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Amerika atmes Vo
True Irnnslalion filed with Ihe post- 
master at Chicago, III., Oct. 8, 1918 
as re<|uircd by Ihe act of Oct. (i, 1917
TURKIJA TAIPGI SIUN
ČIA NOTA VVILSONUI.

kietijos pasiulyma
v

Kongresas reikalauja pilno Vokie 
tijos pašidaivmo

True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI., Oct. 8, 1918 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
WILSOfeAS ATMES
KIETUOS TAIKOS 

SIŪLYMU.

VO-

True translation filed with the posl- 
master at Chicago, III., Oct. 8, I9U 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

KONGRESASREIKALAU-
JA DIKTAVIMO TAIKOS

VOKIETIJOJE.

Tariasi su talkininkų viršinin
kais. Atsakymas galbūt bus iš

siųstas šiandie.

Vokietija turi galutinai pasiduo
ti ir apsiimti už viską atlyginti 
pirm negu taika galima, sako 

senato rezoliucija.

PARYŽK’S, Spalio 7. Vo
kiečių propagandos biuras Bėr
ime praneša šiandie, kad Turki
ja per Ispaniją pasiuntė notą 
prezidentui Wilsonui apie tą pa
tį dalyką ir Ino pačiu laiku, kaip 
ir Vokietijos ir Austro-Vengri
jos išsiųstieji pranešimai.

Parlamentas susirenka.

lio 1. Turkijos parlainenlas a-

<1. dalyvaujant sultonui.

True translation filed with the post- 
maslcr al Chicago, Ilk, Oct. 8, 1918 
as reųuired by Ihe act of Oct. G. 1917.
PIRKITE LAISVES BON- 
DSUS IR PIRKITE JUOS

GREITAI

Sako iždo sekretorius McAddo.

pinimas Amerikos ginklų ir a- 
municijos neturi Imti sutrukdy
tas ar sutini želi. Dabar yra tai
kus dėl skubumo - skubumas 
ir maxinnim spėkos dabartiniu 
laiku reikia ankstyvesnių sugrį
žimų musų vyrų iš kruvinų mu
sinukių reiškia sulaupinimą 
Amcirkos gyvasčių ir laimėji
mą garbingos ir galutinos “per-

Trnc translation filed wltTi the post- 
inastcr at Chicago, III., Oct. 8, 1918 
as leųuired by the act of Oct. G, 1917

APIE STIUSONO IR ŠU
KIO BYLĄ.

—------
Alni rasti kaltais dviejuose pra
sižengimuose. Reikalauja naujo 

bylos nagrinėjimo.

WASHINGTON, spalio 7. 
Prezidentas VVilsonas atmes teu
tonų taikos prašymą kompromi
sinės taikos ir jis tai padarys ne
lik kaip kalbantis už Suv. Valsti
jas, liet ir už visas kariaujančias 
su centraiinėmis valstybėmis 
šalis.

Manoma yra, kad kaipo pa
sekmė dabar einančio apsimai- 
nymo nuomonių tarp preziden
to ir talkininkų valdžių virši
ninkų, Vokietijai bus pranešta, 
jog taika gali būti įgyta tik vi
sišku, be jokių sąlygų, pasidavi
mu ir kad pertraukimas mūšių

WASIIINGTON, spalio 7. — 
Jei Vokietijos laikos prašymas 
butų buvęs šiandie, paduotas 
kongreso balsavimui, jis butų bu 
vęs griežtai ir pa niekinančia i at
mestas. Tas buvo aišku iš kal
bų senato ir išsireiškimų atsto
vų buto narių.

Abi partijos, per savo kalbė
tojus nutik aiškiai parode,'kad 
jos yra griežtai priešingos per
traukimui mūšių kol nors vienas 
vokietis pasilieka ginkfluotas įsi-

jie yra priešingi sustabdymui ka-
gali buli suteiktas tik pamatais'rėš kol Amerikos ir talkininkų 
evakuacijos Belgijos. Franci jos armijos neužims Vokietijos le- 
ir visų kitų užimtų žemių.

Vokietijos taikos nota buvo į- 
teikta prezidentui šįryt per Švei
carijos reikalų vedėją.

Austrijos nota, praktiškai vie- 
nota su Vokietijos, kaip kalboje, 
taip ir sąlygomis, laivo įteikta 
valstybės sekretoriui Lansing 
per Švedijos ambasadorių.

VVilsonas luojaus užsidarė jas 
studijuoti ir vėliau pasitarė su se 
kreloriuni Lansing. Aišku buvo

kibiau palinkęs už visą šalį 
priimti Vokietijos pasiūlymą ly

ritorijos.
Taika turi Imli diktuojama Vo 

kietijos rubežiuose, o ne už jų; 
tai buvo branduolis visų kalbų.

Kaipo augščiausį debatų laips
nį senatorius McCumbęr iš N. 
Dakota įnešė rezoliuciją, išsireiš
kiančių, tarp kitų dalykų, prieš 
bite kokį sustabdymą musių 
prieš pasidavimo Vokietijos ar
mijos ir laivyno. Svarbiausiais 
pamatais rezoliucijoje yra:

“Kad neturi būti apsistojimo 
kariavimo ir pertraukos mūšių

(’.hicagos
banko viršininkas James B.

rezeno
Me
se-

kretoriaus McAddo sekamą 
legramą:

“Nors entuziastiški praneši
mai apie progresą ketvirtosios 
Laisvės paskolos kampanijos 
gaunami nuo daugelio šalies ko
mpanijų, užsirašymai pas inko
rporuotus bankus ar pasitikėji
mo kompanijas ir pranešti iždo 
departamentui už pirmus ketu
rias kampanijos dienas siekia 
vos $f)2(),5(iO,O(HI.
lilna šešių miliardu dolerių su- 

mų dūri Imli gauta užsirašymų 
vidutiniškai virš $315,(10(1,000

Kad surinkus

nų, bet iki šiol užsirąšymai ‘gau
nami lik per pusę šios reikalin
gos ra tos.

kiu gražiai išrodančiu prižadu 
priimti jo platformą laikos sąly
gų “kaipo pamatą laikos tary
boms.” į

pozicija bus atmetimas teutonų 
pasiūlymo, prezidentas pradėjo 
svarstymą busiančio atsakymo 
su talkininkų valdžiomis. Su
lig prašymo Vokietijos kancle
rio, prezidentas perdavė teutonų 
notas talkininkų sostinėms per 
Amerikos ambasadorius, ku
riems taipgi paliepta perduoti 
Amerikos pažiūrų apie atsaky
mo turinį.

Sekretorius Lansing taipgi pra 
leido likusią dalį dienos konfe-

plomatais VVashingtone.
Prašydamas predidenito per

duoti jo taikos pasiūlymą talki
ninkams, Vokietijos kancleris 
princas Maximilian pakliudė pa
kartojimui g r e it o atmeti
mo Austrijos notos dvi savai t i a t 
gal, bet suvčlinimas bus labiau 
negu nusvertas faktu, kad at
sakymas liūs išreiškimas ben
dros pozicijos visų su Vokieti
ja kariaujančių šalių.

savo armijų ir neatiduos savo 
ginklus ir amuniciją, kartu su 
javo (laivynu Suv. Valstijoms ir 
jos talkininkams šioje karėje;

“Kad prieš kokis—nors per
traukimas mūšių bus svarsto
mas, Vokietijos valdžia turi at
virai sutikti su principais atsta
tymo, užreikšto musų talkininkų 
kaipo taikos sąlygos;

“Kad ji užmokės visus kaštus 
dbiidavojimo ir atitaisymo vi
jų miestų ir kaimų, sunaikintų 
jos armijų ir atsleigs našumų 
įer jų išpustytų žemių;

“Kad ji atmokės kiekviena do
lerį ir vertybę visai nuosavybei 
atimtai iš žmonių kokioj nors 
jos įsiveržtoj teritorijoj;

“Kad ji padarys tinkamų atly
ginimų ir pensijų už kiekvienų 
nedorybę, papildytų jos armijų, 
priešingai kares ir žmoniškumo 
įstatymais, nežiūrint ar ant sau 
sumos, ar ant jūrių;

“Kad ji sugrųžįs Francijai Al- 
salijų ir Lotarangi'ją ir kontri
bucijų paimtų iš jos 1870 m.;

“Ir kad ji toliaus priims visas 
sąlygas, išdėstytas prezidentu jo 
kalboje sausio 8, 1918“.

žmonės galų-gale užbaigs prieš 
juos esantį milžinišką darbą, aš 
noriu paraginti kiekvieną, kad 
nelik užsirašytų kiek tik jis ga
li, bet užsirašytų anksčiausiai 
galimu laiku, kad užsirašytnai 
pasitarnautų kaipo įkvėpimas 
kitiems. Kairtpanija yra apsun
kinta dviem faktoriais, kurių 
pirmu yra nelaimingas išsiplė- 
tojimas influenzos daugelyj ry
tinių valstybių, privertęs susta
bdymą viešų susirinkimų, paro
dų ir kilų demonstracijų už pa

gu, kad palįs žmonės ateitų su 
užsirašymais, nelaukiant 
kvietimo. Antru nepatogiu 
ktoriu, ir labiausiai rimtu 
jautimas, kuris viešpatauja

yra 
ne- 

kuriose apygardose, kad garbin
gos žinios iš musių frontų at
spindi karinę situacijų, kuri lei
džia susilpnininią musų pastan
gų čia n a mie. Nie
kas n e g a Ii bnti toiliau nuo 
tiesos ir jokia vylingesne proga-

Pereitos petnyČios rytų Suv. 
Valstijų distrikto teismas, Pbi- 
ladvlphia. Pa., rado kaltais dvie
juose prasižengimuose' — kons
piracijoj peržengti šnipinėjimo 
įstatymą ir kliudyme rekrutavi- 
mo, LSS. sekretorių J. Slil- 
šoną ir “Kovos“ administrato-

Apie jų bylų Philadelpbijos 
“The Evcning Public / Ledger” 
spalio 3 d. rašo sekamai:

“Maištingo pobūdžio pamfle
tai. peržengiantis šnipinėjimo ak 
ta ir parinktinio tarnaviido įstaį- 
tymus, liudijimų yra primetami 
lietuvių laikraščio “Kova“ vir
šininkams, kurių byla yra nagri
nėjama prieš teisėją Dickinson 
Suv. Valstijų distrikto teisme, 
kaltinamu, peržengime šnipinėji
mo ir parinktinio tarnavimo įsta 
tymų.

“Valdžios liudytojai šiandie 
liudijo, kad pamfletai sakantįs

ti viską jų galėję diskreditavimui 
Suv. Valstijų karės tikslų buvo 
nusukti “Kovos“ ofisai), 229 N.

“Buvo liudijama, kad origina- 
’e kopija, iš kurios pamfletai 
buvo padaryti, taipgi rašomoji 
mašinėlė, ant kurios kopija bu
vo parašyta, buvo užgriebtos val
gios agentų.

“Pamfletai buvo išplatinti ka
syklų apygardose, taipgi visose

“Vienas straipsnis, neva atė
jęs nuo Amerikos kareivio laiš
kas, užvardytas “įdomus laiškas 
mo Amerikos kareivio” sako, 
kad kareiviui nuvarginti bado ir 
įpėkos, lapo pasiųsti armijon ir 
klauso delei žiaurumo oficierių. 
Pasaka praneša skaitytojams, 
kad žmonės kariuomenėj priima 
avo likimą apkvaitime, dauge

liui jų esant puspročiais ir be
vilčiais.

“Tas straipsnis įneštas kaipo 
prirodymas specialiu vafldžios 
prokuroro ()\ven J. Roberts, ku
ris pasmerkė, tai kaipo melą ir 
savo eile užsipuolė ant kaltina
mųjų.

“Kad jury galėtų patirti ‘Ko
vos’ ir jos viršininkų pozicijų, 
prokuroras Roberts įnešė spaus
dintus parodymus, užveriančius 
sukamus patėmijimus:

“ ‘Amerikos valdžia yra niekas 
daugiau kaip Wall Street.” q 

Philadelpbijos “Evenirtg Bul-< 
lėliu” spalio 4 d. rašė apie nutei
simų J. Stilsono ir J. Šukio seka
mai:

“Verdiktas /kultas' dviejuose

“Teisėjas Dickinson svarsto 
Henry J, Nelson, kaltinamųjų ad 
vokalo, prašymą, pastatyti abu 
žmones po kaucija svarstant ar
gumentus reikalavimo naujo by
los nagrinėjimo.

“Jury sugrąžino uždarytą ver
diktų šį ryt. Jis norėjo tarties 
4:15 vai. vakar |m> piet ir tarėsi, 
4 valandos. Veikiant sulig palie
pimais teisėjo Dickinson verdik
tas nesugrąžinta iki šiandie. Po 
jo perskatymo per formanų, pa
prašyta ir suteikta jury balsavi
mas.

