstyt i.
Sekr. Ant. Liutkus.

Na, vyreli, manau sau, dabar 
tėmyk, nes čia Chicaga.

Susirinkimo vedėją galėjau į- 
silėmyt tjk, rodos, aj)ie 20 min. 
posėdyj išbuvęs... Posėdis pa
sidaro labai nuobodus. Jautiesi 
it luipavaromu rambuočiu va
žiuojąs. Apkalbėjimuose trum
po ir aiškaus minties išreiški
mo pa vyzdžių besimato. Mato
mai, labai mažai atidos yra 
kreipiama į padarymą susirinki
mų smagiais, patraukiančiais,

yra, tai liudija įnešimas ir parė
mimas “išrinkti komisiją vien
balsiai“.

LMPS. 9 kp. choro repeticija, va
dovaujant p. Gugienei 
je. sp. 9 d., vakare.

atsilanki Ii. Kviečiame 
rios mylite dainuot.

įvvks seredo-
Maik VVhile 
ii kvii'čiamos 
ir naujų, kn-

F. S. K. raštininkė.

LSS. \'U-to Rajono reikalu.—Vi
sos I.SS. kuopos, priklausančios VIII 
Rajonui, prisiųskite delegatus į ex- 
tra konferenciją. Konferencija j- 
v\ ks m-dėlioj. spalio 13. kaip 9:36 
vai. iš ryto, visieųis gerai žinomoj 
M. Meldažio svetainėj, 2212 \V. 23rd 
PI. (Chicago). Draugai delegatai, 
pribukite visi paskirtu laiku, nes 
konferencija atidarys lygiai 9:3(1 v. 
Dienolvarkis bus paskelbta ant vie
tos.

4-t<> Congrcssional ir 9-to Henato- 
rial distriktų visų tautų socialistai 
rengia koncertų ir balių suimtoj, sp. 
12 d, M. Meldažio svel 
23 PI. Nepamirškite 
r ~ ‘ 11 —
kietų galima gauti 
rius. Perkant iškalno lik 25 cėnlai 
prie durų 30 centų. 
Spurgj, 2209

2242 \V 
atsilankyti 

nes kito lokio greit nesulauksite, ’l'i 
pas kuopų na

Kreipkitės pas 
VV. 23rd Place.

.Komi t etas.

BARBER1AI, TĖMYKITIil
Senas išdirbtas biznis, gražus na

mas ir storas su I ruimais ir cemen
tuotu šviesiu bcizmeiitu. Elektros 
ir gazo šviesos. Randa pigi. Atsi
šaukite tuoj. C.HAS. MlLLER, 
1951 Canalport avė., Chicago

REIKIA DARBIA LN

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PBIRODYMO BIURAI 

(U. S. Free Employniciil Service) 
.liėškani 

adresais: 
116-122 

105-107

įėji darbo kreipkitės šiais

N. DEARBORN ST. 
arba

SO. JEFFERSON ST.

III. — Lietuvių Soc. Ja- 
mėnesinis susirinkimas 
o.j, spalių (i d., 10 vai. 
Club Hali, ant Mullbcry

REIKIA DARBININKŲ
REIKIA 15 inojerų prie tvarkymo 

popierų. Lengvas darbas. Gera 
mokestis.

S. Jaffe (Ine.).
1510 S. Pcoriu st., Chicago, lll.

REIKIA pardavėjų. Turi būt geras 
žmogus. Geriausia propozicija, 
loom 401.
417 S. Dearborn si. Tel. VVabash 4867

Už darbo parupinimą visuose tuo
se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokias 
rųsiės darbininkų — | fabrikus, į ka
syklas, į ukius, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vav« 
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

REIKIA 2 prityrusių dry goods 
pardavėjų — merginų. Gera mo
kestis. Geri pastovus darbai, taip
gi trumpos valandos. Prityrimas 
reikalingas.

Bach’s Depl. Store,
3641 S. Halsted si., Chicago

BEI KALINGA mergina arba mo
teris prie abelno namų darbo. At
sišaukite greitai.

P. Goldman, 
3641 VV. Douglas Blvd.

RAKANDAI

I-iv j 
Chie:ąį).

RJVI'A PROGA! Privcrsli parduot 
už pusdykę: puikius 5-kių kambarių 
apaHinento daiktus; dailus dining 
loom setas ir bedroom setas, taip
gi $850 piayer pianas tiktai už $2*0 
ir $200 Victrola su brangiais rekor
dais už $55. Taipgi parsiduoda a- 
liejiniąi piešiniai. Viskas naudota 
tiktai 3 mėnesiui*. Priimame Laisvės 
Bondsus. Ateikite tuojaus.

