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Heikalauja apleisti 
užimtas vietas

Atsakymas yra paklausimu
Duris j taiką palieka atdaromis

Viskas prigulės nuo Vokietijos 
atsakymo

Truc translation filed vvith thc nosl-| , iausvbcs, kurios iki šiol 
niaster ai Chicago, III., Oct. 9, 1918.* 
as reųuircd by the act of Oct. (i, 1917. karę.

PREZIDENTAS WI1£ON-
AS REIKALAUJA VOKIE
ČIUS APLEISTI UŽIMTAS 

ŽEMES.

šiuos klausimus yra labai svar
bus 
bus

II

I

Reikalauja aiškesnio atsakymo 
apie priėmimą Wilsono sąlygų ir 
ką Vokietijos kancleris atstovau

ja-

l i ksiąs prczidcufc* iro tos.

“Ponu: Aš luriu už garbę
pripažinti, vardan prezidento, 
jūsų notą spalio 6 d., užverian- 
uią pranešimą nuo Vokietijos vai

kyląs prezidento prašyli justi pa
daryti sekamą pranešimą impe- 
rialiam Vokietijos kancleriui:

vadžios, ir kad tas atsakymas bu-

interesai reika-
latfja, Suv. Valstijų prezidentas 
skaito reikalingu užsitikrinti sa
ve tikrąja reikšme imperialio 
kanclerio notos.

“ ‘Ar iniperialis kancleris nori

lijos valdžia priima sąlygas, iš
dėstytas prezidentu jo kalboje 
Suv. Valstijų kongresui pereito 
sausio 8 d. ir paskesnėse kalbose

stymus bus lik susitarimas prak
tiškose smulkmenose apie jų pri
laikymą?

“ ‘Prezidentas jaučiasi privrrs-

apie pertraukimą mūšių, kad jis 
nesijaučia galėju pasiūlyti sudėji
mą ginklų valdžioms, su kurio
mis Suv. Valstijų valdžia yra 
susivienijusi prieš centralines 
valstybes 1<>I, kol unpijos tų val
stybių yra ant anųjų žemių.

“ ‘Pasitikėjimas kokiam nors 
svarstymui aiškiai priklausys 
nuo centralinių valstybių sutiki
mo luojaus ištraukti savo spėkas 
visur iš užimtų tori torių.

“ ‘Prezidentas taipgi jaučiasi, 
kad jis bus pateisintas klausi
me, ar iniperialis kancleris kalba
vien už paskirtas imperijos vy- musių.

v

visais atžvilgiais.
Priimkite, pone, užtikrini-

, . “Robert Lansing.”

Truc IvunsTition filed with thc post- 
maslcr ai Chicago, III., Ocl. 9, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. (i, 1917
REIKALAVIMAS VISIŠKO 
PASIDAVIMO YRA PRE

ZIDENTO PAKLAUSI
MAS.

VVilsonas neatmeta Vokietijos 
pasiūlymo, bet vien reikalauja 

platesniu paaiškinimų.

\VASHINGTON, spalio 8.
Prezidentas \\ilsonas paklausi
mo uoloje, išsiųstoje Vokietijos 
valdžiai šiandie pttpiel, stalo tris 
klausimus, kurie, jei bus atsa
kyti vienaip, reiškia užbaigimą 
karės.

lygų pasidavimui.

nepermaldaujamas rezultatas 
visiškas pasidavimas - bus Vo
kietijos likimu, bei jis bus įgytas 
per karinę viršenybę, o ne per

Prezidentas pasakė, kad pirm 
negu jis galės pasiūlyti talkinin
kams pertraukimą mūšių ir 
pirm negu pasitikėjimas gali bū
ti įgytas kokiam-nors svarsty
mui, Vokietija turės sutikti iš
traukti savo spėkas iš visų už
imtų teritorijų. Taigi, ar ji su-

' Trečiu klausimu yra prašymas 
naujojo kanclerio pasakyti ar jis 
kalba už paskirtas imperijos vy
riausybes. kurios iki šiol vedė 
karę. f>’

Visas dalvkas susiriša i lai,kad ♦ < 

negalima jokiu būdu svarsty-

mesnio atidėliojimo nepriims I I 
principų, išdėstytu prezidento jo 
kalboje kongresui sausio 8 ir pa
skesnėse kalbose apie laikos da-

Svarstymai negali prasidėti, 
kol Vokietija pirmiau neužreikš 
sutikimo ištraukti visas savo spė 
kas iš užimtų teritorijų ir jos 
suomarinas iš jurų.

Ką Vokietija turės padaryti.
Pasekmėje Belgija. Francija,

gorija ir Rumunija turės būti 
evakuotos, juros apvalytos nuo 
submarinų ir Vokietija turės bū
ti pasirengusia leisti išrišti kolo
nijų klausimą sulig norais valdo
mųjų; apleisti ekonominę kon
trolę Rusijos teritorijos; atlygin
ti Belgijai; sugrąžinti Alsace- Lo 
rraine; sugrąžinti Italia Irreden- 
la; sutikti su įsteigimu neprigul- 
mybės Lenkijos valstybes; pasi
rūpinti paliuosavimu iš po Tur
kijos kontrolės ne - turkus gyven 
lojus ir įsteigimą autonominių 
valdži skirtingoms Austro-Ven
grijos tautoms.

ji visa tai padarys, jos prižadas 
turi ateiti nuo kito žmogaus, ne
gu kalbančio už I lohenzollernus

mė pasaulį Į karę.
Todėl lai prezidentas ir klau

sia princo Maximilitmo už ką jis 
kalba. Tikrenybėj lai yra mis- 
lis visbs situacijos.

parodytų, kad jis kalba už

žodžiai užbaigtų visą epizodą.
Prezidentas pasakė:
“Mes negalime priimti žodžių 

tų, kurie uždėjo ant mus karę.”
Ir pridūrė:
“Mes nemąstome tas pačias 

mintis ir nekalbame ta pačia kal
ia susitarimo."

Prezidt nlo nota išėjo kelionėn

Durjs į taiką atdaros.
Prezidentas palieka duris į 

taiką atdaromis, bet jeigu \’o- 
kielija pažiūrės per jas, ji pama
tys lik fdtalį užrašą ant sienos 

visišką pasidavimą.
Nėra pabėgimo nuo lo. I ie 

žodžiai niekur nepasirddo pre
zidento notoje, Ik t jie išrodo 
kyšančiais iš kiekvieno paragra
fo, ir štai dėl ko:

Pirmas 'klausimas, statomas 
prezidento yra, ar imperiAlis ktm 
duris, Badeno princas Maximili- 
anas, kuriam klausimai adresuo
jami, mena, ar ne. kad imperialė 
Vokietijos valdžia yra pasirengu
si priimti visus principus, kokius 
prezidentas išdėstė kaipo reika
lingus laikai ir ar jos “tikslu 
pradedant svarstymus bus tik su 
sitariiijlas praktiškose smulkme- 
nosd jų pritaikymo?”

Antras paklausimas, kuris ei
nu ranka rankon su pirmuoju, Išdalies apsiniaukę šiandie; 
paliečia pašildymą pertraukos ryto giedra; nedidelė permaina 

tenieperattirojc.

da ji lapo nunešta Šveicariojs 
reikalų vedėjui l'rederick Ocder- 
lin.

EKSPLOZIJA KASYKLO
JE.

Dl QlOIN, UI., spalio 7.
Royalton anglių kasyklon de-

ja, kurioj žuvo 21 darbininkas.

kutintai 11 lavonų, l ik I 
lavonr liko identifikuotas.

/

True Iranslalion filed wjlh thc post* 
mnslcr ai Chicago, III., Oct. 9, 1918. 
as rcųuired by Ine act of Oct. 6, 1917

Iš LMPS. su-

INFLUENZA TEBESIAU 
ČIA.

Tūkstančiai žmonių serga, dau- 
gelis miršta nuo tos ligos.

važiavimo
l’resos komisijos pranešimas.

PHILADELPIHA, Pa., spalio 
I. Lietuvių Moterų Progresy
viu Susivienijimo suvažiaviniKs 
buvo įskųstas Pliiladėlphijos po
licijai. įskųsta taip, buk LMPS.

nizacija. | suvažiavimo posėdį 
Jbuvo atsilankęs policijos seržen- 
Ihs su kelintu polieislų ir de-

tuvis, p. Pilėnas su visokiais do
kumentais. Suvažiavimas turė
jo daug nesmagumo.

B. Bačkiutė,
M. Dundulienė, 
J. žemaitė.

i 
4

Truc trunslnlion filed \vilh thc post-1 
niaster at Chicago, III., Ocl. 9, 1918.1 
as reųuircd by thc ari of Ocl. 6, 1917

.J.. ........-

Dienos Nuostoliai
S. V. Armijos, 

Francijoj

Du lietuviai mirė nuo žaizdų.

WASH1NGTON. spalio 8. 
Amerikos,ekspedicinių spėkų ko 
manduotojas praneša apie seka
mus nuostolius:

Užmušta karės lauke 63; pra
puolė kai’ės lauke 24; sunkiai su
žeisti 161; mirė nuo žaizdų 29; 
mi A nuo šiaip atsitikimų 2; mi
rė nuo ligų 25; mirė nuo atsiti
kimų su aeroplanais 2; lengvai 
sužeisti 1; belaisvėj 2. Viso 312.

Šiame sąraše padudamos se
kamos lietuviškai skambančios 
pavardėsf

Dominick Casperavilch, Scran 
ton, Pa., mirė nuo žaizdų.

Tony S\valka, Philadelphia, 
Pa., lengvai sužeistas.

John C. Chapas, Kcnosha, 
Wis., mirė nuo žaizdų.

Jos. Wornoski, Bcrea, ()., pra-

belaisvėj.

Gusi, (iianotas, Brooklyn, N. 
Y.; sunkiai sužeistas.

John J. Yourick, Lyijn, Mass., 
sunkiai sužeistas.

John Marko\vski, Supcrior, 
Wis., užmuštas.

Leo L. Banovski, 2151 W. Kot- 
ter Si., Chicago, sunkiai sužeis
tas.

Conn., sunkiai sužeistas.
Stanley Knlcsz, Pitlsburgh, 

Pa., sunkiai sužeistas.

Tino translation filed vvith thc post- 
master at Chicago, III., Oct. 9, 1918, 
p.s rcųuired by the act of Oct. 6,1917.

Ex - caras Ferdinandas 
važiavo Austrijon.

iŠ-

Truc translation filed with thc post-master at Chicago, III., Oct. 9, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917

Anglai paėjo 5 mylias
:4»k-(II

Ispaniškos influenzos ir plau
čiu uždegimo epidemija tebu
siančia Suv. Valstijose ir tuks
iančiai žmonių suserga tąja liga 
kasdien. Sekama lentelė parodo 
mirtis ir susirgimus influenza į- 
vairiose vielose, praneštus nuo 
subatos iki panedclio vidurdie
nio:

Mirė. Susirgo.
Philadelphia .... 1(X)
Camp Meade, Md.. .77
Norfolk, Va.............2(
Kansas City, Mo. .. 40
Denvcr .................. 7

Ncuvport Nuws, Va. . .
Omaha .............     7
Springfield, Mo........ 9
Fargo, N. D................
SI. Louis    ...........   4
Baton Rouge, La. .... 
Bclvidere, III............ 1
Camden, N. J............
Gloucester, N. J............
Fort Benjamin Harrison

Ind.......... .............. ^.10
Milwaukee ................ 6
Fort Bltos, Tex......... 7
Bedford, Ind............ 1
Springfeild, O.............
Sekamos valstijos ir

tame pačiame laike paliepė už-

5,561

1(M>
208

5,219 
2,000

9(M) 
300 
200

70 
508 

5,000 
100

214
116

185
miestai

ir kitas viešas susirinkimų vie
las, kad sustabdžius plėtojimą
si infiuenzos:

Kenlucky, Colorado, Indiana, 
Kansas City, Mo., Arkansas, Nor-

Baton Rouge, La., SI. Louis, At
lanta, Ga„ New Jerscy, EI Paso, 
Tcx., Providenee, R. I.

Daugelyj vietų jau pirmiau už
varyta visos viešos rinkimosi vie
los.