“Kaltinimai prieš juos gimė 
iš išspausdinimo ‘Kovoj’ laiškų, 
kurie buvo palinkę padrųsnti 
žmones priešinties draftui. Alni 
laiškai paeina iŠ Brockton, Mass. 
Vienas jų sako:

“ ‘Mhno įsitikinimai yra prieš 
visokios nyšies žmogžudystę. Aš 
neatsisakiau aibsoliučiai nuo pri
klausomybės naujai Rusijos val
džiai ir jokia esanti sipėka negali 
padaryti mane kareiviu.’

“Kitas straipsnis laikraštyje 
sakęs: ‘Verčiau negu stoti ar
mijon, eik kalėjimam Kalinio 
rūbai yra daug garbingesni negu 
uniforma žmogžudžio kareivio.’ 

“Anksčiau buvo liudijama,kad 
keli šimtai kopijų laikraščio bu
vo padalinta prie bažnyčios 
Wilkes Barre. Paul Sondergas, 
kuris juos dalino, buvo tuo lai
ku areštuotas federalių agentų 
ir nuteistas trimis metams fede- 
ralin kalėjimai), Atlanta, Ga.

“K. Vidįkas, redaktorius ir J? 
M. Stalioraitis, pagelbininkas.pa- 
bego laike kratos laikraščio ofi
so gruodžio m. ir nebuvo sugau
ti. Stilsonas ir Šukys bandė išsi
sukti nuo kaltės įmaišaųt pasi- 
šalinusiuos asmenis.”

Chicagoje gauta žinių, kad J. 
Stilsonas ir J. Šukys liko patiuo- 
suoli už senųjų kauci ją svarstant 
reikalavimų naujo bylios nagri
nėjimo. Nuosprendis atidėtas 
šešiems mėnesiams.

True translation filed wi!h the post-master ai Chk ago, Ui., Oct. 8, 19111 
as reąuircd liy thc act of Oct. 6, 1917

Vokiečiai vakaruose tebe- 
^įtraukia

Hindenburgas pasitraukęs iš 
komandos

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 8, 1918 as reųuired by the act of Oct. U, 1917.
VOKIEČIAI NUVYTI Už 

SUIPPE UPĖS.

True translation filed with tTie po->r 
niaster ai Chicago, 111., Oct. 8, 1918 as reųuired by the ųct of Oct. 0, 1017
HINDENBURGAS PASI- 

.. TRAUKS?

Sumušti vokiečiai skubiai trau
kiasi Champagne.

PARYŽIUS, spalio 7.— Vokie
čių besitraukimas Champagne a- 
pygardoj tęsimi franeuzų-ameri- 
kiečių kareiviams juos ant tų pė
dų vejanties. Kefliose vietose pa
daryti keli reargardo dideli su
mušimai pavertę besitraukimą į 
arti primenančių bėgštų.

Talkininkai perėjo Suippe ir 
Arnes upes keliose vietose ir šią
nakt yra nurodymų, kad vokie
čiai bus priversti pasitraukti iki 
Retourne upės pirm negu jie ga
lės bandyti laikyties.

šis greitas talkininkų, paėjimas 
stato vokiečių armijas į vakarus- 
kišeniuje ir šiandie žinios paro- 

/ do, kad jie rengiasi trauklius pla
čiame sektore, jei talkininkai ne
bus greitai sulaikyti.

Prancūzai jau paėmė St. Mas
inas miestų ir įėjo į Hauvine mie 
stelį, kuris yra j šiaurę nuo Ar
nes upės.

True translation filed with thc post- 
master ai Chicago, III., Oct. 8, 1918 
as reųuired by thc act of Oct. 6, 1917
BULGARAI LIEPIA VO- 
KIEČIAMSIŠSINEŠDINTI

Duoda mėnesį laiko.

Sako, susipykęs su kaizerio

sak Central News žinios iš Ams
terdamo, field - maršalas votį 
Ilindenburg rezignavo kaipo vir
šininkas Vokietijos generalio 
štabo po karšto pasik.ZLbejimo eu 
kaizeriu, kuriame field - marša
las užreiškė, kad pasitraukimo, 
didelėj skalėj negalima išvengti. 
Korespondentas paremia savo ži
nią ant pranc'Įjmų nuo rūbe- 
žiaus.

true translation filed with the post, 
inaster at Chicago, Ilk, Oct. 8, 1918 
is reųuired by the act of Oct. 6,1917

DU ŽYMUS SOCIALISTAI 
NUTEISTI.

4 ir 2 metams kalėjimam

DEAI)W00D, S. D., spalio 6. 
— Suv. Valstijų distrikto tesmas 
šiandie nuteisė Orville Ander- 
son, socialistų kaųdidatą ant gu
bernatoriaus, už peržengimų šni
pinėjimo akto užsimokėti $1,000 
pabaudos ir atsėdėti keturis me
tus Leaveiuvorth, Kam federa- 
liškame kalėjime. Fred. Fair- 
chaild, socialistų kandidatas ant 
ilieut.-gubernatoiuars, liko nutei
stas už maištingus išsireiškimus 
užsimokėti $1,000 pabaudos 
atsėdėti du metu kalėjime.

AMSTERDAM, spalio 7.
Sofijos žinia iš Berlino Tage- 
blatt sako, kad Bulgarija suba- 
toj pranešė valstybėms, su kurio 
mis ji buvo susivienijusi, kad jos 
turi apleisti Bulgarijos teri
torijų j mėnesį laiko. Žinia pri
duria, kad didžiuma austrų ap
leido Bulgariją, o ir vokiečiai jų

SERUMAS NUO INFLU- 
i ENZOS

NEW YORK. — Sveikatos de
partamento viršininkas Copė- 
land paskelbė apie atradimą se
rumo, kuris, kaip pirmieji ban
dymai parode, apsaugos nuo i*- 
paniškos influenzos. Se rumas 
neužilgo mažomis kiekybčinis 
jus pradėtas dalinti.

Serumų atrado Dr VVįlbatn 
H. Parke, sveikatos deparlamrli
to bakteriologas. Jis daromai ‘ 
yra iš influenzos bakterijų, gau
tų nuo žmonių pirmuose ligos 
aipsniuose, sujungiant su bak- 
erijomis nuo jau mirusių žmo
nių. Vienok susirgusių ta liga 
vaistui negydo, vien lik dar ne- 
susirgusius apsaugo.

Dr. Copeland sako, ka,d 95 
n uos. mirusių buvo žmonės tar- ‘ 
pe 15 ir 45 metų amžiaus; vjTai

moters.

Italijos socialistai ir darb 
ninkai susitaikė.

ir

RYMAS. — Alfani BaccV. Bo-' 
mbacci Farini ir kiti, atstovai!- 
jantįs pildomąjį komitetą ofici- 
ales Socialistų partijos ir Bcllo 
ni Marabini ir Sangiorgio Sevc 
rin, atstovaujantįs Generalę Da
rbo Konfederaciją susirinko ir 
Ratifikavo Milano kongreso jhi-

Serbą ipaemė Debrą.
PARYŽIUS, spalio 7. — Pasak 

franeuzų oficialio pranešimo, 
serbu kareiviu užėmė Debra mie 
slų ant Juodosios Durinos upės 
už 40 mylių į šiaurryčius nuo El- 
hasan, Albanijos.

Generole komanda 11-tos bul
garų divizijos pasidavė su savo 
spėkomis talkininkų kareiviams 
Makedonijoj. Divizija susideda 
iš dviejų brigadų ir su ja dau
gybe karės inedegos pakliuvo j 
talkininkų rankas.

Serbai suėmė 1,500.
LONDONAS, spalio 7. — Ser

bu kareiviai energiškai vejasi 
auslro-vokiečms į šiaurę nuo 
Vranje linkui Niš, pasak serbu 
oficiaflio pranešimo. Serbai jau 
suėmė 1,500 belaisvių ir 12 ka 
nuolių.

litiniai streikai gali būti abiejų 
pildomųjų komitetų, kuomet e- 
konominiai str< ikai gali būti 
paskelbti tik konfederacijos ko
miteto.

True translation nled wlth the post- 
master at Chicago, Ilk, Oct. 8, 1918 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.
BULGARIJOS SOCIALIS
TAI REIKALAUJA TAI

KOS

True translation filed with the pof!
master at Chicago; III., Oct. 8, 191 i- 

ręąuired by the act of Oct. 6, 191

Taika artinasi. t .

Koks bus Lietuvos padė
jimas po karės? Ką turi 
v< ikti Amerikos lietuviai 
darbininkai, kad padėjus 
Lietuvai įgyt laisvę? Apie 
tai bus aiškinama

PRAKALBOSE, 
kurios įvyks seredoje, spa
lių 9 d., 7:30 v. v., Meldažio 
svet., 2242 W. 23-rd PI, 
Kalbės P. Grigaitis, KJ. Jur
gelionis ir k.

Rengia Ch. Liet. Darbi
ninkų Taryba. i i (

tinama priešo.
“Laikas yra iiribrendęs galu

tinam smūgini, kuris nuves prie 
pilnus pergales ir pastovios lai
kos, bet tas stungis negali bnti 
užduotas į vieną dienų, ar sa
vaitę. Vokietija nėra sutriuš
kinta, ji turi milionus stiprių 
kariaujančių vyrų musių linijo
se ir gręsiant jiems įsiveržimu į 
jų pačių teritoriją, jie kariaus 
dar despcrališk.inus, negu pir
ma.

“Stiprumas musų karinių pa
stangų turi buli padidintas 
musų,kariaujančios spėkos tu-J tuvių laikraščio ‘Kovos’ adinini- 
ri jausti už savęs nuolatinę pa-

nedidelė permaina temperatūroj, rainą Amerikos žmonių. Apru- teisme čia šiandie

ORAS.
Išdalies apsiniaukęs šiandie

atidėliojimas suformulaviniu at
sakymo, kurį talkininkų valsty- 
liės .nori duoti i teutonų alsišau-; galbūt nepastovus naktį ar ryto;

imo karės.

peržengti šnipinėjimo aktų ir 
kliudime rekrulavimui, buvo su
gražinti prieš abu, Juozų V. Stil- 
sonų, sekretorių ir Juozų Šukį, lie

BASEL. — Sofijos žinia pra
neša, kad pasak socialistų laik
raščio Narod, Sofijoj, Bulgari
jos Socialistų partija rehis val
džių Sobranje (parlamente) vie
natine sąlyga, kad valdžia pada
rys taikų. Kaipo kitų sąlygų so
cialistai reikalauja, kad valdžia 
padarytų tokias tarybas, kokias 
yra reikalingos užtikrinimui ge
rų santikių tarp Balkanų žino

.................rv ■ ....—
NEW YORK. — John Holub, 

pardavinėtojas greito praturtėji
mo šėirųj, neya nešančių “720 
nuošimčių’’ liko nuteistas nuo 4 
iki 8 metų kalėjiman. Jis išvi
liojęs iš 35 moterų $250,000. Bu

' stratorių, Suv. Valstijų distrikto nių ir kurios vestų linkui įstei- didelių turtų jis dar prižadėjęs 
gimo Balkanų lygos. joms rasti vyrus.
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NAUJIENOS, Ohicago, EI,

žiavimo, butų labai naudin- jai galėtų patįs spręsti, ant tai jie vėl atsiimtų atgal vi- i>ro«nmię, luuj išdėstė Suvieny-į 
ga, kad įvyktų darbininkų kiek Vokietijos valdžia nuNAUJIENOS

me lithuanian daily new» organjzacjjį atstovų pasi- sileido savo priešams, norė- 
Published Daily except Sunday by 
Ite Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1840 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Nairiienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1840 S. lltilsled SU, Chieago, 
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Kaina:Užsisakomoji
Chicagoj e—pačiu:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne
pačtu: t

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

Kanadoj, metams ........... .
Visur kitur užsieniuose
Pinigus reikia siųsti Pačto
Orderiu, kartu su užsakymu.

16.00
3.50
1.85
1.45

. .75

...T .02 
... .12 
... .50 
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. $5.00
3.00 
1.65 
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7.00
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. Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne RedaktO; 
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros 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 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

Asmeniškai Redaktorių matyt gali 
ma tik nuo 5 iki 5:3(1 vnl. v».k.

I Redakcijos 
Straipsniai

Truc translation filed vvith tbc post- 
master at Chicago, III.. Oct- 
as reguired by the act of Oct. 6, 131/

Darbininkų 
Suvažiavimas.

Taika artinasi. Ar ji į- 
vyks rezultate dabartinio 
centralių valstybių pasiūly
mo prezidentui Wilsonui, ar

rija atsimes nuo Vokietijos, 
ar po revoliucinio pervers
mo centralėse valstybėse — 
bet visviena ji yra neperto- 
liausia. Visa spauda Ame
rikoje ir Europoje sutinka 
toje nuomonėje, kad dabar
tiniai atsitikimai Europoje 
i»/\i » ii x/1 oi n i\<) I vi 1 D*

savo likvidavimo stadiją

galvot apie tai, kas bus ii 
kas reikės daryt, įvykus tai 
kai. Amerikos lietuviai dar
paskutinius ketinius metus 
taip žymiai sustiprino karės 
iškeltieji klausimai ir reika
lai, privalo neatidėliodami

mo klausimų ir reikalų, ku

kų priešai jau rengiasi prie 
to. Jie vienijasi, jie steigi? 
įvairias bendroves ir draugi-

mėgina užmegst diplomati
nių ryšių su valdžiomis, jie 
išsiuntė savo įgaliotinius 
Europon ir ketina siųsti na-

nigų. Akyvaizdoje šitokio 
jų veikimo, protaujantįs 
darbininkai negali sėdėt, su
nėrę rankas!