Rezidencija 1926 S. Kedzie avė.

18 PAIEžASTIES persiskyrimo 
esu priversta parduoti beveik nait- 
, u.s 6 kambariu rakandus. Parduosiu
anai maža kaina, nes aš negaliu jų 
aikyti, Matyti galima kasdieną po

» » >■>. V.

3419 So.‘Union sve^(ųnt 3-čių lubų
> vai. vakare.

Rockford, 
tinimo Rat. 
įvyks nedėlioj’, spalių 6 d 
ryte, Moose 
si. Visi raleliečiai malonėsite ateiti, 
nes Ims svarstoma, kad pakeisti 
Ratelio vardą į .laun. Socialistų Ly
gą, Kitokio kvietimo nebus. 'I'odel 
ateikite visi paskirtu laiku. Rašt.

’—

Cicero, III. — LMPS. 43 kp. rengia 
J balių su programų spalių 13 <1.. M. 

vvzdingais ir padaryti savo su- Jankaičių> Viiius
Ji; ,1.- /i;., v.ijj J vmšahi jalpaš skiriama politiškų ka-

sninkimus patraukia ličiais sali tįnių šelphniti, Butu geistina, kad 
kilos Cicerų dr-jos tą dieną nereng
tų jokių pramogų. LMPS. Komitetas

REIKIA moterų prie tvarkymo 
skudurų. Gera mokestis. Pastovus 
darbas.

Ginsbcrg and Alter,
270 \V. 121h st. Tel. Rocksvell 213

•” .. ........... ................... .
PARSIDUODA mažai naudotas-pe

čius: gesti, kietais ir minkštais ang
limis kūrenamas. Atsišaukite šiuo 
adresu:
3342 S. Union avė., 2-ros lubos.

NAMA1-2EMĖ

liai visa lai ir yra priežastim 
nariu “užklvdimo" kur kitur.

Buvo kalbama apie budus agi- 
tavimui nauju narių.

Stengimasis padaryti save pa-

REIKALINGA lenų traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 40c. 1 va
landą, 10 ir lt vai. darbas.

Consumers Co., 1 
35th st. and Normai avė., Chicago

REIKIA paprastų leiberių j dar
bą serap iron yard. Prityrimo ne
reikia. Gera mokestis. Atsišaukite

ARGO IROM and METAL CO., 
311 N. Curtis St., Chicago.

ii* pašhlicčiiimš' gcriai’isi agi 
tavimo budac
j/įl'pki neska^llingi susirinkimai 
vi rste vcręijh) sakyti, kad yra 
žymių trukumų.

ijjjii i/

Nprs dalinai tuos trukumus 
užj|)il(lyli, htii^piH susirinkimus 
tik vieną syk Į menesį, - nega- 
bnni. Lygos susirinkimai tu
rėtų indi kuotankiausi: lyri('šin- 

*jos gyvavimas iliažvėč-

'teatras ir koncertas, rengiamas 
Chicagos Lietuvių Vyrų Clioro į- 
vyks nedčlioj, spalio 20, 1918, M. 
Meldažio sVet., 2211 W. 23rd Place. 
Scenoje statoma 1 veiksmo korhedi- 
ja “Pasiūlys studentas”.

Ch. Liet. Vyrų Choro Komitetas.

R EI KALINGAS geras atsakantis 
bučeris. Atsišaukite šiuo adresu.

.loseph Atkinson,
2922 VV. 43rd st, Chicago

Tel. MeKinley 32t|7r .

Pardavimui — visai naujas penkių 
kambarių medinis namelis, elektros 
šviesa, augštas apatnamis, keturi lo
tai (sudrda 100 per 123.

ši nuosavybė yra vien tik paskir
ta dėl vištų fannos prie South Saw- 
yer Avė. ir 112-ta gatvė. Miestukas 
žinomas kaipo Mount Greenwood.

^Savininkas priverstas parduoti dėl 
grasinančio užgriebimo.

Mes galime parduoti šTiį nuosavy bę 
mažu cash išmokėjimu. Likusius iš
mokėsite taip, kaip renda mėpesi- 
niatns išmokėjimams. Kaina liktai 
$2,500

Ignalius Chap and Co.. 
31-ma ir Wallace Sts.

į ' Vieųjhtėjiš agentas..H

gai 
t iš'

Abelnas geras noras lygiečiuo- 
se yra malonias.

—Nkujas Lygietis.