AMSTEHDAM. spalio K.
Gologne Guzui te gavo žinių iš 
BudaiĮKsto, kad buvusis Bulgari
jos caras Ferdinadas, lydimas 
princo Kirilo, savo antro sūnaus, 
2 bulgarų generolų ir didelės soš- 
tos, pervažiavo per Budapeštą į 
savo dvarą Eranthal, žieminėj 

daly j Austrijos.

135 ŽMONĖS MIRĖ CHI- 
CAGOJE.

Susirgimai inl'hienza nemažė
ja. Vakarykštis raportas suko, 
kad per pastarąją dieną Chica- 
gojebuvo 1,012 naujų susirgimų 
infhienza ir 320 susirgimų plau
čių uždegimu. Tą pačią dieną 
73 žmonės mirė nuo influenzos 
ir 62 nuo pBaučių uždegimo.

True translation filed with thc post- 
niaster at Chicago, 1|1., Oct. 9. 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. €, 1917

$1,600,000,000 PASKOLOS 
SURINKTA.

Trįs miestai pasiekė savo kvotą.

WASH1NGTON, spalio 8.
Devynios dienos ketvirtos Lais
ves paskolos kampanijos praėjo 
ir 10 dienų telieka, ir lik $1,600, 
000,000 iš reikalaujamų $6,000, 
000,000 tesurinkta.

Oficialiai pranešta, kad Būt
ie, Mont, Grcal Vali ir Si. Paul 
užpildė savo kvotas.

Indiana vis dar vadovauja arr 
tumu prie kvotos šiame distrik- 
te. Antru yra Arkansas, trečiu

Kentucky, ketvirtu Mis-

Turkijos ministeriai rezignavo
Kaizeris paliuosuos Dr. Leibknecht?
Truc translation iilcd \vith thc post- 
master at Chlcago, III., Oct. 9, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917
ANGLAI IR AMERIKIE
ČIAI NUVIJO VOKIEČIUS

5 MYLIAS.

True translation filed wilb thc post- 
niaster at Chlcago, III., Oct. 9, 1918, 
as reųuircd by thc act of Oct. 6,1917
KAIZERIS PALIUOSUO- 

SIĄS LIEBKNECHTĄ.

Daug miestelių ir belaisvių su
imta.

Galbūt busianti suteikta visuo
tina amnestija politiškiems pra

sikaltėliams.
I

LONDONAS, spalio 8. — An
glų ir amerikiečių kareiviai pra
dėjo šįryt auštant didelį ofensi- 
vą apie 15 mylių fronte tarp Cam 
brai ir St. Qucnlin.

Anksti šįvakar jie paėjo 5 my
lias, paimdami daug miestelių ir 
vis dar lebesiveržia prickyn.

Tarp svarbesnių paimlų mie
stų yra Villcrs, Outreaul, Essig- 
ny ir Pleįuond. Pastarasis yra 
tik už trijų mylių nuo didėlio

liain. ’
Daugybė belaisvių ir daug ka- 

nuolių ir sandėlių taipgi paimta.

Laimi apie Rheims.
J pietus Prancūzai ir amerikie

čiai tebetęsia savo besiveržimą į 
šiaurę ir šiaurryčius nuo Rheims 
irgręsia saugumui Laon masivo.

Po paėmimo Berry-au-Bac 
franeuzai mušasi į Conde-sur-Su 
ippe, sąjungos Aisne ir Suippc.

Centre, įėjimu į Islcs-snr-Suip- 
pe ir paėmimu Bazancourt fran
euzai, matomai, sulaužė vokie
čių pozicijas ant Suippc ir pada
rė reikalingu pasitraukimą į Re- 
tournear Aisne, tolinus į šiaurę.

Truc translation filed wnn thc post- 
niaster ai Chlcago, III., Oct* 9, 1918, 
us reųuired by the act of Oct. 6,1917,

SMYRNA PRAŠOTAIKOS.

ATHENAI, spalio 7. — šią
nakt laukiama atvykstant į A- 
thenus ddegulų nuo Smyrnos 
valdžios, Turkijoj, su pasiūlymu 
taikoš talkininkams.

Truc translation filcd with thc post- 
masler ai Chicago, III., Oct. 9, 1918, 
as rcųuired by thc act of Ocl. 6, 1917

TURKIJOS KABINETAS 
REZIGNAVO.

LONDONAS, spalio 8. — Eve- 
ning Star gavo žinią iš Berno, 
Šveicarijoj, kad Turkijos kabi
netas rezignavo. Žinia priduriu, 
kad didelis sujudimas viešpa
tauja Konstantinopoiyj.

. LONįDONAS, spalio 8. — Pa
sak Exchange Telegraph Co. Ži
nios iš Amsterdamo, Vokietijos 
valdžia mano paliuosuoti dau
gelį politikų, apkabintų nuo ka
rės pradžios, jų tarpe Dr. Kari 
Liebknechl ir \Vilhelm Ditt- 
inann.

Žinia priduria, kad galbūt bus 
suteikia visuotina amnestija, po
litiškiems prasikaltėliams.

True translation flled with the post- 
inaster ai Chicago, Ilk, Oct. 9, 1918, 
as rcųuired by thc act of Oct. 6,1917.
Suėmė turtingą fabrikantą.

KNOXVILLE, Tcim. — \V. J. 
Oliver, milionicrius fabrikantas 
ir 10 kitų viršininkų ii’ daginin
kų W. .1. Oliver Manufactuting 
Co. tapo areštuoti ir kaltinami 
konspiracijoj, prigavystėj ir sa>- 
botaže išdirbiniu netikusių šo
vinių dėl Suv. Valstijų armijos. 
Dirbtuvė tapo užgriebta valdžios 
agentų.

True translation filed wilh tbė post- 
niaster at Chipago, III., Oct. 9, 1918, 
as rcųuired by tne act of Oct. 6,.1917

ROCKFORD, 111. — Pereitą 
naktį savo kvatieroje stovyklo
je nusižudė pulkininkas Charles 
B, Ha gudom, veikiantysis ko- 
manduolojas Camp Grant. <

CLEVELAND, O. — 500 ug
niagesių nutarė sustreikuoti, jei 
nebus suteikta jiems 8 vai, dar
bo dienos. Algos pakėlimą jau 
gavo. Policistai irgi svarsto a- 
pie panašų reikalavimą.

DUQL OIN, III. — čia sustrei
kavo žemesniųjų ir augštesniųjų 
viešųjų mokyklų mokytojai de
ki algų. Mokyklos uždarytos.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III.. Oct, 8. 1918 
as rcųuired by tne act of Oct. 6,1917
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Truc translation filed with thc post- 
master ai Chicago, III., Oct. 9, 1918, 
uS rcųuired by the act of Oct. 6,1917.

Serbai prie Niš vartų.
RYMAS, spalio 8. Pasak 

gautų žinių, serbų kareiviai yra 
prieš Nišą. Niš, j kur Serbijos 
sostine liko perkelta laike aus
trų įsiveržimo, yra 50 mylių j 
šiaurę nuo Vranje, kuris tapo 
paimtas po smarkaus auąlro-vo-

sissippi, penktu Illinois ir šeš- kiečių sumušimo. Niš yra 125 
tu - Missouri. - n myl. į (pietryčius nuo Bielgrad,
• . 1" ' • ■ . * ’ A 2 '(‘a’;1- .. \

Taika artinasi.
Koks bus Lietuvos padė

jimas po karės? Ką turi 
Veikti 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. Jut- 
geltonis ir k.

Rengia Ch. Liet, Darbi
ninkų Taryba.
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NAUJIENOS
*HE LITHUANIAN DAILY NEW9

Published Daily except Sunday by 
tbe Lithuauian News Pub. CoM Ine.

1840 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Truo translation filed wilh the pnsl- 
mhslcr ai Cliicugo, III., Oet. 9, 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. 6, 1917,

Iš kraštutinybės 
į kraštutinębę.

Iš kraštutinybės į kraštu-

N A U J I E N O S. Hiicago, r. Ą F Sereda, Spalio 9, 1918.

Telephor.e Canal 1506

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1840 S. Halsted. SL. Chicago, 
III. — Telefonas: Canfti 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje—pačtu:

Metams ........ . ...................
Pusei meto ..........................yį”?
Trims mėnesiams ............. Loo
Dviem mėnesiam ............. L45
Vienam mėnesiui....................75

Chicagoje—per nešiotojus:
Viena kopija........................... 02
Savaitei ................................... 12
Mėnesiui.................................. 50

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

Metams ............................ $5.00
Pusei meto ....................r. 3.00
Trims mėnesiams ......... .  • L65
Dviem mėnesiam ............. 1.25
Vienam mėnesiui....................65

Kanadoj, metams .................
Visur kitur užsieniuose .... 8.00
Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

si (vystymosi) įstatymas. 
Žmonių, organizacijų ir vi
suomenės progresas, eina ne 
tiesia linija, o kaip ir zig
zagais, iš vienos pusės į 
griežtai priešingą jai pusę ir

Yra senai pastebėta, kad 
konservatyvaus protavimo 
žmonės, persikeitus aplinky- paskui vėl atgal. Vienok ė- 
bėms, lengvai pasidaro kra- jimas atgal šitame procese 
štutiniais radikalais; ir at nėra grįžimas prie to, kas 
bulai, kraštutiniai radikalai j buvo, o žengimas priekyn. 
dažnai pavirsta konservato- Reakcija po revoliucijos ne

atstatydina priešrevoliuci-

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.

riais, net atžagareiviais.
Taip yra su atskirais as

menimis, taip yra su organi
zacijomis ‘ir su ištisomis ša
limis.

Kalbant apie tokias per
mainas atskirų žmonių pa-, 
žvalgose, galima prisiminti 
bent tuos straksėjimus iš 
vienos kraštutinybės į kitą, 
kuriuos mes nuolatos mato
me pas lietuviusi žinome ge
rai, kiek buVo “smarkių so
cialistų” tarpe tų žmonių, 
kurie šiandie sėdi tautinin
kų arba net klerikalų veži
me; o iš antros pw?s imkite 
tuos elementus, kurie pata-i 
po “smarkiais socialistais” 
paskutinių keleto arba ke
liolikos mėnesių bėgiu: dau-

liją dalykų stovį, kuriame y- 
ra susivieniję priešrevoliu
cinio laiko santykiai su nau
jais santykiais, atsiradusias 
revoliucijos laiku.

po vardu bolševikiškos “re
voliucijos” dabar eina Rusi
joje, nesunaikins visa, ką iš
kovojo revoliucija. Žymi da
lis revoliucijos laimėjimų 
liks, ir Rusija jau nebus to
kia, kokia ji buvo prie carų.

Apžvalga

Asmeniškai Redaktorių matyt gali
ma tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

Redakcijos ' 
Į Straipsniai j— -----~

nieko bendra su bent kokio
mis revoliucinėmis idėjomis’, 
o dabar jie jau yra “revoliu- 
cioningesni” už didžiausius 
revoliucionierius.

Tas-pat, kaip sakėme, es
ti ir su organizacijomis. A- 
merikos socialistų partija, 
sakysime, buyo viena kon-

Truc translation filed witn the post- 
niasiei’ ai Chieago, III., Oct. 9, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917

TAUTININKAS APIE 
APSISPRENDIMĄ.