Bet ką jie turi veikti? 
Kaip veikti? Kaip mobili- 
zuot savo jiegas?.. Šitų ir 
panašių klausimų išgvildeni- 
mui, Amerikos lietuviai dar
bininkai turėtų padaryt sa
vo suvažiavimą. Tas suva
žiavimas turėtų įvykti tuoj 
po karės pabaigimo, kadan
gi tuomet išnyks su varžy
mai, kurie karės laiku gali 
sutrukdyt diskusijų laisvę ir 
net paties suvažiavimo šau
kimą. Dabar-gi pirm suva-

Utarninkas, Spalio 8, 1918
i tuo, kad įžymus darbininkų 

atitiko kelią į nau- 
augfičiausias impe- 
Aš matau šitame 

garantiją, kad nau- 
bus paremta tvirtu

užsitikėjimu plačiųjų minių, be 
kurių tikros paramos visas da
rbas butų išiuiksto pasmerktas

Šita mintis niekuomet nemirs, 
šitas išsivystymas ifiokuomet ne
grįš atgal ir aš tikiu, kad kol 
Vokietijos likimui grūmoja pa
vojus, tos žmonių dalįs, kurios 
nepriklauso didžiomsioms par-

ša, ką jie dabar iš bėdos su- tųjų Valstijų prezidentas 
tinka atiduoti.

Šitą Vokietijos valdonų

i savo klesos vadai 
kalboje, pasakytoje kongresui ją valdžią, į 
sausio 8 d., ir vėlesniuose savo! rijos vietas, 
užreiškimuose, ypatingai savo dalyke tikrą 

____________ ____ raščių panaudoja, kaipo ar-'kalboje, laikyotje rugsėjo 27 d.J joji valdžia 
pasiimti ant savęs Amerikos i kalbos punktų palyginimą gumentą, savo nuomonei pa-, kaipo pamalą taikos deryboms“.' ...........
Lietuvių Darbininkų Tary- su prezidento Wilsdno išdė- remti, kad centralių valsty-į Pranešdamas savo ndchstago

kalbėjimas, konferencija. dama prieiti prie taikos, mes 
Tos konferencijos arba ir i kitoje vietoje išspausdina- 

suvažiavimo šaukimą galėtų me svarbesniųjų kanclerio

ba, viena arba susidėjusi su 
kitomis organizacijomis.

“Naujienų“ skaitytojų ir 
visų žmonių, kurie intere
suojasi šituo klausimu, mel
džiame išreikšti apie tai sa
vo nuomonę.

stytoinis taikos sąlygomis; 
tą palyginimą padarė Chica- 
e-os laikraštis “Tribūne“, ku-
ris

žada atnešti taiką. Šiame
“Naujienų” numeryje pa

' kalboje, kad jisai pasiuntė notą
Bet priėipi- prezidentui Wilsonui, kancleris

bių taikos pasiūlymas turįs į 
būt atmestas.
mas šitokios nuomonės bu-, pasakė:

dabartinis taikos pasiūly
mas butų atmestas, tai Vo-

mus skiria ir suteiks tėvynei tai.

Taigi Intai, ką aš čia šiandien 
sakau, sakau ne lik savo paties

Truc translation filed with the post- 
masltr at Cliicngo, III.. <>cl. 8, 1918 
as reųuired by the art of Oct, 6, 1917

Vokietijos 
pasidavimas. i

Bulgarijos atsimetimas 
privertė centrales valstybes 
urnai jieškoti taikos. Ir jos

tekstą Maksimiliano kalbos, 
nes* ji bus, be abejonės, vie
nas svarbiausiųjų žmonijos 
istorijoje dokumentų.

žodžiu, Vokietija kapitu
liavo. Aiškus dalykas, kad 
kapituliavo ji, tiktai priver
sta prie to. Jei ne talkinin
kų armijų laimėjimai visuo-

tuoj vėl sustiprėtų. Visi 
žmonės Vokietijoje vėl imtų 
remti inilitaristų politiką, ir 
tuomet kelias prie taikos bu
tų uždarytas ilgam laikui.

taip dėlto, kad aš tikiu, jogei 
tautos gerovė ateityje, kaip ją 
išdėstė p. \Vilsonas, sutinka su 
aplamomis idėjomis, kurioms 
pritaria naujoji Vokietijos val

su ja, didelė di- 
žinoniib.”

ui nauju taikos pasiulymu.

Vengrija, ir manoma, kad jų

Vokietijos naujasis kanc

kė kąjbą skubiai sušaukta-

nešė, kad diena prieš tai, 
naktyje iš 4-os į 5-ą dieną

Valstijų prezidentui Wilso- 
nui notą, prašydamas Jo pa
kviesti kariaujančiąsias val
stybes į taikos derybas ir sa
kydamas, kad Vokietijos

turiolikai taikos punktų, ku
riuos savo kalbose išdėstė 
prezidentas Wilsonas.

Kartu su šituo pranešimu, 
naujasis Vokietijos kancle
ris nupasakojo, kad Vokieti
jos valdžioje įvykusi pama
tinė atmaina. Šita atmaina 
susidedanti iš to, kad kancle-

ncipus reichstagui, ir kad 
ministerija dabar susideda 
iš reichstago didžiumos par
tijų atstovų, žodžiu, kad val
džia patapusi atsakominga 
prieš parlamentą. Naujoje, 
sudemokratizuotoje valdžio
je esą atstovų nuo darbinin
kų (soc.-dem. “didžiumie- 
čiai”, Scheidemann, Braun 
ir David); darbo reikalai iš
skirti iš vidaus reikalų de
partamento ir įkurta nauja 
darbo ministerija. Šitų at
mainų patvirtinimui yra rei-

s pakeitimas, ir kancle-
Maksimilianns užreiškė,

('uotas reichstago svarsty
mui.

lygų princas .Maksimilianas 
padarė visą eilę labai nuo

sakė, kad naujoji Vokietijos 
valdžia, sutarime su didžiu
mos partijomis, sutinka pil
nai atsteigti Belgiją ir atly
ginti jos nuostolius. Toliaus, 
jisai pasakė, kad naujoji Vo
kietijos valdžia sutinka per
žiūrėti padarytąsias iki šiol 
taikos sutartis. (Brest-Li- 
tovske ir Buchareste), ir 
kad ji duosianti progos Pa- 
baltijos provincijoms, Lietu
vai ir įlenki j ai įsigyt žmo- 
riių išrinktas valdžias ir lai
svai nustatyt savo vidujinę 
tvarką ir santykius 'su kai
mynais (t. y. apsispręsti).

Šitie ir kiti kanclerio už- 
reiškimai reiškia visišką 
Vokietijos pasidavimą rei
kalavimams, kuriuos statė 
Vokietijai išmintingieji ele
mentai josios priešų šalyse, 
ir visų-pirma Suv. Valstijų 
prezidentas. Kad skaityto-

jos suklupimas ir Turkijos

kapitalistai nebūtų nė manę 
apie išsižadėjimą savo privi-

karės laiku grobio kitose ša
lyse. Ir suprantama, jeigu 
tiktai pasitaikytų progos,

džiuma musu 
Tautų Lyga.

Prezidentas 
k alavo tautų lygos.

Princas Maksimilianas šiluo s.
r—;----------- .klausimu pasakė: “Didžiumos

Wilsonas jau senai skaitosi paHijų programas, ant kurio aš 
pripažintu vadovu. Taigi į stoviu, susideda, viena, iš priė

mimo pirmesniosios imperinės 
valdžios atsakymo duoto j po
piežiaus Benedikto notą rugp. 
1 d., 1916 m., ir iš besąlygio 
priėmimo reichstago rezoliuci
jos liepos 19 d. tų pačių metų. 
Jisai, toliaus, užreiškia sutikimą 
įstoti į visuotiną tautų lygą, įs- 
y igtą lygių teisių pamatu vi
siems, stipriems ir silpniems.“

vė laikos reikalą į preziden
to Wilsono rankas. Talki
ninku šalvse prezidentas

dėjo, kad Suv. Valstijų pre
zidento valioje randasi, iki 
žymaus laipsnio, viso pasau
lio likimas. Dar niekad žmo
nijos istorijoje nebuvo uždė
ta tokia sunki atsakomybės 
našta ant vieno žmogaus pe
čiu. Kaip jisai pasielgs?

Truc Irnnslation filed wittl the post-innslcr :il Chie.'igo, III., (h l. 8. 1918 
ns reipiireil by the act of Oct. 6, 1917.

Demokratybė.
Prezidentas VVilsonas užreiškė, kad jisai tarsis tiktai su demo
kratizuota Vokietijos valdžia, atstovaujančia Vokietijos žmones

Princas Ma.vimilianas sako: 
“Sutikime su tuo valdymo bu-

pavedu Vlichskigui1, viefcii ir •!>? 
atidėliojimo, tuos principus; ku
riais aš ketinu vadovaulies, neš
damas sunkią mano vietos ai- 
sakomvbę.

“šitie principai tapo tvirtai 
nustatyti federacijos valdžių ir 
didžiumos partijų vadų sutarti
mi šiame augštainc name, pir
ma negu aš pasiryžau paimli

Jie todėl susideda ne vien iš ma
no politinio tikėjimo. > išpažini
mo, o ir milžiniškos didžiumos

yra. vokiečių tautos, kuri išrin

ir slapto balsavimo pamalu ir

“Didžiumos sudarymas reiš
kia politinės valios sudarymą, ir 
neužginčinama karės pasekmė

mu kartu susivienijo didžiosios

žmonių likimą

ltll<lll

visu

tiys, negalima prašalinti nepap
rastos valdžios galios, kuria va- 
į loti verčia apgulos stovis, bei

(izios, :r tatai padarys galimu 
dalyku, kad visuose ne grynai 
karinio pobūdžio klausimuose, 
ypatingai cenzūros ir susirinki
mų laisvės klausimuose, bus

mosios valdžios balsas, ir kad 
galutinas sprehdimas bus pas
tatytos po kanclerio atsakomy-

“šituo tikslu tam tikras kai
zerio įsakymas bus išsiuntinėtas 
kariuomenės . komanduotojams. 
Su rugsėjo 30 d., kuomet tapo

Vokietijos istorijoje. Vidujinė 
politika, kurios pamatiniai prin- 

yti, turi 
taikos irnulemiančia svaiv

karės klausime”.
Belgija ir Rusija.

Prezidentas VVilsonas išdėstė

______

atkartoti nai rei-

vardu, bei ir vardu Vokietijos 
žmonių. i €■ . f

Belgi jos atsteigimas.
. t r-

Didžiumos partijų progra
mas, ant kurio aš atsistoju, ap
ima, pirmiausiai, priėmimą bu
vusios imperinės valdžios atsa
kymo i popiežiaus Benedikto uo
lą rugp. 1 d., 1916 m., ir besą-

liucijos, liepos 19 d., tais pačiais 
metais. Tolinus, jame išreiškia
ma noras prisidėti, prie visuoti-

teisių pamatais visoms tautojns, 
stiprioms ir silpnioms.

Jis (tas programas) skaito, 
kad Belgijos klausimo išrišimas

gijos atsteigimą, Brest Litovsko 
sutarties panaikinimą, ir sutei
kimą iidsvės slavų tautoms, ku-

Piinciis Maximiliannas, svarsty 
damas naująjį Vokietijos taikos

“Jisai (lasai programas) skai
to, kad Belgijos klausimo išri
šimas vra visiškame Belgijos

ypalisgai jos nepriklausomybės

pat padaryta paslauga atsiekti 
sutarties nuostolių atlyginimo 
klausime. ,

ikišiol padarytosios taikos su
tartis butu klintis visuotinos tai- t c

ko.s padarymui.

Ballųjų jurų pakraščio provin
cijose, Lietuvoje ir Lenkijoje
tuoj aus susiorganizuotų plačiais 
pamatais atstovaujančios žmo
nes įstaigos. Mes padėsime įsi
kūnyti reikiamoms prirengia-

sdaini fenai

vo konstitucijas ir savo santy
kius su kaimynėmis (automis 

>t* išlaukinio kišimosi“. 
Francijos teritorija.

Prezidentas VVilsonas, nusta
tydamas keturioliką didžiųjų 
taikos principų sausio 8 d., pa
reikalavo, kad “visa Francijos 
žemė butų paliuosuota ir tos jo
sios dalįs, į kurias įsiveržė prie-1 
šas, butų sugrąžintos, ir I 
skriauda, kurią padarė Prusai 
Francijai Elzaso-Lotaringijos 
reikale... butų atitaisyta. |

Jisai pareikalavo ištaisymo I- 
tilijos ribų “pagal aiškiai apsi-1 
reiškiančias tautybės linijas”.