Vaiku vakarėlis.

nariai, Visa butų ge

Praeitą subatą, spalių 5 d., vai
kų draugijėlė “Ateities Žiedas” 
surengė jii'aniogų vakarėlį Mil
doj svetainėj. Žmonių buvo 
daug ir rengėjams liks pelno. 
Vakaro programą išpildė patįs 
“Žiedo
rai, lik tas nesvie/tiškas bildesis 
gatvėj... Stačiai nejiakenčiama. 
Mildos svetainė gal ir gera, bet 
būtinai reikėtų išgauti leidimą 
rengt joje pramogas tik j>o dvy
liktos. vai. naktį.

—Nieko negirdėjęs.

Pranešimai
Chicagos Lietuvių Darbininkų Ta

rybos Distriktų . Organizatorių (lo
mai. — Visi Chicagos Lietuvių Dar
bininkų Tarybos distriktų organi; 
zatoriai šiuo yra kviečiami pradėti 
darbą. Kiekvienas distriklo organi
zatorius pirmiausia malonės siioc- 
(anizuoti savo dislrikle I. v. dislrik- 

to komitetą, taip kaip buvo nutar
ta pereitoj konfercnci'joj 2C> d., ge- 
gužhx Prasideda ivairių progrtmm 

i—prelekeijų prakalbų ir 1.1. - šezo* 
nas.' Todėl, gerb. organizatoriai, bu
kite jirisirengę. Greitu laiku turė
sime pradėti organizavimo ir švieti
mo darbi). —-Chicagos L. D. 'I'.

Pildantysis Komitetas.

RoHeland, III. — Draugiją pataika
nčių Aušros Knygyną, 109110 Micbi- 
gan avė., delegatų susirinkimas j- 
vyks utarninke, sp, 8 d.. 7:30 vai. 
vak. — Delegatai maloniai kviečiami 
atsilankyti, nes turime daug svarbių 
dalykų aptarimui.

Rašt. F. Braška it ė.

. — Liet. Lai- 
; ren- 

Mockui. Ta- 
sUrengti Moc-

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasiskelblmanis kalno«<« 

1 colis, syk|, 80 centų; dedant 
tą pati skelbimą Ilgiau, už kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

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

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie jieš- 
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir tt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o 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: ('anai 1506. *

ASMENŲ JIESKOJ IMA J
Pajieškau savo gimines Vladisla- 

vo Mazečo, Suvalkų gubernijos, Sei
nų pav., Seirijų gmino, Balčiūnų so
dos. Girdėjau, kad atvažiavo j A- 
merika. Norėčiau su juo susirašyti. 
Prašau atsišaukti ant 'šio adreso:

Karolis Kavaliauskas, 
Box 15, \Vyco, VV. Va.

Pajieškau draugų Povylo Jasevi
čiaus ir Igno Raguekio. Atsišauki
te šiuo adresu.

Eelix Zainckowski,l
Terrc Ilaute, Imi., 528 N. 3. S.

Zigmonlus Morkūnus, Vilniaus g., 
Trakų pav., žižmarii.i parap.. pajieš- 
ko savo pusseserių Konslanciįjos ir 
Domicėlės Sodoniukių. Prašau jų 
pačių atsišaukti, arba kas jas žino
te praneškite man jų adresą.

Zigmantas Morkūnas, 
2847 W. 40 Place, Chicago

Laisvamanių domai 
svtunanių Federacijos centras 
gia InarŠrutą “kun.” v 
tai visi, kur norėtu 
kili prakalbas, tegul kreipiasi j ma 
ršrulo rengimo komisiją adresu: 

P. Dauliaras,
1225 S. 501h Aye., Cicero,

Juozapas ITbonavičius ką tik at
vykęs iš Rusijos, Kauno guli., Zara
sų pnv., Dusetų par., pajieškau savo 
pažjslamų. Mano adresas:

.1 uozas Urbonavičius, 
1358 S. California avė., Chicago

lll.

JIESKO KAMBARIŲ
VEDES, be vaikų, pajieškau kam

bario su šlvmu arba be štvmo Brid- 
‘geporlo arba Brighto Parko apiein- 
kčje. Meldžiu atsišaukti šiuo adresu 

Jv A., 3150 S. Jlaslcd Si., Chicago.

Rhl K ALINGAS barzdaskutis. Dar
bas ant visados. Mokestis — 18 do
lerių į savaitę. Pusė virš 25 dol. 
Geistina kad ietuvis. Galima pradėti 
bite kada.- 
■1932 Magaun Ąye., 1\
" , 1 ’ ’ > ' -f 1 T "I • -! - | -TT-7

REIKIA shearmenų ii- leiberių j 
Scįrap Iron Yard. -Gera mokestis. 
Pastovus darbas. Atsišaukite į 1632 
VV. Kinzie st., (Jiieago.