True translation filed wilh the post- 
master at Chicago, III., Oct. 9, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct, 6, 1917

Lekcija ■' 
Tautininkams.

partijų pasaulyje, o šiandie 
ji užima beveik “radikales
nę” poziciją už visas sociali
stų partijas. Ir šitos soęial*-

“Tėvyne” išspausdino dali il
go p. T. Naruševičiaus straips
nio, kuriame kritikuojama 
“Naujienų” nuomonė apie Lie
tuvos apsisprendimą. Straips
nio autorius nesutinka su tuo 
“Naujienų” pasakymu, kad 
“Lietuva dar nėra apsispren-

Mes tvirtiname, kad Lielu-

tik tie elementai toliausia

Musų tautininkai nuola
tos skelbia, kad Lietuva jau 
esanti apsisprendus, ir kad 
todėl nereikia reikalaut jai 

apsisprendimo teisės. Bet 
štai ką pasakė naujasis Vo
kietijos kancleris spalių 5 d. 
savo kalboje, laikytoje rei
chstage :

ma pasižymėdavo didžiausiu 
konservatyvumu: Victor 
B erge r, pa v, su savo pasekė
jais šiandie užima vietą pa
čiam “kairiausiam” partijos

yra apsisprendus .kaip atski
ra tauta su visai skirtingais 
nuo kaimynių tautu inlcre-

* 4. 4-

sais, kultūra, kalba, teritori
ja ir lt. Žodžiu, atskira 
nuo kilų ekonominė, kultūri
nė ir politine vienaki, kuri... 
ne tik nori (tokia jos valia y-

“Ypatingas jo (valdžios 
F programoj tikslas yra, 
. kad Baltosios juros pakra

ščio provincijose (t. y. La-
• tvijoje, Estijoje ir tt.— 

“N.” Red.), Lietuvoje ir 
Lenkijoje, tuojaus įsikur-

7 tų atstovaujančios žmo
nes įstaigos plačiais pama
tais. Mes padėsime įsiku- 

7 nyti reikiamoms tam pri- 
rengiamoms sąlygoms, 
tuojaus vesdami tenai civi 
lę tvarką. Visos šitos ša- 

x lįs turi siftvarkyti savo 
konstitucijas ir savo san
tykius su kaimynų tauto
mis be jokio įsikišimo iš

• lauko pusės.”

Vokietijos kancleris, va
dinasi, sako, kad Latvijai, 
Lietuvai ir Lenkijai busią 
duota proga įsisteigti val
džią, atstovaujančią jų žmo
nes, iy be išlaukinio kišimosi 
nustatyt savo tvarką ir savo 
santykius su kitomis tauto
mis. O šitie dalykai reiškia 
ne ką kita, kaip apsispren
dimo teisę.

“į kairę” nuvažiavo, kaip 
visi žinome, ir lietuvių soci
alistų Sąjunga, kuri trejetas 
-ketvertas metų atgal buvo 
taip konservatyvė, jogei ne-

kiti jųi pripažintų teisę val
dyti
viai, sulig savo žmonių gero
vės (? “N.” Red.).

laisvai. ir suvysto-

dabartiniai “kairieji”

veik visi agitavo prieš stoji
mą į socialistų partiją, saky
dami, kad partija norinti ti
ktai sąjungiečių “kvoterių”. 
Ir Sąjungoje taip-pat gali
ma pastebėt, kaipo taisyklę, 
kad tie elementai pasidarė 
kairesniais, kurie pirma bu-

Bet p. Naruševičius lur-but 
numano, kad kito nuomonės 
sukrilikavimui neužtenka “tvir
tinti“, ir jisai mėgina duot ar
gumentų.

13 Amerikos Valstijų ra
šo jisai — savo apgarsinime

taip motyvavo savo alsiskyri- 
truths lo
nūn are

Tie žmonės

Taigi Vokietijos kancleris 
prižada duoti Lietuvai (ir 
kitoms provincijoms) apsi
sprendimo teisę, tuo pačiu 
pripažindamas, kad ji iki 
šiol dar neturėjo tos teisės, 
vadinasi- DAR NEAPSI
SPRENDĖ.
P Kad Lietuvai reikia duoti 
Apsisprendimo teisę, pripa
žįsta jau net ir jos pavergė
jų, vokiečių valdžia. O mu
sų tautininkai, Lietuvos 
“mylėtojai”, tą teisę skaito 
bereikalingu daiktu.

“Laisvę”, buvo pirma tokie 
konservatoriai ir oportunis
tai, jogei net iš konservaty- 
vės “Kovos” susilaukė prie
kaišto, kad jie “sėbrąuja su 
išdavikais’. O pažvelgkite 
dabar, kokie jie “kairus” ir 
r-r-revoliucingi!

Iš konservątyvumo į radi
kalizmą nušoko ir Australi
jos darbininkų judėjimas: 
pirma tos šalies darbininkų 
partija nieku nesikyrė nuo 
buržuazinių liberalų, o da
bar tenai darbininkų eilėse 
ėmė įsigalėt “aidoblizmas.”

ma: “We hold these* 
4-

be evidenl tliat all 
creatcd eųiial, tliat tbey are 
endo\ved by their Crcator 
\vith cerlain, unalienable 
righls, tliat umong these are

of i lappiness”. Tai-gųjau 
pusanlro šimto melų atgal 
žmonės laikė prigimties apsi
reiškimu leisę laisvai save 
valdyti, sulig pačių žmonių 
gerovės.

aniševičius cituoja

pie lai, kad rišant klausimą bent 
kokios šalies, reikia vaduoties

svclimų šalių nauda ir išrokavi- 
mais. Ir šilu argumentu slrai-

pa- jos unijos rengiasi turėti pana
šią konferenciją ir paskui sten-

Well 
i“, 
ar/iševičius 
iiijienų” re- 
jogei lielu- 

imlies apsireiški- viai skiriasi nuo kalmukų, nige- 
ap.šviesli žmonės rių ir kyniečių, tai galime jam poj Pietų Australijoj ir Vakarų 
* šimtmetyje, [bet pasakyti, kad jau kelveri melai Australijoj.

‘ j algai (1911 m.) “Naujienų” re-| Nors visi Viktorijos pramo
kąs skaitė ir supra- daktorius užreiškė rezoliucijoje niniai vadovai pripažįsta reika

lo Amerikos nepriklausomybės (kuri buvo vienbalsiai priimta lingmuą ankštesnės unijizmo 
deklaraciją, tas žino, kad p. Brobklyno seime), jogei lietu- formos, bet viktorinoje konfe

rencijoje yra ašinis pasidalini-

gus, nors kirk išmanantis apie ji; jų tokia valia, 
šio dienų politikos mokslą, ži- laiminti yra tikint 
no, kad laikymas “teisės laisvai Vienok jeigu p. 
save valdyti” “prigimties apsi- jsivaizidina, kad 
reiškimu” yra nesąmonė; į pa- daktorius nežinąs, 
našius “prig 
mus” galėjo 
tikėli 18-anu 
ne šiandie.

Antra
| atgal (191 I m.) “Naujienų

Pietų Valijos ir (Jueenslando li
nijomis. Kol kas jokio griež
to žingsnio nedaryta toj pakrai-

švcnlimus už musų garbę ir lai
svę ir už musų ainiu laime.

v 4 4- t

Sako frontas neperia ūžtas.

Mes atmename giliu ir karšiu 
dėkingumu musų narsius karci-

darbus per visų karę ir kurių *■

Naruševičiaus rituojamuose žo-( viai yra atskira tauta, kuriai 
džiuose eina kalba ne apie Imi- kaipo tokiai, turi būt pripažinta mas nuomonių kas dėl gerumo 
las, o apie asmenis; ir lodei iš apsisprendimo teisė. ’ ......a

sulig ... , ...... v .i Didesnioji dalis p. Narusevi- 
į cinus rašto pašvęsta išdėslinėji- 

arbal ....... i k>if j'mui įvairių dalykų, paliečiančių •’ •’ 
Lietuvos nepriklausomybės o- 
balsj; bet tie išdėslinėjimai nė
ra nė argumentas už apsispren
dimo teisę, nė argumentas prieš

I apsisprendimo teisę, taigi jie y-

šalies (arba tautos) apsispren
dimo, nepriklausomybės i......
panašių dalykų. Nuostabu, kad 
straipsnio autorius pats to ne- 
nastebėio. ink iisai galėjo nia- 

to-

rantija, kad likimas musų visu 
taipgi ateityje bus laikomas ge
rose ir pasitikimose jų rankose. 
Ištisus mėnesius vienvalinė, bai
si ir pražūtinga kova ėjo vaka
ruose. Ačiū nepalyginamam 
musų karei vijų didvyringumui. 
kuris gyvuos kaipo neniiršta-

lyl, kad taikant prie tautos 
kią “neatimamą teisę“, kaip 
sė gyventi, išeina visai nei
nei las.

Treča prezidento Wilsono 
pasakymas, kad kiekvieno kra
što klausimas privaląs būti iš
rištas sulig jo gyventojų norais, 
ne remia p. Naruševičiaus nuo
monę, o muša ją. iš to pasaky
mo juk išeina, kad ir Lietuvos 
klausimas privalo būti išrištas 
sulig Lietuvos žmonių noru. Ji
sai iki šiol dar nebuvo šitaip iš
rištas: Lietuvos likimą sprendė 
Lietuvos Landesratas, kurio na-

galima reikalaut Lietuvai apsi
sprendimo ir kartu būti nepri
klausomybės šalininku arba ne- 4'
priklausomybės priešu: nepri
klausomybė yra tik viena iš ap
sisprendimo formų, 'I[o, ant ne
laimes, p. Naruševičiusj nieku 
bildu nesuinia į galvą, H*- kaip 
nesuinia lo ir kili tautininkų

su vokiečių valdžois pritarimu; 
ji sprendė Vokietijos valdžia; jį

vokiečių generolu von-Ltiden- 
dorfu; jį sprendė karinė Lietu
vos okupacijos vyriausybė 
bet ne Lietuvos žmones. Tat

nėtiems prezidento VVilsono žo
džiams, tai jisai turi tie svyravi- 

“Lietuvos žino
si! teik ta proga 

savo norais su-
nėms turi būt

nikalavimas apsisprendimo tei
sės Lietuvai. Bet p. Naru
ševičius su pritarimu kartoja 
tuos j>rezidenlo Wilsono žo-

Lietuvai nereikia reikalauti los

musų opo-

na ant lo, kad jisai, nors ir var
toja lokius-pal, kaip ir “Naujie
nos”, terminus, bei deda Į juos 
visai kitokią prasmę. “Apsi-

visai skirtingais nuo kaimynių 
tautų interesais, kultūra, kalba, 
teritorija ir lt.”; o tuo tarpu 
“Naujienas”* vadina “apsispren
dimu” tiktai tam tikros valios 
išreiškimą. “Naujienų” varlo-

nės savo diskusijose apie šilą

Jeigu tautos “apsisprendi
mas” reikštų parodymą jos ypa
tybių (skirtingų nuo kilų tau
tų), lai juk tuomet visos laidos 
butų apsisprendusius, ir reika
laut “apsisprendimo teisės” ne
būtų jokio senso.

Bet jeigu lietuvių tauta įvai
riomis savo ypatybėmis skiria
si nuo Ritų tautų, lai, pasak p. 
Naruševičiaus, ji jpu “išpažįsta 
principus”, “reikalauja, kad ir 
kili jai pripažintų teisę valdyti 
save laisvai ir savvstoviai“. Iš

Augščiaus minėjome kad l)sn'° aul()rh,i Pakanka, kad č-j lietuvių limta “išpažįsta” kokius 
ir šalis daro šuolius iš kraš- n,us B*1 tinti 
tutinybės į kraštutinybę. Im- i:l" Iil'1
kitę Rusją: ji nesenai buvo s"lik,i s" J" !><•

tvirtinti jogei Lietuva į lai

labiausia atsilikus nuo visų 
Europos valstybių; o perei
tais metais jj staigu nužen
gė taip toli, kad atsidūrė vi
so pasaulio pryšakyje. Da

nni.

sujungli visas Australijos uni- 
• J jas valstybės pamatais. Didelė 

jj.l unijos vadovų didžiuma Naujo-
I joj Pietų Valijoj yra karingais 
I socialistais ir jie laikosi politi
nės L W. W. unijos politikos, 
kaip las malonia iš to, kad Nau- 

' josios Pietų Valijos konferenci- 
r_lja priėmė I. W. W. unijos prin- 

t ipus mažne žodis žodin. Bet 
Viktorijoje yhl apščiai vidutinių mes esame įkvėpti šito jausmo 
unijų vadovų, kurie, nors mato(ir įsitikinimo, jog tai yra taipgi 
amalinio unijizmo trukumus,> musų priedermė būti tikrais, 
nėra prisirengę leisti savo uiji-^kad šita kruvina kova nenusitę- 
nei organizacijai patapti dalimi j stų nei viena diena ilgiau tos 

valandos, kuomet karės užbai
gimas atrodo galimu mums be 
palietimo musų garbės, todėl aš 
nelaukiau šios dienos taikos idė
ją paskelbti. t

Paskelbia notą Wilsonui.