Jisai pareikalavo “laisviau
sios progos autonominiam išsi- 
plėtojimui” įvairių Austro-Ven-1 
grijos tautų. 1

Jisai pareikalavo, kad Rumu
nija, Serbija ir Montenegro bu-, 
tų pdliuosuotos ir kad jų teri-l 
!o”ijcs butų : ugrąž'ntos, ir kad 
butą Gutv:rkyti Balkanų valsty
bių santykiai, sulig tauty 
nljomis.

Princas M liksim i liūnas 
notoje j prezidentą VVilsoną 
sako:

Truc Irnnslmion flied whh the post- 
liiaslrr ai (4)icag<ą III., Ori. 8, 1918 
:ik reųtiired by the act of Oct. 6, 1917-

Vokietijos kanclerio Ma- 
ximilliano kalba.

šių metų).

Sutikime su imperiniu įsaky
mu rūgs. 30 d., Vokietijos im
perijoj įvyko pamatinės į...
mainos politiniame vadovavi
me.

konstitucija turi būt permainyta.

šilas išsivystymas daro reikalin
gu dalyku musų konstitucijos 
įerkeitimą dvasioje imperinio 
sakymo rūgs. 30 d., kuris su
eik# galimybes reichstago na

riams, įėjusiems valdžion, palai
kyti savo vietas reichstage, ši
tuo tikslu tapo paduotas įneši
mas federalėms valstybėms ir

jos neprigulmybės ir teritorinės 
čir lybės. Taip-pat pasistengi
mas turi būti padarytas pasie
kimui susitarimo nuostolių at
lyginimo klausime.

Atmeta sutartį su Rusija.

Tas programas neleis ligšio 
padarytoms laikos sutartims 

j kliudyti visuotinos taikos pada
rymui.

.Jo ypatingu liksiu yra tuo- 
jaus sutverti atstovybės įstaigas

• pakraščio provincijose, 
l)e,'|voje ir Lenkijoje. Me 
■ - ‘tinsime vykinima r<

F. von Hertliugo, kurio pa si tar
navimas lėvvnei vra vertas au- v *•'
gščiausio pripažinimo, aš bu
vau imperatoriaus pakviestas 
vešli naują valdžią.

Reichstago parėmimas.

Sutikime su dabar įvestu 
dvmo bildu; aš viešai ir be a 11-

jose, be

džią. Visos šitos žemės turi 
! sutvarkyti savo konstitucijas ir 
savo santikius su kaimynėmis

lauko pusės.
Tarptautinės politikos 

j aš pasiekiau aiškumo 
Į pal būdu, kuriuo buvo 
tas valdžios sudarymas

dą lyk e 
tuoju-

mano 
didžiu

mos partijų vadovai tiesiam pa
tarmių. Pčdiai, mano įsitikini- 

į mu, buvo, kad imperinės vado- 
į vybės vienumas turi būti užtik- 
'rinlas ne tik atskalūniška ištiki-

šilie principai buvo tvirtai; Invbe j)arlijaį jvairiu vaklžios 
nustalyli sutartinu federacijos- narilJ Aš skaičiau dar (Ii(lesnCs

tuos principus, sulig kuriais aš 
imu ant savęs sunkia savo vie- t, c
l’»s atsakomybę.

Demokratinimas.

vų šiame garinamam bute, pir
ma mano apsiėmimo paimli ant

<lt'l jie apima ne tik mano pa- 

Ues poliliidų įsilikinimų išpaži
nimą, bet ir persveriančios Vo
kietijos žmonių atstovų dalies 
lai yra vokiečių tautos, kuri su
lig savo valia, įsteigė reichstagą 
visuotino, lygaus ir slapto bal
savimo pamatu.

i Reikalauja žmonių parėmimo.
I l iktai ta aplinkybė, kad aš
i žinau, jog žmonių didžiumos į- 
silikinimas ir valia stovi užpa- 

kad | kalyj manęs, suteikė man slip- 
\iuma pasiimti imperijos reika-' 

vedimą šiluo sunkiu rimtu 
k u, kurį mes ptTgyvename. 
Vieno žmogaus pečiai butų

mybę, kuri gula ant valdžios 
dabar, liktai jei žmonės ims 
dalyvauti savo likimo sprendi
me plačiojoj lo žodžio reikšmėj, 
kitaip sakant, jei atsakomybe 
bus taipgi išplėsta ir ant jų di- 

‘džiulnos, liuesu politinių vado
vu rinkimu, vadovaująs va išly

ir nuspręstas.

džius imperatoriaus, pasakytus 
rugp. 4 d., 1911 m., kuriuos aš 
leidau sau atpasakoti pereitą 
gruodžio mūn. Karlsruhe’j:

Politiniai besivystymai Prūsi
joje, svarbiausieji Vokietijos fe
deracijos valstybėjlturi eiti im
peratoriaus žodžių dvasioje ir 
Prūsijos karaliaus pranešimas 
pažadantis llygiaš teises turi būti

neabejoju taipgi, kad tos federa
cijai priklausančios valstybės,

lyj savo konstitucinių sąlygų iš-

Nauja gadynė Vokietijoje.
Kol kas, kaip visų kariaujan

čių valstybių pavyzdys rodo, ne
paprastosios galios, kurias pa-

būti atmestos, bet turės būti į-

kam bus galima, kafj visuose ne 
grynai miiitariuose klausimuose, 
cenzūros ir susirinkimų teisės 
klausimuose, nuo šiol bus iš
klausoma civilių pildomųjų val
džių balsas, o galutinas nuspren
dimas bus pavestas kanclerio at-

šituo klausimu imperatoriaus 
Įsakymas bus pasiųstas kariuo
menės komanduotojams. Su 
rūgs. 30 d., įsakymo diena, pra-

vidujinėje istorijoje. Vidujinė 
politika, kurios vidujiniai princi-

čios svarbos taikos ar karės klau
sime.

Darbininkų apsaugojimui, m-"

Už teisingumo taiką.

uit',), didžiausią svarbą dėjau ant 
lo,kad naujos imperinės valdžios 
n a r i a i s t o v ė. t ų ant

tvirtą ir nepajudinamą žmonių 

vnllią. Tiktai kuomet musų prie
šai jaus, kad Vokietijos žmonės 
stovi susivieniju* už puvo išrink
tų vadovų - tikta/ tąsyk žo-

padėjimą, ir kad jie butų atvirai Taiką bedarant, vokiečių val
džia panaudos savo pastangas

gą tuoju laiku, kuomet mes sto
vėjome ant musų militarinių pa
sisekimų a u gšt y bes.

kuriuo dabar imperinė vadovybė'

gelba, nėra efemeris (viendienis

‘syta tokia, kuri nerastų para
mos reichstage ir neimtų savo 
vadovu iš tenai.

žmones turi likimą spręsti.
Kare išvedė mus iš įvairaus ir 

supainioto partijų gyvenimo, ku
ris darė taip sunkiai įvykdomi^ 
dalyku vienodą ir griežtą politi
nę valią. Didžiumos sudarymas

atsakomybės' \ ir neužginčijama karės pa
sekmė yra ta, kad Vokietijoje 
pirmu kartu didžiosios partijos 
susidėjo į krūvą tvirtame harmo-

savo
dalį tarnavimu žmonėms ir tė
vynei.

savoj ' ------- - t........ t ..........................-.....................-

J Darbininkų klesos atsavybė. j ningame programų ir tuo budu i 
Mano pasirįžimas šitai pada- įgijo galimybes savo valia sprę- 

iima rY*i ypatingai buvo palcngvin- sti žmonių likimą.

I

gos,, paliečiančios apsaugojimą

žemėse paduotu minimaliu laiku

lies ir sveikatos, prižiūrėjimui 
darbininkų atsitikime ligos, ne-

■■■■ '.C.1*'.JI—•S’-T*T

1\ GALSK1S, 
Notary Public 

Užtvirtina vkokiuM legaltikan popieraa, 
vpdraudžia nuo nelaimingų ataitikimu. 
Suteikia gcriauHiuH advokatu* dėl įvai
rių bylų visuose teismuose; bendradar
biauja prie geriausių advokatų.
1356 N. Hoyne Are.. Chicaga, III. 

Telephone HumbohU 8300
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Darbo Galas.
(Vaizdeli s).

(Tąsa).

Pa
lai

Tvirti, Galingi Vyrai Su 
Užtektinai Geležies 
Jųjų Kraujuje—

Jie Yra Tie, Kurie Spėka ir Energija 
Laimėjo

“Daug gabių vvru ir moterų jnalaimčja 
^vien lik dėl to. kad jie įleparcmia savo 

protiško ir kūniško stiprumo ir energijos, 
kuris paeipa nuo turėjimo užteklinai gc 
lelios jųjų kraitinio . sako Dr. įaiies 
Francis Sullivan, buvusis gyd> toms Belle- . • —
vuo Ligonbutyje (Išlaukiniame Skyriuje), Ne\v \ork ir \\inchest(i 
vieto Ligonbutyje. “Stoka geležies kraujuje ne tiktai padaro žmogų
niškai ir protiškai silpnu, nervuotu .suirusiu, greitai patlstaiičiu, bet la- 
bai apvagia ii nuo tos gyvos spėkos, ir stiprumo, kurie yra taip reikalin
gi pasisekimui gyvenime. Ji gali taipgi permainyti | puikią, gražią mo
teli iš tokios, kuri vra kreiva, nervuota n* suirusi. Kad pagelbėjus pa
daryti stipria, gražią raudono kraujo Amerikoniška nieko nėra mano pa
tyrimu, kurį aš radau taip vertingu kaip organišką got e z. į — NuKated 
Iron Ji lankiai uadidimi sliorumą ir oakanlrumą silpnų, nervuotu, 
suimtų žmonių i dvi savaiti laiko. Niųtnled Iron vartojamas dabar 
virš trijų milijonų žmonių kas melas, priskaitant tokius žmones kaip 
gerb. Leslies .M. Shaw, buvusį Sekretorių IždoSr ex-(iubernatorių lown; 
buvusį Suvirintų Valstijų Senatorių Biehard Bolland Krnney is Dela- 
warę, dabartiniu laiku Major S. V. Armijos. Generolą John L. Clem (At
sitarnavęs) būgnininkas vaikas iš Shilot, kuris buvo seržentu S. y. Ar
mijoje. kuomet buvo dar lik dv\likos metų amžiaus; taipgi Suvienytų 
Valstijų Teisėją G. \V. Atkinson Nusiskundimų I eismo \\ashingtone ir 
kitus. , , , . x .

Išdirbių Pastaba: Nuvalei! iron, kurs yra viršminetai rekomenduo
jamas viršminrlai .neyra paslaptinis vaistas, bet gerai vi
siems aptiekoriams visur žinoms. Nepanašus senam In- 
organic Iron’o produktui, jis yra lengvai asimiliuo
jamas ir neužgniina dantų, nepagadina jų. nei 
nesugadina vidurių. Jo išdirbėjai gvaran- 
tuoja pasekmingas ir čielai užgąiiedinan- 
člas pasekmes kiekvienam pirkėjui 
arba jie sugrąžins jums pini
gus . Jos yra parduodamos 
pas visus gerus aptieko- 
rius.

* Raudonojo Kraujo Sustiprinimui ir Pakantrumui

“Pala, jaunas žmogau, ne taip 
greitai. Tu turi kaip nors pasi
aiškini, kur tu jį gavai,“ tarė jis.1

Braunas pasižiurėjo į jį k va i-! 
lai ir policislui jis atrodė įtarti
nu. “Turbūt geriau eik su ma- * 
nim į policijos stotį;“ ir br jo
kią ceremonią nusivedė jį. Brau
nas nesipriešino, nesistebėjo irt 
paaiškinimo nedavė. Policijos 
sitotyje pas jį klausinėjo dauge
lio dalyką, bet Braunas lik dėb- 
sojo atbukusiomis akimis į klau- 
sinėtoją ir nieko nesakė. ‘Ji už
darė ant nakties kamerom pa- 
niurusion kameroh, kur buvo į-

I einama iš pustamsiai apšviesto 
koridoriaus; čia Braunas pra
sėdėjo iki švintant be judėjimo.

jaučiam sargui koridoriųje pasi
girdo baJsas kugždant “Liziuke!
Lizinge!“ bei tai turbūt 
lietus, kuris pilk* pylė.

buvo

savo Kine- 
pailsusieji

W. M. LAWHON, M. D.
Akiu, Ausų, Nosies, Gerklės ir 

Plaučių Specialistas

“Ten pakirkusieji 
liūs užbaigia; ir ten 
pasiisj randa.

“Ten kaliniai ilsis drauge; jie 
negirdi savo prispaudėjo balso.