D. .1 uranas, 
Chicago, Ind.

JT- ; m/p • (•>-! o 
»(•;. b *i p j

KARMA StėVens PoinL'Wis4?onšin, 
80 akrų su -gražiomis trobomis1 it soJ 
lu, 50 ak. išdirbtos žemės. Gera dėl vi 
šokto ihiMriio. Aš pats gyvėntrlL'4 
metaP.Čmcflgoje; Šeimyna včfMb pa
rduoti. Didelis miestas dėl pardavi
mo visokių daiktų, 2 mylios. Geras 
keli.as.

Veliju geram tautiečiui. Platesnių 
žinių patirsite pa$zmane patįs ypa- 
tiškai. Ne agentas.

Wm. Sh i inkus
3524 S. Losve avė., Chicago, III.

REIKIA pagelbininko janitoriaus 
arba porterio.
(>222 Harper avė., 1 floor, užpakalyj

REIKIA moterų mokyties austi 
rankinėmis staklėmis. Gali uždir
bti $18 iki $?2 į savaitę. Gera mo
kestis mokinanties. Pastovus dar
bas. Trumpos valandos. Subatoje pu
sė dienos.

Olson Rug. Co.,
1508 VV. Monroe st., Chicago

MOKYKLOS

REIKIA MERGINU PRIE LENG
VO DIRBTUVĖS DARBO. GERIAU
SIA MOKESTIS.
7279 S. UNION AVĖ., CHICAGO

REIKIA MERGINŲ PRIE LENG 
VO DIRBTUVĖS DARBO. GE 
RIAUSIA MOKESTIS.
1-ILS VV. 22nd ST., CHICAGC

Reikalingas atsakantis draiveris 
prie išvežiojimo duonos. Darbas 
ant visados. Kas norite to darbo, 
ai išaukite greitai.

.1. Antanaitis, 
3115 S. Wnllace SI.

R1 I KALINGAS kriaučius prie mo
teriško koslmneriško darbo. Ge
riem kriaučiam mokam 45c i valan
dą ir augščiau.

(’. K. Avvgailis, 
3130 Harrison si., Chicago

Rl'lKALINGI vyrai ant burdo. Ge
ra viela pakeleiviams.

LIETUVIŲ HOTELIS, 
1606 S. Halsted st., Chicago
----------------------- —--------- -------------------------

REIKIA vyro i Douglas Bath. At
sišaukite šiuo adresu:
2516 W. 121 h st., Chicago

REIKIA JAUNŲ MERGINŲ PRIE 
SULANKSTYMO. SUDĖSTYMO IR 
IŠSIUNTINĖJIMO. PASTOVUS DA
RBAS. ATSIŠAUKITE.

BOBSON BROS.
2815 \V. 19 ST., CHICAGO

REIKALINGA vedusi moteris uo
lini i dirbi i už janilorių prie Huto 
namo. Vyras turčių su Įrankiais 
padirbėti po darbo valandą anie na
mą. Prityrimo nereikia. Garu šil
domas. $35 mėnesy j. Atsišaukite 
nuo 9 iki 11 ir -1 iki 6.

Goklberg,
2237 VV. 12lh s.,t Chicago

VALENTINE DRES8MAK1NG 
COLLEGES

6205 So. Halated at., 2407 W. Ma- 
diaon, 1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Da- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykaL Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jua pasiūti,suknes ui 
•10. Phone Seeley '1643

SAKA PATEK, Pirm! d ak*

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos,-, knygvedystės, 
stenografijos, tvpevvrįting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašvs- 
tės.

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

Jau prasidėjo Aušros žiemos sezono 
Mokykla. Mokinama:

1) Anglų Kalbos
2) Aritmetikos
3) Algebros
4) Geografijos
5) Pienų pažinimo (braižymo)
Geistina, kad tuojaus pradėtų visi 

mokiniai, nes taip bus naudingiau 
mokiniams ir parankiau mokyklai. 
3001 S. Halsted Str., Chicago

Drapanų Skičai
Darymas pelrenų, kir
pimas, pritaikymas ir 
drapanų siuvimas. Len
gvai išmokiname trum
pu laiku, dienų ir vaka
rais.
SPECIALUS SKYRIUS

mokinimui elektra siuvamomis ma
šinomis. Už šį darbų apmokama 
nuo $15 iki $30 Savaitėje. Lengvai 
išmokstama. Mažos išlaidos. Atei
kite dienomis ir vakarais.

MASTER SEWING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Prezidentas,

118 N. La Šalie »t., Prieš City Hali. 
Atsišaukite ant 4-to augšto.