Paremiamas visų deramai į- 
galiotų imperijos asmenų ir su
tinkant visiems musų lalkinin-

žmonių istorijoje per visus lai
kus, frontas yra neperlaužtas.

Šita išdidi sąmonė leidžia 
mums žiūrėti uleilin su užsili- 
kėjimu. Bet vien dėlto, kad

lo plono, kuris, kaip yra atvirai 
I tvirtinama, turi savo tikslu re
voliucinį socializmą.

True translation filed with the post- 
inasler at Chicago, III., Oet. 9, 1918, 
ns reųuired by the ąct of Oct. 6. 1917.
AUSTRALIJA IR “VIENA DI- 

DeJI UNIJA“.

Keliose valstijose darbininkai y- 
ra susiorganizavę pagal IVVVV. 
unijos idėją socialistiniais tiks
lais kontroliuoti pramonę ir^po- 

litiką.

stralijoje prieš karę buvo dvi I.
W. W. (Pasaulio Pramonės

kaip ir Amerikoje. Buvo poli
tinė I. W. W. organizacija^ ku
rios nariai tikėjo pramoniniu
veikimu ir politiniu veikimu, ir kams einantiems išvieno su mu-
nepolitinū I. W. W. organizaci
ja, kur buvo ir skelbėjai tiesio
ginio veikimo, skelbiantieji, kad

mis, 
įlieti

MELBOt BNE. Vie

gas. Pirmutinė organizacija 
buvo kur kas įtekmingesne ne
gu antroji, o kuomet I.W.W.

j buvo apskelbta neteisėta orga- 
nauninis-didžiauninis judė.jii»as( riiz.,(.ij.1 <|augunlus politinės I.
Australijoje, su jo prisiektimu, w w organizacijos narių at- 
liksiu nuversti dabartinę visuo
menės tvarką ir įsteigti social
istinę valstybę, skelbiamas pagal 
1\VW. unijos suopročius, prade-

nijų viršininkų ir apskritai a- 
matinių unijų vadovų į savo pu-

yisiškas sumušimas Darbo 
: Partijos rinkimuose, iš ko dau-šitas naujas apsireiškimas pra

moninio imijizmo Australijoje
yra aplinkine išeiga sumušimo Į džiaugėsi, žymiai pagelbėjo I. 
Darbininkų Partijos 1917 m. fe- w. W. unijai, nes daugelis uni- 
deraliuose rinkimuose kuo-( įjstų per tai atėjo prie nuonio- 
mel tautine partija, vedama

didžiuma ir didelio pramoni-

nes, kad karinga pramoninė ne

nio perversmo, kuris atsitiko už Į nionine yra svarbesnė. Šitie I. 
kelių mėnesių vėliau. Didysis. \\\ veikėjai labiausiai vei-

pirmu visuotinu streiku, kuri rėjų unijiniame judėjime ir Vir 
Australijos unijos iššaukė. Bei-, klorijoj, kurie dabar atvirai gi- 
kia atsiminti, kad unijos buvo'riasi, kad viktorinė konferenci- 
smarkiai sumuštos ir kelios jų,’fa susidės su Naująja Pietų Va- 
priskaitant Waterside VVorkers Jjja ir priims I. W. W. unijos 
(pakraščio darbininkus), kadai- pasiulinimus.

lingomis Australijos unijomis, 
nuo to laiko nealsigriebe dau-

ne lik neatėmė drąsos skelbė- v
jums vienos didėsės unijos ir vi-

pene dar juos paakstino prie di-

kyti, nuo visuotino straiko m

jų mokinimų su didesniu atsi
dėjimu. Karingieji pramoninio 
judėjimo vadai nepraleido pro-

jog darbininkų organizacijos 
buvo pasiskirstę i amatines uni
jas, o nesusivieniję j vieną di

kuri automatiniai veiklų tuoju 
pamalu, kad “skriauda vienam 
yra skriauda visiems”. Kad jie

Jei tas jiems pa-

džiulė pramonine organizacija 
visoji* Australijoje, atsidavusi 
socialistiniam tikslui, kuris tū
li būti atsiektas “tiesioginiu vei
kimu” praUionės lauki* ir jei 

galima bus, vėl paimant kontro
lę ant politines mašinos.

True translation filed with the posl- 
inasler ai Chicago, III., Oet. 9. 1918. 
as reųuired by the act of Oct. (>, 1917

Vokietijos kanclerio Ma- 
ximiliano kalba.

s. m.

Vis tvirtos širdies.
Tiesiogine svarba vra tie išve- 

dimai, kuriuos valdžia trumpu 
savo buvimo laiku galėjo pada-

Valstijų prezuientui, kurioje 
prašau jo eili prie susilaikymo 
ir tuo tikslu susirašyti su viso
mis kariaujančiomis valstybė
mis.

Nota pasieks \Vilsoną šiandie 
ar ryto. Ji yra pasiųsta Suv. 
Valstijų prezidentui dėlto, kad

saus. 8 d., 1918 ir savo vėlcsnč-

d. pasiūlė programų visuotinai

kaipo pamatų taikymuisi.

bėdamas ne tik Vokietiją ir jos 
talkininkes, bet ir visų žmoniją, 
kuri ištisus metus kenčia nuo

Sutinka su prezidenį^i.

Aš padariau jį taipgi dėlto, 
kad aš tikiu, jog mintįs apie bu
simą gerovę tautos, kurios bu
vo paskelbtos p. W.ilsono, susi
taiko su abelnomis idėjomis, 
gaivinamomis naujosios vokie
čių valdžios ir su ja drauge (li

Kiek tas mane patį liečia pir
mesnėse kalbose i kitus susirin- i

kimus, tai mano klausytojai pa
liudys, kad mano turimas suo- 
prolis apie busimąją taiką neat- 
simainė nuo to laiko kaip aš pa
ėmiau imperijos reikalus vesti.

Todėl aš nematau jokio skir
tumo tarp tautinės ir tarptauti-

taikos. Man alsveriančiu veik
sniu yra vieniu lėliai tas, kad vi-

gilinu išpažintų šituos įsaky
mus kaipo rišančius ir gerbtų 
juos taip kaip aš ir kili musų 
naujos valdžios nariai.
Sako Vokietija yra suvienyta.

Ir taip, vidujiniu ramumu,

žmogui ir žmonių tarnui man 
suteikia ir kuris podraug remia
si tuoju tvirtu tikėjimu šitais 
didelias ir tikrais žmonėmis 
šilais žmonėmis galinčiais pa
švęsti visa kuo ir jų garbinga 
ginkluota galybe - aš laukiu 
išeigos šilo pirmo žingsnio, ku
rį aš padariau kaipo vyriausis 
imperijos vyras.

Kokia šita išeiga nebūtų, aš 
žinau

i pasirįžusia ir susivienijusia ar-

' turėjo didelį pasisekinuj tai pn-lbesiranda ir pradingai pritai- 
rodo tas, jog liepos mėnesyj, už 
12 mėnesių po didžiojo straiko 
pralaimėjimo, galingiausių imi-

čiaus kaip lik ir yra tame, kad 
ruše-'jos nesutinka su jo nuomom*, 

vičius mėgina paremti savo jofU'i Lietuva jau ką tai “pripa- 
“tvirlinimą”, yra visai ne afgu-'žino” ir “pareikalavo’; vienok 
menini, o liktai demonslravi- jisai, užuot stengęsis prirodyti 
,'nas lo nemalonaus fakto, kad savo nuomonės teisingumą, sla- 
“Tėvvnės” bendradarbis turi ciai pasaką sekalietuviai yra 

klausimus,I skirtinga tauta; jie vra atskira 
i; jie išpažįsta 

Pirmiausia kiekvienas žmo- principus; jie reikalauja; jie no-

ga atgal, tarytum pasiilgusi
viduramžio tamsybių, iš ku- ‘h’ąsos kalbėti apie
rių ji nesenai gavo pasiliuo- su kuriais jisai nėra apsipažinęs, politinė vienala 
suoti X —

Daugiaus kaip keturi melai 
kruviniausius kovos su pasauliu

ju atstovai Naujojoj Pietų Vii- skaidiniui pranešančių priešų y-

raše konstituciją, apimančią .sunkiausių kovų ir skausinin- 
vienos didesės unijos pieną sa-j ginusių pasišventimų. Vienok 
vo valstijai su liksiu ilgainiui ■ines vsame 4virlos širdies ir pilęj 
išplėsti ją tiek, kad ji apimlų vi-jn' įsilikėjimo į musų vieką, pa
sas Australijos unijas. Viklori- sjnzę nešti dar sunkesnius pasi-

tvirtai

(Seka ant 3 puslapio)
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Moterjs!
Šiai kenčiančioms mo- 

lerims yra pranešimas 
nuo Mis*. \V. T. Pricc iš 
Public, Ky.: “Aš kentė
jau nuo skausmu... ji ra
šo. “Aš sunykau dvi 
silpnumo mano nugaros 
ir narių... Aš jaučiausi 
esanti be vilties, be drą
sos. Aš beveik nebesi
tikėjau pasveikt kuomet 
nors, kuomet draugė su 
užsispyrimu reikalavo, 
kad aš

Imčiau

VOKIETIJOS KANCLE 
RIO MAXIMILIANO 

KALBA.

(Tąsa ant 2-ro pusi.)

■■■■MII Įl _______

True translntion-filed wltn the post-|£2l|| 
master at Chicago, III., Ocl. 9. 1918, c==: 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917, 
KODĖL KARES DEPARTAMEN B
TAS APRUBEŽIAVO SIUNTI

NIUS KARININKAMS.
Nervuoti

GAROUI
Motery Tonikas

■BU Aš pradėjau Cardui. Htfl 
Trumpu laiku aš patė-lj|| 
mijau žymu skirtumų. I ■■

■ Su kas kartu aš vis stip-1 ■ įl
■ rėjau ir jis išgydė ma-1 ■H 
M ne. Aš esu stipresnė, Į(R]I

g negu buvau pirm kiek y 
I ■ metų. Jeigu jus kenčia; ■ R

■ te, jus galite pagodoti I 
reikšmę — Imt stipria ir U

J H sveika. Tuksiančiai mo; I
(erų duoda Cardui’jui ■ ■ 

IvT kreditą už savo gerą NJn!
sveikatą. Jis jums pa- I ' 
gelbės. Mėgink Cardui. j Vį 1

I Pas visus aptiekorius. Jįj j 
E-73 | ■

ba prie tiesios taikos, kuri at
meta kiekvieną savimeilį laužy
mą teisių kilų, arba prie užbai
gimo kovos už gyvastį ar mirtį, 
prie kurios musų žmonės bus 
į>i iversti be musų kaltės, jei 
priešingųjų galybių atsakymas j 
mnsų notą bus padiktuotas no
ro mus sunaikinti.

Aš nenusimenu dėl tos min
ties. kad šitas antrasis pasirin
kimas gali būti. Aš žinau ga
lingųjų pajiegų didumą, kurios 
yra musų žmonėse ir aš žinau, I 
kad neužginčijamas įsitikini-i 
inas. jog jie kovoja tik už nni-| 
su kaipo tautos gyvastį, padvi-Į

Heleased bv the Cuiumiltev

Public Information.
Oll Žmones

Kaipo pagelha «y<i.vnw įvairiu 
nesveikumų Se- 

veros Gyvasties Balsamas privalo 
bdl naudojamas, .lis prašalina prie- 
tvarių, sustiprina visą syslemą, pa
gelbsti sveikam veikimui pilvo, pra
šalina vidurių užkietėjimą ir dys- 
pepsiją. Kaina 85 c.

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

CHIRURGAS 
10731 So. Mlchigaa Aro. 

Roseland. T1L

Vienok aš tikiu, dėl visos 
žmonijos labo, kad Suv. Valsti
jų prezidentas priims musų pa- 
siulinimus tokiais kokiais mes 
juos siūlome. Tąsyk durįs at
sidarys greitai, garbingai taikai 
teisingumo ir susitaikymo taip 
mums, kaip ir musų priešams.

I\ GALSKIS.
Notary Public

Užtvirtina visokias logališkas popieras, 
apdraudžia nuo nelaimingų atsitikimų. 
Sutelkia geriausius advokatus dėl įvai
rių bylų visuose teismuose; bendradar
biauja prie geriausių advokatų.
1356 N. Hoyne Avė., Chicago, Iii.