“Mažas ir didis tenai; ir tar
nas liuosas nuo savo pono.“

Aš per daug metų atkreipiau specialę (lomą i ši 
; įskil ų skyrių medicinos ir esu geriau prisiren
gęs negu dauguma daktarų pasekmingam jūsų 
gydymui.
Aš gydau visas ligas ir silpnumus akių, tokius 
kaip silpnumas, vandenėtos akis, apaugę vokai, 
skavdchai žvfzdžio, optiška nervų kliūtis arba 
Jule kokia kita priežastis prasto regėjimo.
V :ša 1 b čia u daug nuo aklumo.
\š gydau kreivas akis be skausmo.

AŠ prilaikau akinius teisingai.
Km dmia-s, triukšmas galvoje, ir visi ausų kčblu- 
n\u gydoma vėliausiomis moksliškomis meto- 
dunuz

Kataras ir jo komplikacijos nosyje ir gerklėje atkreipiamas ypatin
gos domos. Nepraleisk neatkreipęs domos j dusulį, slogą ir bron
chito kčbluinus. Leiskite man išegzaminuoti jus, gal Jus turite koki 
plaučių silpnumą.

“Džiovą gu’ima išgydyti, jeigu teisingai gydysite išankpto.” Atei
kite ) mano ofisą ir leiskite man išaiškinti jums svarbą teisingo 

užsilaikymo dėl AKIU, ALSU, NOSIES, GERKLES IR PLAUČIŲ.

Linas turi patarnauti numirėliui, 
kad jis*ir žemiausias butu. Kar
stas gulėjo ant dviejų pastoliu 
tame pačiame kambaryj, kur ji 
pasimirė; priešais jį stovėjo ra
binas, apsiaustas gedulingais rū
bais, skaitydamas be atsidėjimo, 
mechanišku budu iš Jokūbo 
Knygos hebrajini tekstų, kur-nc- 
kur jspriausdamas kokį nudėvF- 
tą paprastą pagyrimo, ggraude- 
iiiuio, ar suraminimo pasakymą. 
Jis nebuvo jos pažinojęs; lai bu-

TAI YRA DYKAI.

W. M. Lawhon, M .D.
219 S. Dearborn St., (Prieš Pačią) Chicago, III.

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W Madisou st. 2225 So. Lesvltt St
Suite 000-612 Kampas 22nd pi.

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki i vakaro
Phone Haymarket 2563 Phona Canal 4929

Nedėldieniais tik pagal satartj
Rezidencijos Telephone Alhany 9949

- - ' .

Prakaituojamoji dirbtuvė bu
vo uždaryta visų valandą; visą 
valandą mašinos stovėjo tyloj 
apleistos; darbininkai buvo susi
rinkę aplink karstą paklausyti 
rabino* Jie Ųuvo išblyškę ir su
džiūvę, bet ne nuo liūdnumo. Ma 
šiuos tam buvo kaltos. Jie per
plėšė savo drabužius ties spran
dais per plaštaką, bet ne iš liūd
numo. Toks buvo įstatymas. 
Paveikslas, kurį buvo pratę ma
tyli sulinkusią ant vietos maši
nų, pabaigė savo-paskutinį dra
bužį. Sausomis akimis, l<aip ir 
stebėdamies , jie atėjo ant šerme
ninių pamaldų. Ir kažkurie (lat
vis sunkiai alsavo nuo šio ryto 
darbo. Galų gale buvo gi smagu 
ramiai pasėdėti valandą.

Kažkas pašnibždomis suminė
jo Brauno vardą ir visi ėmė dai
rytis. Brauno nebuvo.

neateis,“ prašnabždėjo 
Kaip lai-

“Jis 
vienas darbininką.

DOCTORROSS
Chicagos Specialistas

Gydo (Jžsenėjusias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių, 
Kepenų, Inkstų, Pūsles, šlapymo ir Visas 

Privatiškas Negales. '
35 So. Dearborn St. kampas Monroe, n* D M CHICAGO, ILLINOISUi. D. Iria HV V V Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 

elevatorių iki Penkto augšto.
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 iki L Taipgi Panedė- 
lyi, Seredoje, Pčtnyčioje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

Įėjimą trims midums. Jis pavo
gė kažką. Rodosi paveikslą. Aš, 
nežinau tikrai.“ /

Tie, kurie girdėjo, palengva 
purtė galvas. Nebuvo pas juos 
nei nusistebėjimo, nei pasipikti
nimo jausmo. Jis gėrė iš tos 
pačios taurės, ką ir jie. Jie ži
nojo skanumą. Ką reiškė da pa
skutinioji gožė, kurią jis rado! 
Jiems tas buvo nežingeidu. Ni
cos atsitikime, tai jos kūdikis 
mirė, nes ji negalėjo parūpinti 
jam tinkamo maisto. Nica tą 
jiems sakė
pasipjovė, lai visi žinojo, ką ji 
rado savo taurėj. Braunas nepa
sakojo beit kam tas reikalin
ga? Gal ką-nors kai’tesnio ir už 
tulžį. O trįs metai kalėjimo? 
Taip Išliesą. Jis pavogė ką-nors.

“Kodėl šviesa yra duota tam, 
kuris nelaimingas“, giedojo rabi
nas, “gyvastis apkartusiai sielai.

“Kurie trokšta mirties, bet loji 
neateina; ir kasasi xlel jos dau
giau negu dėl paslėptųjų lobių;
“Kurie be galo džiaugiasi ir yra

taigi kuomet Nica

VIENATINIS SKGISTUUOTAS RUSAS APTIEKORIU8 ANT BRIDGEPORTO
VYRAMS IR SUAUGIEMS<J AUGIEMS

Akiniai aukso rėmuose nuo 33.00 ir pu« 
irsčiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
aatfftčiau. Pritaikomo akinius uždyką. 
Atminkit: Galvos sopėjituas, nervišku
mus, akių skitudėjimas, užvilkimas k 
tt. yra vaisiais (vairių ligų, kurios ga
li būti prašalintos gerų akinių pritaky- 
mu. Ištyrimas uždyk., jei periti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei ak|s silp
sta, netęsk ilgiau, o j ieškok pagelbos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždykų. Atmink, kad mes kož- 
nam gvarantuojain akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

8. M. MES1KOFF. Ekspertas Optikas.
Jei jus sergut. ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Ai buvau ap- 
tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 16 metų. Aš duodu patarimus QYKAI. Galiu 
padaryti biie kokius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš esu 
draugas žmonių. 8. M. MESIROFF. 31 19 SO. MORGAN ST.. CHICAGO, ILL.

Silpnos
Aš prašalinsiu jūsų kentėjimą. Aš 
pnlinosimsiii jus nuo įpročio 
‘‘pagauti šaltį”.

Jeigu aš prašalinsiu jūsų 
TONSILS jus GERKLfiS

Ar Tamsta Turi 
šias Knygas?

Priežastis nervų ligos
Žmonės sergą galvos .skaudėji

mo ir nervų ligomis, jie ima vi
sokius žinomus vaistus, gauna gi 
liktai laikiną pagelbą. Išgydy
mui Įircižaslics yra darbas<
Kompetentiško okulisto
Pavojus slepiasi silpnose aky^e. 

Jos ardo nervų sistemą — tuo ta
rpu jus negalite niekuomet žinoti, 
kad jūsų akjs yra silpnos. Lai
ke pr/iei|ų

21 metų Chicagoje
Aš išgydžluu liikslančius nusi

minusių ir bevilčių, ir aš galiu tą 
Įirirodyli laiškais savo ofise.

Kreivos akys išgy
doma vienu atsi

lankymu.
Per 2(1 melų buvęs kreivomis 

akimis, Eini! John, 4347 Linęoln 
avė., buvo manimi išgydytas vie
nu alsilankyniu.

Jeigu iųsu akjs kreivos, nenusi
minkite. Aš išgydysiu jus be vai
stą, peilio arba skausmo ir len
gvais išmokėjimais.

Pavelykite man parodyti Jums 
laiškus nuo šimtą išgydytą ligo
nių, patvirtinančią mano praktiš
ką gydymo moloda nrnšalininuii 
ligą. Aš jums užtikrinsiu nuola
tinį gydymą, ir suteiksiu jūsų a- 
kims sveiką regėjimą. Atidėlioji
mas yra pavojingai. Atsišaukjte 
tuojaus. ,

Ausis.
Kurtumas ir užkritimas 
nuo įvairiu priežasčių 
pasekmingai.

Kam kentėt nuo no
sies ligų ir kataro
Daug akių, ausų ir gerklės li

gų paeina nuo nosies ligos. Aki
niai nepagydys skaudančių akių 
kuomet priežastis ligos —nosyje.

Mano patyrimas prigclbsti man 
surasti priežastį—ir išgydyti ligą.

TONSILS jus GERU/YKyS LIGOS PASIBAIGS
i • Yra įsteigiąs faktas tarp

slinčių, kad tonsilai yra pi

ausies 
gydoma

Yra įsteigtas faktas tarp mok
slinčių, kad tonsilai yra priežas
tis gerklės ligų.

Jie yra bereikalingai susirinkę. 
Jie yra kvėpavimo vietoje, Įtrau
kimui pavojingų perų, kurie yra 
priežastim gerklės ligos. Tonsi- 
lilis lankiai yra pradžia tuberku- 
liozo. Visi gydytojai pataria pra
šalinti visiems sergantiems, o ma
žiems vaikams reikalinga praša
linti tonsilai pirma negu jie su
serga.

Tonsilai yra priežas 
čia visų gerklės ligų

Jei jūsų tonsilai kuomet nors 
jūsų buvo užsidegę jie turi būt 
prašalinti be atidėliojimo.

Kasdien jie įtraukia perų ir ga
dina pamažu jūsų gerklę iki ant 
galo neapsireiškia nuolatinė ger
klės liga ir liūdnos pasekmės.

Aš prašalinu tonsilus be 
skausmo

Be chloroformo—be krau
jo—be ligonbučio

Savo 21 melų praktikos gydy
me gerklės ligų, aš įgijau speci
alę mokslišką metodą nežinomą 
kitiems specialistams. Aš galiu 
prašalinti jūsų tonsilus visai be 
skausmo, be chloroformo, be kra
ujo, be siuntimų jus į ligonbutį. 
Mano melodos yra visai ne ken
ksmingos, ir į minutę aš apsidir
bu, jūsų gerklės ligos užsibaigia.

Kasdien matosi atsilanko dau
giau ir daugiau žmonių, kad pra
šalinus tonsilus—žmonės kurie 
tikrai prabudo, kad tonsilai yra 
jiems nenaudingi, kad tonsilai yra 
priežastis ligos ir nelaimės.

Mano mokestįs yra 
nebrangios

Aš visuomet nusitariau gydyti 
kiekvieną gerai ir sąžiningai. Ma
no atlyginimas už prašalinimą jū
sų tonsilų bus mažesnis negu jū
sų daktaro sąskaita už jūsų gy
dymą. Todėl tas (neužstos jums 
ant kelio. Jeigu jus sergate ka
klu dabar arba kada pirmiau, jus 
ir vėl sirgsite. Todėl ateik pas 
mane tuojaus—kol pasekmės nė
ra pavojingos—ir aš patarsiu jum.

Bibliją- šventrašti, lietuviš
kom raidėm, kurių jau nc- 
dnuit beliko, noišparduotų. Pa
siskubink užsisakyti, nes (lan
giaus šiuo laiku jų niekas ne
turi. Kaina $4.00.

Apie Žemę ir Kitus Svietus, 
jų Būvį ir Pabaigą. Parašė še
rnas. Aprašo kas yra žemė, iš 
ko ji susideda, ant ko laikosi 
ir kaip sukasi. Kas yra saulė, 
žvaigždės, mėnulis, planetos, 
kometos ir kilos retai matomos 
žvaigždės. Su 30 astronomiš
kų paveikslų. Kaina tik 75c. 
Apdaryta $1.00.

Apsi reiškimui at mosf eroje 
arba meteorologijoje. Parašė 
Šernas.
du ore ______
nuo ko atsiranda ant dangaus 
įvairios šviesos ir šešėliai ir 
daugybė visokių Įvairiausių ti
re apsireiškimų. Kiekvienas 
aprašymas aiškesniam supra
timui parodyta paveikslėlyje. 
Kaina 75c., apdaruose $1.00.

Kada ir kokiu badu svietas 
sutvertas.
budu tveriąs dangiški kūnai ir 
kaip musų žemė susitvėrė; tai
pgi,- kokiu budu atsirado ant 
jos gyvybė. Su paveikslais. 
Pusi. 110. Kaina 35c,

Minykų kunigų darbai Fili
pinų salose. — lai yra rinki
nys paliudijimu apie kunigų 
darbus Filipinų salose. Tuos 
paliudijimus surinko liovusis

atmosferoje 
. J . Parašė 

Aprašo iš ko suside- 
libai ir griaustiniai.

kokiu

Sutrumpinto] formoj liko iš
leisiu lietuvių kalboj. Kas tik 
norile žinoti apie kunigėliu da
rbus, tas pasislengkit šią kny
gą įgyli. Kaino lik 35 centai.