Telephone Humboldt 8360

Gydytojaus patarnavimas gydyme jūsų akių arba 
pritaikyme jūsų akinių. _

21 Metas prie State Gatves
Iškaba—besisukanti šviesa

Dr. .Carterio pagelbininkai yra gydytojai ir chi
rurgai. Užtikrintas gydytojo patarnavimas už 
optiko kainas.
Akinių kaina prasideda nuų 3.00 ir augšiau.
Galvos skaudėjimas sulaikomas gerais akiniais.

Dirbtinės Akįs

Dr. Frankliij 0. Carter
Akių ir Ausų Specialistas A

120 South State Street
2-ras augštas.

Valandos: 9—7 kasdien; Nedėldieniais 10—12 vai.

D R'. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison st.
Suitė 600 612

Valandų*: 10 iki 12 ryto
Phune Haymarkel 2563

Nedėldieniai* tik
Rczidencijo* Telephone Albany i*4*

»2* So. Learitt SL
Kampas 22nd >L

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Phoną Canal 4*3* 

pagal •■tarti

DOCTOR ROSS į

Chicagos Specialistas^ |
Gydo (Jžsenčjusias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių, ■ 

Kepenų, Inkstų, Pūslės, šlapymo ir Visas !
Privatiškas Negales.

__ _ _.^.^.35 So. Dėarborn St. kampa* Monro*, j
n** D U Chicago, IllinoisUa* D* bvI* BlVvV Room 506 ir 507 Criliy Bldg. Važiuok j 

elevatorių iki Penkto augšto; ’
Valandų*: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 iki 1. Taipgi Panedė- ' 
lyj. Suredoje, l’ėtnyčioje ir Subatoje vukarais nuo 7 iki 8 valandai. |

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12lh St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. Western 15 
3514-16 W. 12th *1., arti 
St. Loul* Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arji 12th 
Si.. Chicago, III.

| t‘IRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
d o n t Durų. Lentų, Rėmų ir Stogam* Popiero

SPECIALIAI: Malevu malevojimui h tūbų išvidaus, po $1.40 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

I 8903-3039 S. Halated 8L, Chicago, IIL

Amerikos Armijos Prancttzi- ĮS 
[joj vienas mažesniųjų nesmagu-Į įB 
mų yra aprubežiavimits, kokį Ko I 
irs Departamentas ant siunti- | 
tiių karininkams uždėjo ir kurį S 

| iš fronto laiškai taip priešakiu s 
iškišo. Kovojantieji vyrai ne- E 
sulipina ^rmijos krasos siunti- E 
liejimo smulkmenomis. Jie vien J g 
lik žino, kad krasos imi rėdymas Įse 
apie ryšulių siuntimą prašalino g=j 

1 mažus kurtkai'tinius siurprizus. Į E 
kurie pastaraisiais metais 'tiek 
malonumo suteikė ir buvo dik- I 
čiai vertinamu atlyginimų už va Į j8s 
rgus ir kovas svetimoj šalyj. Su- E 
prantama, jaunuolai užjuryj pa- esė 
rėdymu nepatenkinti ir apie ji =g= 
šneka, kaipo visai neteisingą jųlj 
teisių suvaržymą. , E

| Nors Karės Departamento vir- 
| šininkai, kurių didžiuma turi su 
Inu ar artimų giminių Prancuzi- 
I joj, dikciai simpatizuoja kariniu 
I kų nusiskundimams apie siunti- 
| lių suvaržymą, jie žino, kad apie 
I parėdymo pamainymą nė kal- 
I bos būti negali. Suprasdami, 
Į kad fronte vyrai nepaprastai iš- 
I tvermųs yra sunkenybėse, kuriu 
I išvengti negalima, jie daro pa- 
I stangas išparodyti kiekvienam 

ovojančiam vyrui parėdymo rei 
įkalą, kuris stambius siuntinius 
I iš krasos prašalinti paskatino.

Jeigu kiekvienas Amerikos ka
rininkų užjuryj gautų 5 svarų 

I mintinį iš namų kas mėnuo, kra- 
[ sos organizacija Prancūzijoj but 
priversta apsidirbti su daugiau 
negu 5,000 tonų krasos siunti
nių, kaipo (įriedą prie skaitlin
ių pačios siuntinių, kurie ir taip 
jau perdaug krasos išgales ap- 
mnkina. t ’žverlimas tokios na
štos, penkių tūkstančių tonų į 
mėnesį, ant organizacijos pa- 

I lenks ją iki sukritimui. Tokiu 
būdu laiškai, kurie karininkui 
kur-kas svarbesni, negu saldai
niai, sigaretai ir knygos iš namų, 
butų bevilčiai sutrukdyti ir gali 
būti nepriduoti keli mėnesiai po 
to, kaip Prancūzijoj jie prista
tyti buvo. !

5,(100 tonų siuntinių perveži
mas reikalautų keturių diktokų-Į 
laivų kas mėnuo. Jokios per
vežamos įtalpos atėmimas iš 
transportacijos tarp Suv. Valsti-

I jų ir Prancūzijos rimtai atsiliep
tų į nuolatinį maisto ir amuni
cijos siuntimą frontan. Medžia
gos apštis iš penkių tūkstančių 

! tonų yra užtektinu, kad Prancū
zijoj palaikius daugiau ne^u še-

aprūpintus ir kovai prirengtus.
Žmonių, reikmenų ir vežimų 

suorganizavimo didumas, kokis 
reikalingas kad aprūpinus “par- 
cel post” siuntinius Amerikos 
miestuose su dviem ini/lionais ir 
viršaus gyventojų, yra visiems 
gerai žinomas. Tiesą sakant,

tėra vienatiniu miestu, subyg ceh 
zo raportų, kuriuodu perdu mili 
onu persirito. Dviejų milionų 
armija, krasos viršininkų žvilg
sniu, yra kur-kas didesnė ben
drija, nes ji vienatiniai iš suau
gusių susideda ir kiekvienas vy
ras siuntinių gauna. Apart to,, 
tieji “gyventojai” nėra susitelkę 
į miestą, kur grįstos gatvės ir 
pastovus adresai randasi. Jie 
yra išsimėtę po Prancūzijos mie
stus, didžius ir mažus, pb lau
kus. po' miškus ir po apkasus. 
Vienutės nuolatos kilnojasi ir pa- 
stovus antrašas karininkui yra 
aiški negalimybė. Tokiose aplin
kybėse kelių milionų ryšulių kas 
mėnuo pristatymas tikrai milži
niško žmonių ir vežimų skai
čiaus rcikailautų. Tokiai orga
nizacijai sutverti, suprantama, 
reikėtų iš Generolo Persliingo 
kovojančių pulkų atimti.

Nerviškumas (ai yra moder liška liga. Senuose laikuose 
kada skubinimas paskui darbą ir paskui pinigus dar ne
buvo taip ištobulintas kaip jis yra šiais laikilis—kada žmo
nės gyveno pagal savo išgalę, vidutiniškai, tikrai ir regu- 
liariškai kada nervų syslema gaudavo savo dalį pasilsė
jimo ir apžiūrėjimo, lai nervai visai nenukentėjo ir žmo
nės nežinojo kas lai yra nerviškumas. Bet gi šiandien, 
teisybė dalyko yrh lame, kad las neperstojantis skubini- 
liuis su kuriuom tu susitinki visuose gyvenimo užsiėmi
muose. nalurališkai, priveda prie susilpnėjimo visos ner
vų syslemos ir lodei nervai nukenčia daugiausia 
lauki palengvinimo? Tu gali lengvai jį atrasti, 
ant valandėlės nuo (o neperstojančio skubinimo, 
rink nervų syslemą naudojant 

■•■i

Severos

Ar lu 
Sustok 
pastip-

Nervoton
(Severos Nervolonas). Jis yra puiki medicina nuo nuil
susių nervų labai lauktinas maistas dėl persidirbusios ner
vų syslemos ir tonikas dėl viso žmogaus kūno. Jis yra ide
ališkas pagelbėtojas gydyme mentališko nusiminimo, nemi
gos arba inšomnia, nerviško nusilpnimo, hysterijos ir ner
viškumo.

Jis parduodamas visose aptiekose. Kaina $1.25 už bonką.

Galvos skaudėjimo šauksmas pagelbos. 
Atsimink kad Severos Prėsko* nuo 
Galvos Skausmo gelbsti greit ir su
maniai lokiuose atsitikimuose. Kai
na 25 centai.

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptlekoriui ,atiksoriui ar keliau
jančiam. pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blo*o.

Aš turiu 15 metų patyrimą i* 
galiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darną atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS

1*41 So. Ashland Avė. Chlcar^, 
Kampa* 18-to* gatvė*

1-čios lubos, viri Platt’o aptieki 
. TemykHe j mano parai*

Valandos nuo 9-ios vai. ryto ik) 
* vai. vakaro. Nedėliojo nuo t 
vai. ryto iki 13 valandai dienų.

savo akis

Išsiveržimai, ']dina išvaizdą n* 
padaro daug sunkumo pacijelitui. 
Prašalink jį ,naudojam Severos Odi
nę Moslj. Tai yra puiki salva nuo 
niežų ir lam panašių išsiveržimų. 
Kainų 511 ęentų.

Kenčiančios Moteris išvalo 
pabandyt 

Severos Reguliatorių, nes mes žino
me, kad tas pagelbės joms materi
alini, atgauti sveikatų ir naujų gy
vumą. Tai yra laiko išmėgintas ir 
tikras draugas kenčiančių moterų ir 
jauny nferginų. Kaina $1.25.

Gydantis Muilas privalo ras. 
lies kiekvie

noje šeimynoje. Severos Gydantis 
Odinis Muilas čystiįa ir gydo kom
pleksiją ir prigclbsti kūdikių ir su
augusių valiai, .lis yra puikiu? dėl 
skutimosi ir toalelinių reikalų. 25c.
.......... ............... ... .................L__ ▲_____ ___ ________._ . ______

Pnctvaras pnvalo but neaplei- 
slas. Severos Pigul- 

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

Severos šeimyniškos Medicinos yra parduodamos aptiekose visur. Jeigu jus negalite jų gauti, už
sisakykite tiesiog nuo mus. Bet pirmiau pasiklausk jūsų aptiekose. Beikalauk Severos Medici
nų. Kitaip, prisiųsk reikalingą sumą su savo užsakymu tiesiog pas

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

Armijos viršininkai Pratlcuzi-

pinti nuolatinį ir greitą aprūpi
nimą l-sios klcsos siuntinių. Tai 
yra pat savyje milžiniška užduo
tis ir kur-kas Amerikos karinin
kams ir jų šeimynoms svarbes
nė, negu rišulių iš namų prista
tymas. Karės Departamentas vy 
rus aprūpina geresniu maistu ir

Kvatierinei-

■sigaretų ir saldainių prie kasdic- į 
ninūs porcijos yra paprastu ap— j 
sireiškimu. Vienatinis dalykas, Į 
kurio armija patenkinančiai pa
vaduoti neišgali, yra numylėtųjų 
namiškių, laiškai. Iš to atžvilgio 
rišulius siųsti draudimas lol tę
sis, kol krasos viršininkai Prali
etu joj nepajiegs su jais taip ap
sidirbti, kad pavojum išstumti 
nereikėtų pirmosios klcsos siun
tinių pristatymą Amerikos kari
ninkams.

los komisionierius Dr. J. S. Mc- 
Bride paskelbė, kad miesto laba- 
Kalorija atrado serumą apsisau
gojimui nuo ispaniškosios influ- 
enzos. .lis bus luoj pradėtas <kv- 
liuli gyventojams.

0 f|nn Parduota į 
ujUUU vienąmetą
Dabar išleista trečia laida knygos, 
kurią kiekvienas turi perskaityti —

bltr matulaiti/

M. G VALASKAS 
373-5 Kcįnsington Avė., Chicago, 111,

kurias kiekvie 
na moteris be 
mergina būti 
nai privalo ži 
uoli. .Iii parašė 
žinomas Dr. !•'. 
Matulaitis.