Kas norile įsigyti kufiy nors 
siu knygų, adresuokite taip:

A. AMBROZEVIČIA, 
1413 N. Paulina st. Chicago, III.

Dr. F. O. CARTER
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS
21 metas prie State gatves

120 So/ Stale St., antras augštas. Chicago.
Vienos durįs į žiemius nuo Valandos: 9 iki 7.

The Fair Nedėliomis 10 iki 12

Kazimieras G. Trainis
U-l . J.

LIETUVIS NOTARIJUŠAS

Padaro ir paliudija visokius dokumentus ir popieras

GABUS ADVOKATAS

Randasi ofise, vedimui visokių provų.

751 W. 31-mas st., arti Halsted St., Chicago, III.
x Tel. Boulevard 6399.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durą, Lentą. Rėmą ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maieva malevbjimui stubą išvidaus, po $1.40 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

3003-3039 S. Halsted St, Chicago, III.
J III   WWWM11 WWaMBWBSMIS9WMWMi

linksmi, Suradę kapų?”
Ir rabinas, išlikimai pildyda

mas savo pareigų, ome aiškinti 
ir pasakoti. Bet jo klausytojai 
negalėjo ilgiau pasilikti. Valan
da baigėsi ir mašinos turėjo tuo
ju us pradėti vėl. |

zidi joj tas yra sena pasaka, to
kia, kurią mylėliniai pasakoja 
savo mylėlinėms, kurios išklau
sę, jos visuomet verkia. Mašinos 
vis tižia iy zvimbia tarytum ai
bės laukiniu dvasių krioktų jose 
ir daugelis ašarų įsiuvama į dra- 
biižius, būt tu, ponia, nickuohiet 
jų nematai ne, žiūrėk kiek 
nori į savo žaketą, ašara nepali
ko jokios dėmės. Pas kampinę 
mašiną yra senas, žilaplaukis, 
sunykęs žmogus, bet jis dirbu 
sjiarčiai. .lis pirmutinis ateina 
rylmetyj ir paskutinis išeina 
vakare ir visa jo siela yra atiduo
to darbui. Jo mašina yra sena 
ir staugia aršiau už visas kitas, 
bot jis negirdi. Dieną ir naktį, 
miegant ar budint šimtas 
staneių mašinų slaugia jo 
voj. Kas jam rupi, ar viena 
šina daugiau ar mažiau?

Pranešimas

Wilburton, Okla. — Rugsėjo 24 d. 
1918. atsiliko nelaimė anglių kasyk
loje. Akmuo puolė iš viršaus ir nu
laužė ranką ir koją Antanui Rinkti
niu ir sumaišė vidurius. Iš tos 
priežasties persiskyrė su šiuo pasau
liu 28 dieną rugsėjo. Buvo palaido
tas 30 dieną rugsėjo. Paeina iš Lie
tuvos, Kauno gub.. Panevėžio ap
skričio, iš Klovainių miestelio. Pa
liko moterį ir šešių-metų dukrelę di
deliame nuliūdime. Moteris po tė
vais Paulina Dirkukč, Kauno gub., 
Panevėžio apskričio. Klovainių mie
stelio. Velionis priklausė prie šve
nto Juozapo draugystės, palaidotas 
su bažnytinėm apeigom, tegul jam 
bus lengva šios šalies žemelė.

Giminės ir pažįstami, norėdami 
platesnių žinių, kreipkitės šiuo ad
resu:

Paulina Binkunienė, 
Wilburton, Okla., R. L Box (i6*X_>

t uk-

nui-

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
Telephone Central 6390 

Vakarais:
| 2911 W. 22nd Street.
j Telephone Rockvvell 6999

Legalė rata 3’/2% mėnesyje. 
Vyrui ar moteriai, dirbančiai 
ar užlaikančiai namą.

Ant rakandų, piano, vlclro- 
Ioh, sankrovoM fixturcs, ve
žimų, autotnobilių, Liberty 
Bonde ir Insurance Polleie*. 
Skoliname Stockyard’ų, ša
pus ir dirbtuvės darbinin
kams, gelžkelio ir biznio 
žmonėms, klerkams ir tt. 
Ateikite | ofisų ir mes Vis
ko smulkmeniškai išaiškinsi 
ine. Atdara utarninkaia, ket
vertais ir sukatomis iki 8 
vai. vakare. Panedėliais, se- 
redomis ir pėtnyėiomis iki 
6 vai. vakaro.

LOCAL LOAN COMPANY, 
TUOS. F. KER1VIN, M»rr.

4647 So. Halsted Street 
Po valstijos priežiūra.

Tel. Drover 2116. 2-ras augštas

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Pancdėlvj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10rį 
Prie šių kainu priskaitoma ir 

le ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir S2-ra GATVĖS

PRANEŠU geri), visuomenei, kad 
1-mą rugsėjo dieną, 1918, aš persikė
liau iš po No. 1812 S. Halsted st., 
po num. 2650 W. 39th Place, prie 
Archer avė.

Mis. Agne Džugas
Lietuvė Akušerė

2G50 Archer avė. ir 39 Place 
Archer Limits, Chicago 
Tel. McKinley 4420.

JOSEPH YUSHKEVVITZ 
Lietuvis Notarijušas.

Išpildo, padaro ir 
paliudija visokius raš
ius. Išjieško ir iško- 
lekltioja visokias no-' 
atgaunamas skolas vi
sur. Reikale kreipki
tės, sekančiu antrašu: 
3111 So. Halsted Str.

Chicago, Illinois

f———.....
Tel. Pullman 342I Dr. D.J. Bagočius, M.D.

LIETUVIS GYDYTOJAS 1*I CHIRURGAS
10731 So. Michigan Avė.

pi' Roseland, Tll.

Laisves Bondsai

Neužsitikekit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriul .auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jys akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metu patyrimą i*- 
palių ištyrt jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

IMI Bo. Ashland Avė. Chicar~
Kampas 18-tos gatvės 

3-čios lubos, virš Platt’o aptieki 
Tėmykite { mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
3 vai. vakaro. Nedėliojo nuo I 
vai. ryto iki 12 valandai diena.

| Or. A. R. Blumenthal j

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis EgumbiHoja Dykai 

jąik Gyvenimai yra 
MA . tuščias, kada pra 

nyksta regėjims.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y-

kus Vai.: 
ned'ddien 
464s S.

nuo

relephone Ya
Boulevard

kreipiama i vai- 
9 ryto iki 9 vak.

10 iki 11 dieną. 
Ar. kamp. 47 st 
Yards 4317 

6487.

R/ezid. 933 S. Ashland Blvd. Chicagl 
T«lephon« H*yM*rk«t 2S44

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

Ofisas: 8354 S. Halsted St., Chicagt
Telephone Drover 9493 

.VALANDOS: 10—11 ryto; 2—9 popinta
' 7—K vakaro. N.dčliomia *10—1S 4i«pn.

<■' ■' ■ ............. ........ :-----------  —■ ... I . ... ....

Telephone Yards 5032

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

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

DR. G. MoGLASER 
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chronišku Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviais žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: S412 S. Halsted Street

VALANDOS: «-« ryto, tiktai.

Telephone Yards 5834.

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

perkami už caMi. Ėmei and Co., 7,10 
W. Madison, kampas Halsted gal., 
room 232, 2-ras aug.štas, virš Famous 
Clotbing Store. Atdara vakarais iki 
8. Nedėldieniais 10 ikil.

Vyriškų Drapanų Darganai
Naujų neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo S15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki

’ 18 doleriu.
Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš

tu 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. 1

S. R O R D O N
J141K 8. Halsted SU Chicago. Iii

Dr. Leo Awotin
Gydytoja*, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted SL, Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 6—9 va
kare^ Tel. Canal 4367.

Tel Yards 3654. AKUSERKA

Mr$.A.MIchnlewicz 
taigas! Akušerijos Ko
legijų; ilgai praktika- 

1181 Pennsylvaniios 
hospitalėse ir Phila- 
dclphijoj. Pasekmin
gai patarnauju prie 

ma. Duodu rodą 
ligose mota- 

mer ginams.
113 So. Halsted Str. 

■i (Ant antrų lubų) 
Chicago.

Nuo G iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.
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Susirgimai mažėja.

Bet gyventojai turi būt 
atsargus.

Influenza palietė 109 miestus.

Naujų susirgimų skaičius už 
pastarąsias dvi dieni truputį 
sumažėjo. Pav., nedėlioj ir pa- 
ncdėlyj užrekorduota 1,628 
nauji susirgimai ir 186 mirtįs 

95 nuo influenzos ir 91 nuo 
plaučių uždegimo.

Jutai duoda vilties, sako sve
ikatos departamento komisio- 
jiierius, kad epidemija pradeda 
“silpnėti”. Vis dėlto, gyvenot- 
jai turi būt atsargus. “Nerei
kia būt perdaug dideliais opti
mistais“ - sako Robertson. E- 
pidemija dar siaučia ir gyven
tojų neatsargumas tik pagelbė
tų pasiekti jai savo siautimo 
čiukurą.

Be Chicagos toji ispaniškoji 
viešnia palietė ir daugiau Illi
nois valstijos miestu ir kaimų, 
viso net 109. Bet užvis labiau
sia ją pajautė \Vaukegan, Glen- 
c<»e, Winnetka, I.ibertville, ir ke
li kili miesteliai. • >
Paviečio ligoninė pripildyta.

Pu virčio ligoninės preziden
tas, Peter Reinberg, vakar pra
nešė, kad tuo tarpu j paviečio 
ligoninę negalima priimti nė 
vieno naujo ligonio. “Ligoninė 
perpildyta sergančiais ir joje ne
bėra vielos” jMisakė jis. Belo, 
esą reikalinga kreipti domės ir 
i tai, kad ten pagaminus vietos 
tokiems ligoniams, kurie būti
nai turi būt gydomi ligoninėj.

AŠTUNTO RAJONO 
REIKALAI.

Prie busimos konferencijos.

Nepaprastoji Aštunto Rajono 
konferencija Įvyks nedėlioj. sp. 
13 dieną. Mat ji turės užbaigti 
praeitos konferencijos darbą... 
Praeita konferencija, kaip jau 
žinia, nieko nenutarė. Visą lai
ką delegatai niovėsi už “negrie- 
šnąjį kairumą“.

Bet kasgi bus svarstoma se
kamoje konferencijoje Hu
no C. K-tas pasitenkina tiktai 
tuo paraginimu, kad “draugai 
delegatai privalo atsilankyt lai-

CENTRAL MANUFACTURINfi 
DISTRICT BANK 

1112 \V. 35-ta gatvė 
(Tel. Drover 6310).

Yra atdara dvi biznio nuo 9 ryto iki 
3 po piety. Subatomis iki 1 po piety.

VAKARAIS
Seredomis ir Subatomis nuo 6 iki 

<8 vai. vakare.
Mane galite matyti banke, bet rei

kalui atsiradus kreipkitės prie ma
nęs j namus.

3343 Lowe avė., 
(Tel. Boulevard 9983)

t floras, užpakalyj. Nuo 6 iki 10 v.v. 
A. PETRATIS.

ku“. Jei neklystu, naujoje Rajo
no konstitucijoje yra paragra
fas, reikalaujantis, kad konfe
rencijos dienotvarkis butų pas
kelbta išanksto. Bet šiaip ar 
taip. Rajono viršininkai turėtų 
suprasti, kad konferencija tai ne 
balius, čia kuomet kviečiama, 
lai reikia ir pranešti, kokių rei
kalų jie turės atlikti, (lai lodei 
musų konferencijos ir esti to
kios nepaprastai “skystos“, kad 
draugai į jas ateina tik “taip 
sau“ be jokio apgalvoto pieno, 
be jokios tuo ar kitu klausimu 
nuomonės. Visas musų konfe
rencijų “gyvumas” apsireiškia 
priimant ar atmetant., raportą!

l ai yra negera, kad vadovau
jantis Rajone vyrai taip per 
pirštus žiuri i organizacijos rei
kalus. Aš, žinoma. neįtariu ką 
nors Įtarti blogu noru, ne. Bet 
kartą ant visados reikėtų neuž
miršti, kad norint varyti orga
nizuotą darbą pasekmingai, rei
kia dirbti apgalvotai, o ne lik 
“taip sau“. ‘ — Rajono Narys.

SOCIALISTŲ
PROPAGANDOS MOKYKLA.

Atsidaro šiandie.

Pagalios — Socialistų Propa
gandos Mokykla atsidaro, šian
die, spalių 8, bus iškilmingas nio 
kvk.os atidarvmas Mildos sve- 
lainėje. Kalbės “Naujienų” red. 
d. P. Grigaitis ir “Darbo” red 
d. Kl. Jurgelionis. Pradžia ly
giai 8 vai. vakaro.

Taigi, draugai. Aštunto Rajo
no nariai ir visi tie, kur norite 
ankyti Soc. Propagandos Mokyt: 
ą ar susipažinti su josios progra
mų bei uždaviniais - ateikite šį 
vakarą j Mildos svetainę!