Jeigu dar jos 
neturi, tuojaus 
ją įsigyk. Kai 
na 25c. Atlres.:

AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai čmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebade po krutinę. Vidurių rėžimą? 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas s* 
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 niėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras įnylistų ge- 
radčjistci ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sl tokiais 
atsitikimais patariu uuoŠirdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417 Chicago, III.

Kazimieras Gugis

l'Cdit visokius reikalus, kaip i:t iniinali&kuose 
taip ir civiliškuose teisn: tose. Daro 

visokias ttokunicniut ir \ opieras

Namų Ofisas:
1323 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drovcr 1318

Mkuto Ofisas?
127 N. Dearbem St.

III -13 Unlty 81d g. 
Te!. Centro! 4111

K. G. Trainis & Co
Perka, parduoda ir maino 

namus, lotus ir fannas
INŠIURINA TURTĄ 

nuo ugnies ir vagių 
GABUS ADVOKATAS

visuose teismuose.
NOTARY PUBLIC 

padaro ir paliudija visokius; i 
dokumentus ir popieras. 

751 W. 31 St., arti Halsted St.
Tel. Boulevard 6399.

Pranešimas

Okla. — Rugsėjo 24 d. 
nelaime anglių kasyk- 
puolė iš viršaus ir nu-

WilburtoiL 
1918, atsiliko 
loję. Akmuo r.. . 
laužė ranką ir koją Antanui Binku- 
....i ir sumaišė vidurius. Iš los 
priežasties persiskyrė su šiuo pašau-

v.idurius.

t PBANEŠU geri), visuomenei, kad 
1-mą j ugsėjo dieną, 1918, aš persikė
liau iš po No. 1812 S. Halsted st., 
po num. 2650 W. 391h Place, prie 
Archer avė.

Mrs. Agne Džugas
Lietuvė Akušerė

2650 Arche? avė. ir 39 Place 
Archer Limits, Chicago 
Tel. McKinley 4420.

Paskolos $30lki $3001
Legali rata 3f/i% mėnesyje.
Vyrui ar moteriai, dirbančiai 
ar užlaikančiai namą.

Ant rakandų, piano, vietro- _ 
los, sankrovos fixtures, ve
žimų, automobilių, Liberty 
Bonds ir Insurance Policies. 
.Skoliname Stockyard’ų, Sa
lios ir dirbtuvės darbinin
kams, geižkelio ir biznio _
žmonėms, klerkams ir tt. 
Ateikite j ofisų ir mes vis
lių smulkmeniškai išaiškinsi 
me. Atdara utarnįnkais, ket
vergius ir subatomis iki 8 
vai. vakare. Panedėliais, se- *■
redomis ir pėtnyčiomis iki m
6 vai. vakaro.

LOCAL LOAN. COMPANY, 
TUOS. F. KERHVIN, Mgr.

•1617 So. Halsted Street
Po valstijos priežiūra.

Tel. Drover 2116. 2-ras augštas ■

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodęviliaus Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge ir Subatoj

Pirmas Floras 15c. Balkonas 1
Prie šių kainų prlskaitoma ir

1 c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN
HALSTED ir 22-ra GATVĖS

KHJ SPECIALISTAS 
Egaamhinoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.

▼•rtojiuną 
pagerintą Oph- 

lt* thalmometer. Y-
patinga dom* at- 

9 kreipiama i val
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldn u. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. / shland Av. kam p, 47 at 

Tel.obone Yards 4317 
Boulevard 6487.

Ifesid. 933 S. Ashland BĮ v d. Chlca«
Tahphun* Haymgrket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAM 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Oflaaa: 3354 S. Halsted SU Chicagi
Telephone Drover 9693

VALANDOM j 10-11 ryto; 2—» popiet* 
vakare Nedčliomb 10—12 dienų.

Telephone Yards 5032

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

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

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

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų 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 lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas lisras, 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 8110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—» ryto, tiktai.

Telephone Yards 5834.

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

nui
I ________ .____ .
liu 28 dieną rugsėjo. Buvo palaido
tas 30 dieną rugsėjo. Paeina iš Lie
tuvos,* Kaimo gnl)., Panevėžio ap
skričio, iš Klovainių miestelio. Pa
liko milteli ir šešių metų dukrelę di
deliame nuliūdime. Moteris po le
vais Paulina Dirkukė, Kauno gnl)., 
Panevėžio apskričio. Klovainių mie
stelio. Velionis priklausė prie šve
nto Juozapo draugystės, palaidotas 
su bažnytinėm apeigom, tegul jam 
bus lengva šios šalies žemele.

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

Pmiliua Binkimienė, 
\Vilbm lon, Okla., I’v I. Box 66

Laisves Bondsai
perkami už cash. Ėmei and Co., 710 
\V. Madison, kampas Halsted gat., 
room 232, 2-ras augštas, virš I'amous 
Clothing Store. Atdara vakarais iki 
8. Nedėldieniais 10 ikil.

Dr. Leo Awotin
Gydytoja*, Chirurgą*, Akušeri* 
1920 So. Halated SU Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai Ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 0—9 va
kare. Tel. Canal 4367.

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
Telephone Central 63*1 

r Vakarais:
2911 W. 22nd Street.

Telephone Rockwell 6989

Vyrišky Drapaną Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 dki 
$35 siutai ir overkotai, nuo 17.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotu.

Visai mažai vartoti siutui ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir nugščhm. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdien*, nedaliomis ir va
karais.

8. G O R D O N 
141* 8, Halsted SU Chleago, IIL

Mrs.A.M!clintewlcz
laigual Akušerijos Ko
legijų; ilgai praktika
vusi Penn*ylvauijo«

■k t ygįdelphijoj. Paaekmla-
If * N8ra’ patarnauju prie

jaSgimdymo. Duodu rodą
K ' ligone mote
lį ir merginom*.
■ No. Halated Str.

(Ant žutrų luhą) 
Chicago.

Nuo 6 iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.u. -n, ---- 1- '111**^



Chicago ir Apielinke
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Ą N A ū J I E N O S, Chicago, m. Sereda, Spalio 9, 1918.

Liga siaučia visoj 
valstijoj.

$usirgiknŲ skabius didėja.

Reikia bud hjsargitms.
I— —- 1

Ispaiuskasai gripnV influ- 
enza pradeda siausti visoj Illi- 
ihms vahdijoj. VąM’jos svei
katos biuro viršininkas vakar 
gavo pram šilini net iš .200 mie
stelių, korikuos daugiau ar ma
žiau palietė ta naujoji viešnia - 
epidemija. .Kaikuriose ?vi(’t^sc 
susirgimų skaičius siekia veik 
pusę visų gyventojų. Pav.. Ash- 
inore serga 200 žmonių iš 500 
to miestelio gyventojų. Stiong- 
hearste dar blogiau: epidemija 
paguldė lovon du vieninteliu tvi- 
same miestelyj daktaru. \

Negeriau dalykai stovi ir pi4s 
mus, Chicagojc. Naujų susirgt* 
mų skaičius auga. Taip vakar 
buvo 1.332 nauji susirgimai, iš 
kurių 320 susirgimai yra plau
čių uždegimu. Mirčių vakar bu
vo 73 nuo iniluenzos, 62 nuo 
plaučių uždegimo. Viso kartu 
. 1*35 mirtįs.

Manoma, kad ateityj, orui be
sikeičiant. susirgimų skaičius ne 
tik nemažės, bet gal dar padidėš 

jei palįs gyventojai nebus už
tektinai atsargus, lodei svei
katos dejiartameulo viršininkai 
nuolat persergsti gyventojus, 
“Keikia būti atsargiems.”

Atsargumas yra geras dalykas, 
ir kurie jo neužmirš, tiems gai- 
leties nereikės.

Trik* translation filed wah tbc post- 
master at Chicago, III— Oct. 9, 1918, 
as ivciuired by thc net of Oct. 6, 1917

KRITES MUŠIU LAUKE.

Jonas Petrauskas, lietuvis ka
reivis - chicagiejtis.

»TED
padalina stiprumų. švelniu, ner
vuotis suirusių žuvinių i dvi sa- 
vaili laikų daugelyje atsilikimų. 
Vartotus ir augštai rekomen- 
(luojainus buvusiųjų Kongreso 
narių, gerai žinomų gydytojų ir 
buvsių Viešosios Sveikatos per- 
dėtinių. Klausk savo gydytojo 
arba aptiekoriaus apie tai.

šiomis dienomis jo artimieji 
gavo žinių, kad Jonas krito mu
šiu lauke. Francijoj, kovoj su 
vokiečiais. Jonas prieš eisiant 
i armijų gyveno 1111 So. Jef- 
feson St.

A. a. Jonas buvo jaunas ir ga- 
1>U6 ^vaikinas. Paėjo iš Kauno 
£iib.. Baseinų |>Av.

V.------ ' /
Tos pačios senos bėdos. | F 
įkinkai atsisako skolinti miestui 

pinigų.
\ r z

Miesto rotužėj los pačios “se
nos bėdos ir vargai.” Pinigų nė
ra! Jeigu’ iki spaliu 15 <1. mie
stas jų negaus iš “kur nors” — 
k is bus su didelių ir mažų val
dininkų bei darbininkų algomis? 
Miesto taryUis finansų komisi
jos \')įrinininkas. ponas Bicherl, 
irgi .nežino. “Gal reiks sušaukt 
finansų komisijos posėdi” pa
kuždėjo jisai, kuomet po ilgų 
deryižų Chicagos bankininkai ga
lutinai“: atsisakė paskolinti mie
stui apie keturis ir pusė miliono 
dolerių. /

Keikia tečiaus tikėli, kad su 
Chicaga taip neatsitiks kaip su 
musu buitiškai — katalikiškais 

C 

bankais.

surengsiu visų eilę viešų susirin
kimų! ir agituosiu piliečius bal
suoti prieš tų netikusių sutartį.

Chicagos džiugų organas Tri
būne* ypatingai piktumu atsilie
piu apie tų “thonipsonislų pienų.’ 
Jo piktumas yra aiškus vieniems: 
‘•girnas varnui nekerta akiu.”

Naikins ištvirkavimą

Atsakomųjų įstaigų vadai ža
du pradėti “mirtiną kampanijų” 
(prieš ištvirkimų. Norima, mat, 
padaryt C.hicagų “švariausiu mie 
siu visoje šalyje.”

Pons vagie, pasilaikykite 
tuos $9.75.

Sako panelė Julė. e

Panelė Julė Slareii, 1065 Ar- 
gve gt., mielai atiduotų tuos $9. 
75 tani ponui vagiui, kuris juos 
pavogė kartu su jos šerole ir 
raktais, lik tegul jis esąs taip ge
ras ir sugrąžinąs jai šernolę ir 
raktus, kurie jam nereikalingi. 
Priešingai panelė Julė turės 
pirklieš‘tiaujų šernolę ir raktus.

Sužeidė kunigą
V--------

Kun. David O’Leary, instruk
torius Mary \Vood mokykloj, 
Evanstone, turėjo gerų, bet neci
vilizuota arklį. Vakar jisai pa
sibaidė, pamalęs Fordo automo
bilių ir į tvojo savo gaspadorių 
įaugau. Kunigas sunkiai sužeis
tas.

Žodynų vertės $1.000. Ačiū. Žo
dynas padėta į mokyklos knygy
nų. Kaip bus reikalingas, pa
naudosiu).

Be to, turiu pasakyti, kad dvy
lika iš čia paminėtų asmenų au
kojo LSS. VIII Rajono išvažia
vime, įvykusiame liepos 7, Jcf- 
ferson miške. Tuos pinigus 
($12.00) buvau priskaitęs prie 
smulkių “Naujienų” nr. 206. Šis 
nemalonumas įvyko todėl, kad 
minėtų aukų rinkėjos pinigus 
pridavė ten pat, ant vietos, o au
kojusių surašų prisiuntė tik ke
letas dienų atgal... Dėlto aš ir ne
galėjau jų padribti pirmiau. 
Aukavusios ir aukavusieji malo
nėsite tai atleisti.

Visais mokyklos reikalais 
kreipkitės į mane laišku ar tele
fonu.

Ant. Jusas.
2252 W. 22-nd St.,

Chicago, III.
Tel. Canal 6265.