Chicagos liet, socialistams jau 
senai reikėjo Įsisteigti tos rų- 
šies mokyklą. Bet patarlė sako: 
“Geriau'Vėliau negu niekad“. 
Jeigu iki šiol jos neturėjome, 
tai nors dabar stcngkimės ja de
ramai pasinaudoti. Stcngkimės. 
kad šiandie mes žinotume dau
giau negu vakar. Musų laukia 
dideli ir milžiniškos svarbos dar 
bai. Tatai rengkimės prie jų iš
anksto ir deramai!

Butų gerai, kad draugai, kur 
mano lankyti Soc. Propagandos 
Mokyklą, būtinai atsilankytų 
šiandie.

Soc. Prop, Mok. Sek r.
Ant. Jusas.

Medžioklė lošėjų kliube.
Vakar naktį policija surengė 

medžioklę Fontain kliubo kam
bariuose, 1608 Clybonrn gt. Bė
don pateko šeši (lošėjai. 

• i r * h■ ■ ■■ ■ i
Nušovė vaikų.

Josčpli O’Hala, 5316 Roscoe 
gt., trylikos melų vaikezas va
kar tapo mirtinai pašautas kito 
tokio jau amžiaus vaikezo. .Vai
kezai bežaizdami užsimanė “pa
daryt muštrą.“ Joseplio drau
gas pasiėmęs tėvo šautuvą ir pra 
dėjęs laikyt į “priešą“. Nejučia 
šautuvas iššovė ir vietoj priešo 
-ant žemės gulėjo negyvas Jose- 
phas. i v

DRAUGAS NELAIMĖJE!

J nu suvirti penkios-deAitutys metu 
kaip Aitu pluki gyduole yra "var- 
luojania ku geriaueioniA pasek- 
meniR, išgydymui rumaUimo, 
akauainu krūtinėj*, Aonoae ir rau
menyse, neuralgijos, Birenu die
gimą Atilsio h- kosuliu

Afainieriai, mechanikai, audėjai, fabriko* ir nian visokie 
darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yru amžini drangai

PAIN-EXPELLER

si*ap»lgank pirkdamas pigius vaisins illileleso bonkose. Reikalauk geriausiu. Kuolnet pirksi 
'alu-Elpeller, persitikrink ar yra ĮKĄRA, vafsbaženkll* ant hakainko. W centai Ir 0-‘> centai u*'- 

bonkntę. (jaunamo* viaoi* aptl*koae, ar tiesiog is labortorljos.
F, AD. R1CHTER dt CO., 74-80 Washingtoa St„ New York, N. Y.

True translation filed with the posl- 
master at Chicago, III., Oct. 8, 1918 
as reųuired by the aet of Oct. 6, 1917 

Reikalauja 139,000 šovinių 
dirbėjų.

■ I« ... — II " - 1'*|
šalies gynimo tarybos sekre

torius, Franklin K. Lanc, vakar 
kreipėsi į įvairius darbo biurus 
prašymu pristatyti 139 tūkstan
čius nekvalifikuotų darbininkų 
prie amunicijos - šovinių dirbi
mo. *

Norėjo būti garsia aktore— 
pateko bėdon.

IMI i II « —V—t

Jaunoji panele, Sofija Bobri- 
kov, būtinai norėjo likti garsia 
aktore. Bet dirbtuvėje, kurioje 
panelė dirbo, “sleičiaus“ nebuvo. 
Vieną gražią dieną panelė metė 
“baksų šapą“ ir išvažiavo, kad 
lik Ii garsia aktore.

Vakar policija sugrąžina ją iš 
Indianapolio. Būti aktore, sako, 
jai sekėsi. Tik tam jaunoji pa
nelė neturėjo tėvų pritarimo. 
Užtai dabar turi grįžti, atgal į 
“baksu šapą“.

Pagalios pasidavė.

Nepažįstamas vyras vakar įl
iejo dclektivų biurai) ir silpnu 
balsu kreipėsi Į biuro pirminin
ką Moonev: c *

“Tamstas, aš ošini Jack Lan- 
genbury, prasižengėlis, ištrukęs 
š Trenton. N. J. Aš galutinai 
pavargau nuo bastymosi po Suv. 
valstijas ir baimės būti pagautu.. 
Meldžiamieji, telegrafuokite po- 
nii .1. Muhernui ir pasakykite, 
kad jis eitų atsiimt Jackų Lan- 
♦elniry”...

.Lieko reikalavimas išpildyta: 
po n s Mubernas vyksta ChičagOn 
larsivežlu ištrukusia “žuvytę“. C c *z 4.
Liekas tuo tarpu atiduota Bride- 
A'ell ligoninėj.

Rado moters lavonų.

Akmenų skaldytuvėj prie 
(irand ir Rockvvell gatvių vakar 
asla moters lavonas. Kokiu bil
du moteris ten pateko nieks 
nežino.

Christ Kunz. 5(> metu, senis, 
vakar rasta negyvas prekiniame 
vagone prie Schiller parko.

Nepažįstamas banditas vakar 
laktį užpuolė United Cigar krau
tuvės, 2721 W. Norlh gt., parda
vėjų. Nedaug telaimėjo, vos tris 
dolerius. Piktadaris pabėgo.

W Smith, senyvas ir gabus 
Chicagos elektrotechnikas vakar 
kažkaip pateko po ponios Saf- 
ford automobilium ant Michi- 
gan gatvės. Ant vietos suvaži
nėtas.

BRIDGEPORT

Prakalbos.

Pėtnyčios vakare, spalio t d., 
Mildos svetainėj, įvyko Llo kon
gresinio Soc. P. distrikto kampa
nijos prakalbos. Žmonių susirin 
ko mažai. Gaila, bet ką padary
si. Kalbėtojai irgi ne visi atšilau 
ke.

Kalbėjo du anglai: Carf Hoff- 
man. kandidatas į kongresų iš 
t-to kongresinio distrikto, ir A. 
F. Pasecky, kandidatas į Illinois 
zalslijos legislaturų. Lietuviškai 
kalbėjo l)r. A. Montvidas, o 
f. Dundulis, delei nežinomų prie
žasčių neatvyko.

Kada pabaigė, kalbas čia su
minėti kalbėtojai, tai vakaro ve
dėjas, I'rainis, paprašė publikos 
truputį palaukti. Girdi, mažu 
dar atvyks kalbėtojų, o tuo tar
pu pakvietė “ką nors paaiškinti“ 
vieną sųjungietį, nesenai atvy
kusį iš rytinių valstijų. Šitas 
“kalbėtojas” atsistojęs prieš pu
bliką pasisakė, kad jam busią

“sunku kalbėt, nes neprisiren
gęs”. Taip, taip — jeigu jis bu
tų buvęs “prisirengęs”, tai “toms 
Naujienoms” ir naujieniečiams 
butų buvę — kaput. Bet ir ne
prisirengęs jis valiojo pripasakot 
visokių niekų. Pav., publikos 
mažai susirinko. Kas kaltas 
Ugi “Naujienos“! Jos juk su
klaidino žmones; jos nuvedė 
juos - į laukus ir lt.

Dar vienas dalykas, tai “kal
bėtojas” pasakė, kad jis skaitęs 
“N.” red. straipsnį, an(gaiviu 
“Atžagaretyių viršus“, kur rašo
ma, kaip demokratai senatoriai 
atmetę pataisą prie konslitucL 
jos, suteikiančių moterims ly
gių balsavimo teisių su vyrais, 
'rudeli, girdi, “Naujienų“ redak
cija labai apgailestaujanti, kad 
delei los priežasties demokratų 
partija galėsianti pralaimėti ir 
t. j). (Tani žmogui tur-but gai
dukai galvoje gieda. Bed.)

Nesuprantu, kokiem galam 
tie musų draugai (“gerieji soci
alistai“, kaip jie. palįs save vadi
nu) rengia tokius susirinkimus? 
Ar tam, kad sutraukti, darbinin
kus į vienybę, ar kad juos dar 
labiau supjudyti?! Juk to pa
sekmes jau ir dabar gana aiškiai 
.matosi.

—Bešalis sųjungietis.

Teatras su dainomis, ren
giamas Sietyno Choro, įvyks 
sybatoje, spafto 19 d., 1918, 
Meldažio svetainėje, 2242 W. 
23 PI. Scenoje statoma vie
no veiksmo vaizdelis: “Ca
ras Sibire.”

-—Sietyno Choro Valdyba.

ASMENŲ JIEšKOJIMAI
Pajieškau brolių Vilimo, Kazi

miero ir Juozo Grajauską; taipgi ir 
vyro brolių Prano ir Juozo Žebrau
skų, Kauno gub., Telšių pav., Sėdos 
valsčiaus, Kalvarijos parapijos, Gai
viųjų sodos. Palįs ar kas žinot at
sišaukite.

I). Žebrauskienė, 
2040 W. 22 PI., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ

A I A
Antanas Liekos

mirė pčtnyčioje, spalio t die
ną, 1918 m., 4 vai. |x> pietų.

Velionis 36 metų amžiaus, 
paėjo iš Kauno gub., Raseinių 
pav., šidlavos parap., šiaulelių 
sodžiaus.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
spalio 8 d., apie 9 vai. iš ryto, 
į Sv. Kryžiaus bažnyčia, po pa
maldų į Sv. Kazimiero kapines.

Kviečiami giminės, draugai 
ir pažįstami atsilankyti i šer
menis po num. 4618 S. Paulina 
st., ir dalyvauti laidotuvėse.

Pasilieka nuliiidime broliai
OominikuB ir Petras LiČkai

■gj. ——■ J.*."" .U. JJiaV

Pranešimai

Stasys Masiulis pajieško Juozo Jo- 
kinio; 6 mėnesiai atgal jis gyveno 
Chicago lleights; dabar, girdėjau, 
randasi Chicago, III,, 4952 So. Na
cine avė. Turiu svarbių reikalų ir 
norėčiau surasti. Jis dirba už vyč- 
manų arba už poliemoną; 45 melų 
amžiaus, juodais ūsais, sveria 215 
svarų. Jeigu kas lokį vyrų žinot, 
prašau pranešti jo adresų, gausite 
$5 dovanų.

Stasys Masiulis, 
1500 Shields avė., Chicago lleights, 
III.
-------- - • --7I

Pajieškau savo sūnų Juozapo ir 
Vincento Ūdrų, Kauno gub., Novo- 
aleksandrovsko pav., Avinoslo so
džiaus, taipgi ir draugu Simono ir 
Petro Pielinskų. Meldžiu atsišauk
ti.

Jurgis Ūdras, 
671 \V. 18 st., Chicago, III.

REIKIA JAUNŲ MERGINŲ PRIE 
SULANKSTYMO, SUDĖSTYMO IR 
SSIUNTINEJIMO. PASTOVUS DA

RBAS. ATSIŠAUKITE.
BOBSON BROS.

2845 W. 19 ST., CHIGAGO

REIKIA 15 moterų prie tvarkymo 
jopierų. Lengvas darbas. Gera 

mokestis.
S. .laffe (Ine.).

1510 S. Peoria st., Chicago, UI.

REIKIA pardavėją. Turi būt jjeras 
žmogus. Geriausia propozicija, 
loom 401.
417 S. Dearborn si. Tel. Wabash 4867

RE1KAŲINGA mergina arba mo
teris prie abelno namų darbo. At
sišaukite greitai.

P. Goldman,'.'
3611 W. Douglas Blvd., Chicago

RASTA-PAMĖSTA

PAMEČIAU pinigus $90. 3 buina- 
škos po $20 ir 3 po $10. Kas rodote 
malonėkite atnešti į “Naujienų” ofi
sų. Bus gausiai atlyginta.

REIKIA ofiso^ naipo ipRitoriaus. 
Turi suprasti žemo spaudimo boile
rį. Gera mokestis.

J. J. McNarney, 
4191 S. Ifalsted st. Atsišaukite j 
Bosvling Alley.

PAAIŠKINIMAS.
Gerh. “Naujienų“ Redakcija:—

Meldžiu sekančias eilutes pa
talpinti Jūsų laikraštyje:

Man apleidus Chicagų paleis
ta šnekos buk panele Margarie- 
la Karpiulė išvažiavo su manim 
kartu “gyventi.“ Žinoma, šne
kos pasilieka šnekomis, ypatin
gai kuomet jas platina “papras
ti“ žmonės, Ih*1 -man prinjėtČ 
“klaidų darymų” Jie, kurie nori 
inteligentais vadiųt'ięs. Panele 
Karpiutė su lietuviška visuome
ne nieko bendro neturi, bet dėl 
Josios tėvų nuraminimo čia vie
šai pasakau, kad ąš važiavau sa
vo reika’lais. o Ji n- savo. Ir lai 
dokumentaliai galiu prirodyti.

Su pagarba, z.
r’ Dr. A. J. Karalius.

9- 30 ► 18. Chicago, III.