Pranešimai
LSS. 37 kuopos ineįieNiiiis siihIrin

kimus jvyks ketverge, spalių 10 <1., 
8 vnl. vak., Malinausko svet., 1813 
S. Halstcd si. Dr-gai ir draugės, 
visi inalonėkite atsilankyti, nes tu
rim (haig svarbių dalykų aptarti.

—Kašt. Kazlauskas.

So. Englewood.—170 kuopos “žy
lio Protas” kom. repeticijos įvyks 
scrcdoj 9 d. spalių, 7:30 vai. .1. But
kevičiaus svetainėj, 8132 Vincennes 
avė.—Visi lošėjai, kurie dalyvaujate, 
malonėkite pribūti paskirtu laiku.

—Komitetas.

So. Englewood. — LSS. 70 kuop. 
susirinkimas bus pėtnyčioj .spalio 
11 <1., J. Butkevičiaus svet., 8132 Vin
cennes avc. Draugai, iiYalončkitc 
visi susirinkti paskirtu laiku.

—Seki'. J. Janulis.

LMPS 29 kuopa rengia draugiški} 
vakarėli su programų spalių 13 d.., 
Viešo Knygyno svetainėj, 1822 \V. 
Wabansin avė. Pradžia I vai. vaka
re. —Komitetas.

WEST SIDE.

Brighton Purk. — LDLI). 101 kp. 
mėnesinis susirinkimas bus ketver
ge, spalių 10, 7:30 vai. vakare, A. 
Maženjo svet., .3831 S. Kedzie avc.— 
Draugai ir draugės, meldžiu susirin
kti laiku ir atsiveskite naujų narių.

—P. (Jura.

CENTRAL MANUFACTURIN6 
DISTRICT BANK Rooseveftas Chicagoj.
1112 \V. 35-ta gatvė
(Tcl. Drovcr 6310).

Yra atdara dcl biznio uuo 9 ryto iki
3 iki pietų. Subalomis iki 1 po pietų.

VAKARAIS

Vakar Chicagon buvo “užkly
dęs garsusis pulkininkas Tadas 
Rooseveltas. Buvo manyta, kad

Teatraa ir koncertą*, rengiamas 
Chicagos Lietuvių Vyrų Choro i- 
vyks nedėtioj, spalio 20, 1918, M. 
Meldažio svet., 2241 W. 231d Place. 
Scenoje slalomu 1 veiksmo komedi
ja “Pasiūlęs studentas”.

Ch. Liet. Vyrų Choro Komitetus.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
Pajieškau brolių Vilimo, Kazi

miero ir Juozo Grajauskų; taipgi ir 
vyro brolių Prano ir Juozo Žebrau
skų, Kauno gub., Telšių pav.. Sėdos 
valsčiaus. Kalvarijos parapijos, (ial- 
vičių sodos. Palįs ar kas žinot at-

I). Žebrauskienė, 
2010 \V. 22 PI., Chicago, III.

l’ajieškiui savo sūnų Juozapo ir 
Vincento t (Irų, Kauno gub., Novo1- 
aleksandrovsko pav., Avinosto so
džiaus, taipgi ir draugu Simono ir 
Petro l’ielinskų. Meldžiu atsišauk
ti.

671 W. 18 si.,

Pajieškau savo pusseseres ir pus
brolio Juozapo ir Marijonos Abakų,

dos, ir pusseserių Konstancios ir 
Marcijonos Pašnkarnaičių, Kauno g., 
Šiaulių pav., l’žpelkių sodos.

Liudvika Abakailė,
1816 Buble Si., Chicago. III.

REIKIA DARBININKŲ

SULANKSTYMO, SUDfiSTYMO IR 
ISSIUNTINfiJIMO. PASTOVUS DA
RBAS. ATSIŠAUKITE.

BOBSON BBOS.
2845 W. 19 ST., CHICAGO

REIKIA 15 moterų prie tvarkymo 
popierų. 
mokestis.

M. Jaffc (Ine.).
1510 S. Pcoiia sL, Chicago, III.

Lengvas darbas.

REIKIA pardavėjų. Turi bul geras 
žmogus. Geriausiu propozicija, 
loom 161.
117 S. Dcarborn si. Tcl. \Vabash 1867

REIKALINGA mergina arba mo
teris prie abelno namų darbo. At
sišauk ile greitai.

P. Goldman,
3611 \V. Douglas Blvd., Chicago

Seredomis ir Suimtomis nuo 6 iki 
8 vai. vakare.

Mane galite matyti banke, bet rei
kalui atsiradus kreipkitės prie ma
nęs j namus.

3313 Loxve avc., 
(Tel. Boulevard 9983)

t floras, užpakalyj. Nuo 6 iki 10 v.v. 
A. PETRĄ’l’IS.

jisai pasakys chicagiečianis bent 
vienų stiprių prakalbų, bet... ne
turėjęs laiko, šiandie pons 'Pa
das viešisi Ne\v Yorke.

Ar Tamsta Turi 
šias Knygas?

----------- B
Truc translation niro wnh thc post- 
maslcr ai Chicago, III., Oct. 9. 1918 
as reųuircd by thc act of Oct. 6.1917.

$100,000,000 laisvės bondsų

Biblijų—šventrašti, lietuviš
kom raidėm, kurių jau ne
daug beliko, neišparduotų. Pa
siskubink užsisakyti, nes dau
ginus šiuo laiku Jų niekas ne
turi. Kafyia $4.00.

Apie Žemę ir Kitus Svietus, 
jų Būvį ir Pabaigų. 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 kitos retai matomos 
žvaigždės. Su 30 astronomiš
kų paveikslų. Kaina tik 75c. 
Apdaryta — $1.00.

Apsireiškimai atmosferoje 
arba meteorologijoje. Parašė 

j šernas. Aprašo iš ko suside
da ore žaibai ir griaustiniai, 
nuo ko atsiranda ant dangaus 
įvairios šviesos ir šešėliai ir 
daugybė visokių įvairiausių o- 
rc apsireiškimų. Kiekvienas 
aprašymus aiškesniam supra
timui parodyta paveikslėlyje. 
Kaina 75c., apdaruose $1.00.

I
Kada ir kokiu budu svietas 
sutvertas. — Aprašyta kokiu 
bodu tveriąs dangiški kūnai ir 
kaip musų žemė susitvėrė; tai

pgi, kokiu budu atsirado ant 
jos gyvybė. Su paveikslais. 
Pusi. 1 lo. Kaina 35c.

Alinykų kunigu darbai Fili
pinų salose. — 'lai yra rinki
nys paliudijimų apie kunigų 

f darbus Filipinų .salose. Tuos 
paliudijimus surinko buvusis 

| Suv. Vaisi, prezidentas Taftas.
Sulrumpintoj formoj Jiko iš
leista lietuvių kalboj. Kas tik 
norite žinoti apie kunigėlių da
rbus, tas pasislengkit šių kny
gų įgyti. Kaino tik 35 centai. 
,. Kas nogite įsigyti kurių nors 
šių knygų, adresuokite taip:

I A. AMBROZEVICIA, 
| Į lt 13 N. Paulina at. Chicago, III. I

Vakar vakare buvo paskelbta, 
kad ketvirtosios laisvės paskolos 
kampanija Chicagoj iki šiol da
vė $100,000,000. Vadinas, už 
tiek tapo nupirkta laisvės bond
sų. Chicagos kvota yra - $252, 
(M)O,(MM>. Taigi $152,000,000 dar 
reikia surinkti.

Kova prieš gatvekarių 
baronus.

Maj. Thompsonas varys agitaci
ja, kad atmetus naujų sutartį su 

gatvekarių kompanija.

Gnlvekarių kompanijai pavy
ko pastatyt ant savo. Klausimas 
naujosios sutarties bus pade
ki ant balsavimo blankų. Vadi
nas, piliečiai dabar turės nusprę
sti: duoti kompanijoms to, ko 
jos reikalauja ar ne. O jos rei
kalauja, kad per sekamus Irįs 
dešimt metų galėtų šeiminin
kauti Chicagos gatvekarių lini
jomis kaip tinkamos.

Naujajai miesto tarybos sutar
čiai griežtai priešinasi netik so
cialistai, o ir daugelis smulkiųjų 
biznierių. Jai (priešinusi ir pats] 
miesto majoras Thompsonas. 
Pranešama, kad majoro sekėjai

Retas pasimatymas.

Pagalios senelė Catliarinc Mc- 
Caffery, gyvenanti 732 \V. Ma- 
dison gatvėj, turės progų pama
tyti savo vienintėlį sūnų, Bar- 
ney’a, su kuriuo nesimatė per 
suvirs 30 metų. Septyni melai 
atgal Barney kreipės į Chicagos 
policijų, kad ji sujieškotų jo mo
tina, kurios adresų jisai “pame
tęs” keliolika melų atgal. Vakar 
senelė McCaffrey kokiu tai rei
kalu kreipėsi į Desplanės stotį. 
Kuomet pasakė savo vardų, dė
dei Marshalui (linktelėjo galvon 
mintis, kad lai tur Imt ta pati 
Catharina. Ji ir buvo ta pati. 
Scndles Catharinos sūnūs dabar 
kelyj j CJiicagų iš VVashingto- 
no valstijos.

Nelaimė

Susidaužė gatvekariai;
4 sužeista.

Ant State ir 31 galvių vakar 
ryta susidaužė du gatvekarių. 
Keturi žmonės, trįs molerįs ir 
vienas vyras, lapo pavojingai su
žeisti. Sužeistųjų vardai: Ma- 
thilda Torenson, 377 W. 100 St., 
John Lally, 605 W. 31 St., Louise 
Brizallača, 6759 So. Ikmiitage 
Avc., Nettie Morrell, 3100 Filis 
Avė.

Kaltas State si ryčio gatvekario 
motorinanas, kurio karas visu 
smarkumu smogė 31 gatvekarių 
ir išmetė'jį iš begiu.

Pasiuntęs ją laiptais.
Daktaras Mahoney vakar turė

jo pasimatyt su džiodže Barrasu. 
Pasekmės dar nežinoma. Ma
honey pasiuntęs laiptais vienų 
savo pacientę.

Neužmirškite tarptautiško 
vakaro. . *

Sn’baloj, spalių 12 d., Melda- 
žio svetainėj, rengiama didelis 
pramogų vakaras koncertas. 
Rengia jį Ketvirto Kongresinio 
ir Devinto senatinio dislriktų so
cialistai,‘kartu Ketvirtoji ir Dvi
dešimt Antroji LSS. kuopos.

Draugai Aštunto Rajono na
riai, kiek vieno pereiga yra at
silankyti į busimų j į vakarų ir 
tuo prisidėt prie padidinimo Rin
kimų Kampanijos Fondo. Te
gul nesiranda draugo, kuris |ia- 
sitiki, kad už jį “kitas ateis”. 
Eikime patįs, tuomet ir kiti mus 
paseks!

—West Sidietis.

Chicago Heights, III.

Visi darbininkai, pasižadėję dirbti 
Socįalistų larptautiškaipe baliuje — 
naudai rinkimų kompanijos, kuris 
Įvyks Subatolje spalių 12 <1. Milda
žio svetainėje. Meldžiu pribūti j pa
skirtų vietų nevėliaus "kaip 6:30 v;d. 
vakare. —Komitetas.

“Birutė” stato scenoje “Malūni
ninkų jr Kanunakrėtį” 27 d. šio mė
nesio, Meldažio. svet. 2244 \V. 23rd 
PI.), lieto. “Birutės” choras mokina
si šiam vakarui gražių naujų <lainų. 
Nauji dainininkai ir dainininkės 
kviečiami rašylies chorai) dabar.

—“Birutė”.

Roseland. — LSS. 137 kp. mėne
sinis susirinkimas ši mėnesi įvyks 
pėtnyčioj, Spalių 11 d., 7:30 vai. vak. 
Aušros kambariuose, 10900 Michigan 
avė. Visi nariai Imtinai atsilankyki; 
te laiku. Bus renkami delegatai i 
VIII rajono konferencijų ii' bėga
mieji reikalai svarstoma. —Valdyba.

Westsidės Lietuvių Viešo Knygy
no Delegatu susirinkimas įvyks Ket
verge, Spaliu 10 d.. 7 vai. vakare M. 
Meldažio svet., 2244 \V 23rd pi 
Visi delegatai malonėkite atsilankyt, 
nes yra įlaug svarbių dalykų ai)-iti- 
rimui, taigi bus rinkimas darbinin
kų busiančiam vakarui,

—LVK. Valdyba.