LIETUVIŲ SOCIALIŠTŲ 
PROPAGANDOS MO

KYKLA.
Kaip “Naujienų“ skaitytojai 

jau žino, L.S.S. VIII rajonas yra 
nutaręs šį rudenį įsteigti Chi- 
cagoje Mokyklų, kurioje bus iš
dėstoma socializmo mokslas. 
Ta Mokykla jau greitu laiku at
sidarys, ir ji tęsis iki balandžio 
menesio pabaigos, vadinasi, a- 
pie septynis mėnesius.

Propagandos Mokyklos pro
gramas šiam sezonui susidės iš 
dvejopos rųšies lekcijų: iš so
cializmo mokslo ir iš lieluvii, 
kalbos bei retorikos. Mokyto
jai bus P. Grigaitis ir Kl. Jur
gelionis. Lekcijos bus skaito
ma ^vienų kartų savaitėje, pel
nyčius vakarais. Viela yra pa
imta “Aušroje”, 3001 So. HaL 
sted St.

šių pelnyčių turėjo būt Mo
kyklos atidarymas ir mokinių 
priėmimas, bet dėl 4-os kp. ren
giamų prakalbų, atidarymas a- 
tidėta sekamam utarninkui. Ji
sai įvyks Mildos svetainėje. Šiuo 
kviečiame Misus, kurie (intere
suojasi minėtąja Mokykla, atei
ti spalių 8 d. į Mildos svetainę. 
Tenai bus išaiškinta sniulkiaus 
visas Mokyklos programas, ir 
norintieji lankyti jų galės pa
duoti cavo vardus ir užsimokė
ti; nes už trijų dienų po to, spa
lių 11 d., pasidės lekcijos. Mo
kestis kiel/vienain Mokyklos 
lankytojui Inis $1.00 už visų se
zonų, o mokestis už atskirą lek
cijų — 15 c.

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

Komisija: S. Meškauskas, 
' Arų. Jusas, J. Vilis.

(Apgarsinimas)

Cicero.— LSS. 138 kp. extra su
sirinkimas Įvyks utarninke, spalio 8 
d., 7:30 v. v., M. Jankaičio svetainė
je, 1837 \V. l lth si. Visi draugai ir 
draugės turite būti, svarbus yra rei
kalas. Org. K. Waitiekuna«.

Chicagos Lietuvių Darbininkų Ta
rybos Distriktų Organizatorių (to
mai. — Visi Chicagos Lietuvių Dar
bininkų Tarybos distriktų organi
zatoriai šiuo yra kviečiami pradėti 
darbų. Kiekvienas distrikto organi
zatorius pirmiausia malonės suor
ganizuoti savo distrikto t. v. distrik- 
kto komitetą, taip kaip buvo nutar
ta pereiloj konferencijoj 26 d. ge
gužio. Prasideda įvairių programų 
—prelekcijų prakalbų ir t.l. sezo
nas. Todėl,.gerb. organizatoriai, bu
kite prisirengę. 'Greitu laiku turė
sime pradėti organizavimo ir švieti
mo darbų. ' —Cnicagos L. D. T.

Pildantysis Komitetas.

Koseland, III. — Draugijų palaika
nčių Aušros Knygynų, 10960 Michi- 
gan avė., delegatų susirinkimas į- 
vyks utarninke, sp. 8 d., 7:30 vai. 
vak. — Delegatai maloniai kviečiami 
atsilankyti, nes turime daug svarbių 
dalykų aptarimui.

Rašt. F. Bruškaitė.

Laisvamanių domai. — Liet. Lai
svamanių Federacijos centras ren
gia maršrutų “kun.” X. Mockui. Ta
tai visi, kur* norėtų surengti Moc
kui prakalbas, tegul kreipiasi į ma- 
ršvulo rengimo komisijų adresu:

I P. Daubaras, 
1225 S. 501h Avė., Cicero, III.

29 Wardo Soc. P. anglų skyriaus 
susirinkimas įvyks utarninke, spalių 
8 d., 8 vai. vak., 4630 Gross avė., 
Settlement salėj. Susirinkiman pra
šoma ateit ir lietuvių skyriaus 
(LSS, 234 kp.) nariai. Org. P. K.

“Nihilistų” repeticija įvyks sere- 
doj spalių 9 d. Pradžia 8 vai. vaka
re, Aušros svel., 3001 So. Halsted 
str/ Visi lošėjai, kurie dalyvaujate, 
malonėkite susirinkti laiku, nes bus 
užrašomos pavardės į programų ir 
taipgi duodama tikietai. S. Zavė.

LSS. 158 kp. mėnesinis susirinki
mas bus utarninke, spalių 8 d., Gau- 
baus name, 1257 Crovvford avė. 
Pradžia 8 vai. vakare. Draugai kvie
čiami atsilankyti, nes turime svar
bių reikalų apsvarstyti.

Sekr. Ant. Liutkus.

LMPS. 9 kp. choro repeticija, va
dovaujant p. (rugienei, įvyks seredo- 
je, sp. 9 d., vakare. Mark White 
S. svet. Narės maloniai kviečiamos 
atsilank.vti. Kviečiame ir naujų, ku
rios mylite dainuot.

F. S. K. raštininkė.

LSS. Vll-to Rajono reikalu.—Vi
sos LSS. kuopos, priklausančios Vili 
Rajonui, prisiųskite delegatus į ex- 
tra konferencijų. Konferencija į- 
vyks nedėlioj, spalio 13, kaip 9:30 
vai. iš ryto, visiems gerai žinomoj 
M. Meldažio svetainėj, 2242 W. 23rd 
PI. (Chicago). Draugai delegatai, 
pribukite visi paskirtu laiku, nes 
konferencija atidarys lygiai 9:30 v. 
Dienotvarkis bus paskelbta ant vie
tos.

4-to Congressional ir 9-to senato
riai distriktų visų tautų socialistai 
rengia koncertų ir balių subatoj, sp. 
12 d., M. Meldažio svet., 2242 W. 
23 PI. Nepamirškite atsilankyti, 
nes kito tokio greit nesulauksite. Ti- 
kietų galima gauti pas kuopų na
rius. Perkant iŠkalno tik 25 centai, 
prie durų 30 centų. Kreipkitės pas 
Spurgį, 2209 W. 23rd Place.

.Komitetas.

Cicero, III. — LMPS. 43 kp. rengia 
balių su programų spalių 13 d., M. 
Jankaičio svet., 4837 W. 14 st. Visas 
vakaro pelnas skiriama politiškų ka
lnių šelpimui. Butų geistina, kad 
(įlos Cicero dr-jos tų dienų nereng
tų jokių pramogų. LMPS. Komitetas

Teatras ir koncertas, rengiamas 
Chicagos Lietuvių Vyrų Choro į- 
vyks nedėlioj, spalio 20. 1918, M. 
Meldažio svet., 2241 W. 23rd Place. 
Scenoje statoma 1 veiksmo komedi
ją “Pasiutęs studentas”.

Ch. Liet. Vyrų Choro Komitetas.

SIUIAMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA rendon parankus, 

šviesus kambarys vienam arba 
dviem vaikinam. Garu šildomas, e- 
lektros šviesa ,ir maudynė. Iš fron
to, 1-iiiHS augštas.
3247 Emerald avė., Chicago

REIKIADARBINENKŲ

REIKIA lietuves, kalbančios an
gliškai, ofiso merginos arba mo
ters. ’

Dr. Glaser,
3149 S. Morgan st., Chicago

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI

• (U. S. Free Eroployment Service)
J ieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
116 122 N. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.

REIKIA anglių perdavėjų, $55. 
Kambarys ir valgis.

Chicago Beach Hotel,
51 st and Cornel avė., Chicago

' RAKANDAI
&

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

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

RETA PROGA! Priversti parduot 
už pusdykę: puikius 5-kiu kambarių 
apartmento daiktus; dalius dining 
room setas ir bedroorn setas, taip
gi $850 player pianas tiktai už $230 
ir $200 Victrola su brangiais rekor
dais už $55. Taipgi parsiduoda a* 
liejiniai piešiniai. Viskas naudota 
liktai 3 mėnesius. Priimame Laisves 
Bondsus. Ateikite tuojaus.

Rezidencija 1926 S. Kedzie avė.-

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

Ginsberg and Alter, 
270 W. 12th st. Tel. Rockvvell 213

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų f ledų svirnus, 40c. | va
landų, 10 ir Ii vai. darbas.

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

z -----  --------  --------- ------
REIKIA shearmenu ir leiberių į 

Scrap Iron Yard. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. Atsišaukite į 1632 
W. Kinzie si., Chicago.

REIKL\ pagclbininko janiloriaus 
arba porterio.
6222 Harper avė., 1 floor, užpakalyj

REIKIA moterų mokylies austi 
rankinėmis staklėmis'. Gali uždir
bti $18 iki $22 į savaitę. Gera mo
kestis mokinanties. Pastovus dar
bas. Trumpos valandos. Subatoje pu
sė dienos.

Olson Rug. Co., 
1508 W. Monroc st., Chicago

................. ...................... ■*—*>■*
PARSIDUODA forničiai ir drapa

nos po vienų daiktų. Esmi namuose 
nuo 3 vai. po pietų iki 9 vai. vaka
re. NamAs ant vieno augšto.

A. Danila,
2956 S. Poplar avė., vienas blokas j 
\Vest nuo Halsted st. Tel. Yards 3111

\ ______

NAMA1-ŽEMĖ ~

Pardavimui — visai naujas penkių 
kambarių medinis namelis, elektros 
.Šviesa, augštas apatnamis, keturi lo 
lai (sudeda 100 ]>er 123.

Ši nuosavybė yra vien tik paskir
ta dėl vištų farinos prie South Saw- 
yer Avė. ir 112-ta gatvė. Miestukas 
žinomas kaij>o Mount Gre«nwood.

Savininkas priverstas parduoti dėl 
grasinančio užgriebimo.

Mes galime parduoti šių nuosavy bę 
mažu cash išmokėjimu. Likusius iš
mokėsite taip, kaip renda mėnesi
niams išipokėjimains. Kaina liktai 
$2,500 r

Tgnatius Chap and Co.,
31-ma ir VVallace Sts. 

Vienintėlis agentas.

REIKIA MERGINŲ PRIE LENG
VO DIRBTUVES DARBO. GERIAU
SIA MOKESTIS.
7279 S. UNION AVĖ., CHICAGO

PEIKIA MERGINŲ PRIE LENG
VO DIRBTUVES DARBO. GE
RIAUSIA MOKESTIS.
1418 W. 22n<I ST., CHICAGO

Reikalingas atsakantis draiveris 
prie išvežiojimo duonos. Darbas 
ant visados. Kas. norįte to darbo, 
ališaukite greitai.

J. Antanaitis.
3115 -S. Wallaj.'c St.

FABMA Stevens Point, Wiscon$in, 
80 akrų su gražiomis trobomis ir so
jų, 50 ak. išdirbto^ žemės. Gera <Iel vi 
šokio augimo. Aš pats gyvenu 11. 4 
metai Chicagoje. šeimyna verčia pa
rduoti. Didelis miestas dėl pardavi
mo visokių daiktų, 2 mylios. Geras 
kelias.

Veliju geram tautiečiui. Platesnių 
žinių patirsite pus mane patįs ypa- 
tiškai. Ne agentas.

Wm. Sh i mkus ' ,3521. S. Lowc avė., Chicago, III.

MOKYKLOS

REIKALINGAS kriauČius prie mo
teriško kostumeriško darbo. Ge
riem kriaučiam mokam 45c Į valan
da ir augščiau.

C. K. Awgaitis, 
3130 Harrison st., Chicago

REIKALINGI vyrai ant burdo. Ge
ra vieta nakeleivlams.

LIETUVIŲ KOTELIS, 
1606 S. Halsted st., » Chicago

REIKALINGA vedusi moteris no
rinti dirbti už janitorių prie finto 
namo. Vyras turėtu su įrankiais 
padirbėti po darbo valandų apie na
mą. Pritvrimo nereikia. Garu šil
domas. $35 mėnesyj. Atsišaukite 
nuo 9 iki 11 ir 4 iki 6.

Goldberg.
2237 W. 12th s.,t Chicago

REIKALINGI 2 kriaučiai prie ko- 
sl’micriško darbo. Atsišaukite grei
tai.

St. Alekno, \
Tel. Drover 6836. 911 W. 33rd SI.

REIKALINGAS senelis vyras arba 
sena moteris. Malonėkite atsišauk
ti i “Naujienų” ofisų.
1840 S. Halsted si., Chicago

VALENTINE DRKSSMAKINC 
COLLEGE8

6205 So. Halsted 2407 W. Ma 
dison, 1850 N. Welh SL

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Da 
signing, dėl biznio ir namų.
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. GvarantiuF 
ta išmokinti jus pasiūti auknea ti 
$10. Phone Seeley 1641

BARA PATEK, PlrmlataU

Drapanų Skitai

mokinimui

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

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. Raanicka, Prezidentas,

118 N. La Šalie sL, Prieš City Hali.
Atsišaukite ant 4-ta augšto.

i