šis ir tas. LSS. 81 kuopos mėnesinis susirin-

Jnieškau pažįstamų Stanislovo .la
so ir Paulinos žukauckailės, Kauno 
gub., Šiaulių pav., Žagarės miestelio 
ii1 Evaristo Norvaišų, .loniškės pa
rūpins, Skilvioniu kaimo. 'Turiu la
bai svarbių reikalų iš Lietuvos. Pa
lįs atsišaukite .arba kas juos žinote, 
praneškite man jų adresus.

Wm. Danio, 
612 \V. 18lb Chicago, III.

R Kilsi A ofiso namo janitoriaus. 
Turi suprasti žemo spaudimo boile
rį. Gera mokestis.

J. J. MeNarney, 
4191 S. lialsled si. Atsišaukite i 
Boxvling Alley.

REIKIA lietuvės, kalbančios an
gliškai,* ofiso merginos arba mo-

Dr. Gluscr,
3149 S. Morgan si..

.ĮIEŠKO KAMBARIŲ
JH VAIKINAI pajieško pas lie

tuvius apšildomo kambario su val
giu Northsidės apielinėj. Kas tu
rite atsišaukite: L. M..
1822 \Vabansia Avc., Chicago, III

REIKIA anglių perdavėjų. $55.
Kambarys ir valgis.

- Chicago Bcach Hotcl, 
51sl and Cornell avė., , Chicago

RAKANDAI

REIKIA DARBININKŲ

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIBODYMO BIURAI 

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

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.

RFTA PROGA! Priversti parduot 
už pusdykę: puikius 5-kių kamburių 
apai'tmenlo daiktus; dailus dining 
room setas ir bedroom 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 mėnesiui Priimame Laisvės 
Bondsus. Ateikite luojaus.

Rezidencija 1926 S. Kedzie avė.

Pas mus maiža apšviestų žmo
nių. Daugiausia tai sunkaus 
jungo vilkėjai, kurie nieko ne
nori ir kuriems nieko nereik. 
Visas jų užsiėmimas smukle 
jr bažnvldlė. Bėda su Ino musu 
tamsumu ir nerangumu.

kaip 8 vai. vak., Liuosybės svetainėj. 
Draugai, visi turite būti susirinkime, 
nes turime labai daug svarbių daly
kų aptarti, išrinkti delegatus j VIII 
Rajono extra konferencijų ii' nubal
suoti ,ar kuopu valdybos įmes 
sprendžiamų balsų Propagandos Mo
kyklos reikaluose.

—Rast. P. Monkevičius.

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

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

PARSIDUODA dvi lovos su mat- 
rasais ir paduškomis. vyriška ko
moda, "rekinčėras”,, ice baksis ir 
šiaip visokie daiktai. Parsiduoda ne
brangiai .nes priverstas apleisti šių /'-u*- .*-* ---- -» -- kus

Rngsėjo 30 d. buvo LDMK.

susirinkimas. Apsvarstyta daug 
yisokiij reikalų - nau jų ir senų.

Licluvių Dramatiškas Ratelis 
liko paši lpiue draugyste. Mano 
pradėti sparčiai darbuolies, kad 
išbudinus vielos lietuvius dar
bininkus.

ChicagoH Lietuvių Darbininkų Ta
rybos Dislriktų Organizatorių dū
mai. — Visi Chicagos Lietuvių Dar
bininkų Tarybos djstriktų organi; 
zatoriai šiuo yra kviečiami pradėti 
darbą. Kiekvienas distriklo orgtini- 
zatorius pirmiausia malones suor
ganizuoti savo dislriklc 1. v. dislrik- 
kto komitetą, taip kaip buvo nutar
ia pereiloj konferencijoj 26 d. ge
gužio. Prasideda įvairių programų 
—prclekcijų prakalbų ir 1.1. — sezo
nas. Todėl, gerb. organizatoriai, bu
kite prisirengę. Greitu laiku turė
sime pradėti organizavimo ir švieti
mo darbų.

—Ten Buvęs.

Redakcijos Atsakymai!

—Chicngos L. D. T. 
Pildantysis Komitetas.

Cicero, III. — LMPS. 43 kp. rengiu 
balių su programa spalių 13 d., M. 
Jankaičio svet., 4837 W. 14 si. Visas 
vakifro pelnas skiriama politiškų ka
linių šelpimui, 
kilos Cicero dr-jos 
lų jokių pramogų. LMPS. Komitetas

Butų geistina, kad 
ieną, nereng-

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

P. Daubaras,
Cicero, III.

Barškučiui. —Ačiū. Vieną jau 
išspausdinome. Sunaudosime ir 
kitus.

St. Ribeliui, Waukegan, III.— 
Žinią apie a. a. A. Sabeckio lai-
dotuves gavome pęrvėlai, l<>ded doj^p’i'iy V .1^1’.®uuL“ 
prisiėjo praleist tą dalį jūsų ko- it, Aušros svet., 3001

501 h Avė.,

Progresistei. Turėjome da
lį straipsnio išleisti, kad nerei-

įvyks sere- 
8 vai. vaka- 
So. lialsled 

str. Visi lošėjai, kurie dalyvaujate, 
malonėkite susirinkti laiku, nes bus 
užrašomos pavardės i programų ir 
taipgi duodama likietai. S. Zavė.

A. Čekanauskui. — Atleiskite,
LMPS. 9 kp. choro repeticija, va

dovaujant p. Gugicnei, įvyks seredo 
je, sp. 9 d., vakare, Mark \\hite 
S. svel. Narės maloniai kviečiamos 

naujų, ku-

vietų. Galite matyt nuo 7 v. 
vakaras. Nepraleiskite progos. 
1418 So. Main str., Rockford, III.

'uf'IKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų j ledų svirnus, 40c. | va
landų, 10 ir 11 vai. darbas.

Consumers (’o., «
35th si. and Normai avė., Chicago

REIKIA sbearmeJiŲ ir leibcrių į 
Scrap Iron Yard. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. Atsišaukite j 1632 
\V. Kinzic si., Chicago. ,

REIKIA moterų moks lies austi 
rankinėmis staklėmis. Gali uždir
bti $18 iki $32 į savaite. Gera mo
kestis mokinanties. Pastovus dar-
bas. Trumpos valandos. Subatoje pu
sė dienos.

Olson Rug. Co.,
1508 \V. Moni'oe sl., ChicagiK

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

REIKIA MI-IHilNV PRIE LEN(i- 
VO DIRBTUVĖS DARBO. GE
RIAUSIA MOKESTIS. 
1118 \V. 22nd ST., CHICAGO

Rl J KALINGAS senelis vyras arba 
sena moteris. Malonėkite atsišauk
ti į “Naujienų” ofisų.
18 10 S. lialsled sl., Chicago

REIKALINGI 2 kriaučiai prie ko- 
sluineįiško darbo. Atsišaukite grei
tai.

SI. Alekno, 
Tel. Drovcr (>836. 911 W. 33rd Sl.

NAMAI-žEMfi

FARM A Slevcns Poinl, \Visconsin. 
80 akrų su gražiomis trobomis ir so
lo, 50 ak. išdirbtos žemės. Gera dėl vi
metai Chicagojc. .šeimyna verčiu 
rdiioli. Didelis miestus dcl pardavi
mo visokių daiktų, 2 mylios. Geras

Veliju geram tautiečiui. Platesniu 
žiniŲ pulirsite pas myne patįs ypa- 
liškai. Ne agentas.

Wm. Shimkus
3521 S. Lovve avc., Chicago, III.

--------- <___________
PARSIDUODA lotas (rėžys) prie 

Cravvford avc ir 57 st už pigių kai
na. nes turiu išeiti i kariuomenę, at
sišaukite trumpu laiku* Savininkų ga 
įima rast namie nuo Stos ryto ligi 
8-los vai. vakaro. \Vm. Danto.
612 \V. 181b St., Chicago, III.

. ‘ MOKYKLOS

VALENTINE DRE88MAKING
\ COLLEGES

6205 \So. Haluted «t., 2407 W. Ma
rti h o n, 1850 N. Wella St.

137 Mokyklos Su^r. ValstijoM. 
Siuvimas, Petrenyi Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namo. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantao- 
ta išmokinti jus pasiūti auknea ui 
$10. Phone Seeley 1641

SARA PATEK, Hrululuki

AUKOS.

Socialistų Propagandos 
Mokyklos Fondui.

LSS. 138 kuopa (iš Cicero, 
III.) aukavo iš iždo $5.00.

Pavienių asmenų aukos:
A. Audi ulė, M. Babiciutė, A. 

Hudinskas, A. Keineža, J. Vido- 
lis, A. Tedvilas, P. Malalo, P. Vi
limas, P. Žilvis, P. Povilonis, J. 
Buželė, J. Galvidis. B. Kaulas, 
J. F. Vijis, F. (iikis, J. Kondroš- 
ka po $1.00. Viso $21.000.

V. Balčiūnas iš Portland, Me., 
prisiuntė. Angliškai - Lietuviškų'

atsilankyti. Kviečiame ir 
rio.s mvlile dainuot.

F. S. K.
Rednkcijos. Jeigu jus geidžiate 
smulkesnių informacijų apie da
lyką, kuris buvo .minėtas dien
rašty], lai turėtumėte bent nu
rodyti, kada ir kame apie jį bu
vo rašyta. Mes absoliučiai ne
turime laiko jieškoti jo dienraš
čio numeriuose.

8. Tilvikui. — Jus tur-but ne
žinote. net kokiai organizacijai 
jus priklausote, nes Socialistu 
Partija paskutinėje savo konfe
rencijoje pritarė talkininkų so- 
cia'lislų ir darbininkų Memoran-j 
dūmui: apie kų-gi tad su jumis 
galima dar ginčytu s? raš- Lll)llk|((! visi |)„s|th.|(i 
tą padėjome į Redakcijos archi- konlcrencĮja ididarys lygiai 9:39 v. 
vą.

IMI’I ,1'TI-i; I IM OHKilNAI

raštini n k&

4-to Congressional ir 9.4o senato
riai dislriktų visų tautų socialislai 
rengia koncertą .ir balių subaloj, sp. 
12 d., M. Meldažio svel., 2242 W. 
23 PĮ Nepamirškite alsilankytj, 
nes kilo lokio greit nesulauksite. Ti- 
kietų'galima gauti pas kuopų na
rius. Perkant iškalno lik 25 centai, 
prie durų 30 centų. Kreipkitės pas 
Spuigj, 2209 \V. 23rd Phice.

■ Komitetas.

LSS. VH-to Rajono reikalu.—Vi
sos LSS. kuopos, priklausančios VIII 
Rajonui,, prisiųskite delegatus i e.\- 
tra konferenciją. Konferencija j- 
vyks nedėlioj. spalio 13, kaip 9:30 
vai. iš ryto, visiems gerai žinomoj 
M. Meldažio svetainėj, 2242 W. 23i d 
PI. (Chicago). Draugai delegatai,

Dienolvarkis bus paskelbt;! ant vie 
los. » iMfMf

REIKALINGA prityrusi inolerė 
prie Ivai’kvino sruogų. P. Goldman, 
1820 \V. Ulh SI., Chicago. III

REIKIA moterų pre tvarkomo po- 
pierii. Pastovus darbas. Gera mo
kestis. Kraus and Golbus.
5833 S. Throop st.. Chicago.

REIKALINGA prityrusių vvrii. o 
laipgi ir ’paprastų kjibrriu dirbti ,i 
malūnų. Pastovus darbas. Gera 

mokestis. Atsišaukite luojaus.
Slar Cei'eal ('o..

2132 \V. Chicago avė.. Chicago

REIKALINGAS buferis. 'Turi kal
bėli lietuviškai. Gera mokestis. Pa
stovus darbas.
3215 S. Morgan Sl., Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos. typewriting, pirklybos 
leisią, Suv. Valstijų istorijos, abcl- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, duiliarašvs- 
tės.

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

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

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

MASTER SEW1NG 8CHOOL
J. F. Kasnicka, PrezidcnlįiH, 

118 N. La Salio st., Prieš City Hali.
Atsišaukite ant 4-to augšto.




