
IIYCT5TTY OF ftJJNČB UWMY

4 •
Pirmas Lietavig Dienraštis Amerikoj

MANIEROS, 1840 SOUTH HALSTED STREET
CHICASO, ILLINOIS 

TslepJkons Canal 1806

Pirmas Lis ktVių Dienraštis Amerikoj

V w fear I! maujieros, 1840 south halsted Street h

HE LITHUANIAN DAILY NEWS t Tolaphone Canal 1506

Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office at Chicago, III., under the Act of March 3, 1879

VOL. V Kaina 2c Chicago, III. Ketvergas, Spalio (Oct.) 10,1918 Price 2c No. 239
L".JL'X1!!!.1.1. ■'-!____ L________ !■ -. ‘3!

True translation filed with the post-mastei- at Chicngo, III., Oct. 10, 1918,ns reųuired by the act of Oct. 6,1917.

ANGLAI PAĖMĖ CAMBR
Talkininkai aname 11,000 

belaisviu

kelių dienų franeuzai suėmė 
daugiau kaip J,000 belaisvių, 18 
didelių mortarų paimta.

True translation nied wilh the post- 
mastei' at Chicago, III., Oct. 19, 1918, 
48 reųuired by the act of Oct. 6.1917.

55.000 BULGARŲ PASI
DAVĖ.

True translation tiled wtth the post-1 True translation filed wlth the post- 
master ai Chicago, 111., ()ct. 10, 1918,1 niaster ai Chicago, Jll., Oct. 10, 1918, 
as reųuired bv tne act of Oct. 6,1917.1 as reųuired by tne act of Oct. 6,1917

NAUJAS “TAIKOS KABI
NETAS“ TURKIJOJ.Dienos Nuostoliai 

S. V. Armijos, 
Francijoj

į r .i ..,aas

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., Oct. 10, 1918, 
as rcųuircd by tne act of Oct. 6, 1917

I’ASISKUBINKIT SU LAI
SVĖS PASKOLA.

Daug miesteliu paimta SALONIKI, spalio 9. — Be 
tūkstančių bulgarų, suimtų be
laisvei! talkininkų besi veržame

Amerikiečiai suėmė 3,000

Laukiama Turkijos pasidavimo

pasidavė laikau ties' laikinos san
daros sutarties, sulig kurios vi
si bulgarų kareiviai j vakarus 
nuo L skub turi pasiduoti kaipo 
belaisviai.

True translation filed with the post 
niaster at Chicago, III., Oct. 10. 1918 
as reųiiired by the act of Oct. 6, 1917

. ANGLAI PAĖMĖ CAM
BRAI. '

True translation filed witn tne post 

as reųuired by the act of Oct. 6,1917, 

Mackensen Serbijoj.

H,000 belaisviu ir daugiau 
Stelių paimta.

mie-

LONDON AS. spalio 9. - Mie- 

stas Cambrai tapo paimtas ang
lų. Čia ir kitur 8,000 belaisvių 
suimta vakarykščiuose mušiuo- 
80.

I pietus nuo Cambrai anglai 
paėmė Forenville ir pasiekė va
karinius pakraščius VValincourt.

Ataka šįry t buvo 3 ir 4-tos ar
mijų fronte ir prasidėjo 5:20 vai. 
Field - maršalas Haig pranešė 
apie paėmimų ilgai besipriešinu
sios vokiečių 'tvirtovės, savo ofi
cialiame pranešime šiandie.

Pereitų naktį išdarytas pro
gresas į. rytus nuo Seųuehart ir 
Pinkui Bohain ir MaratZ.

Angių besiveržimas palei mū
šio frontų tarp ('.ambrai ir St. 
Quentin eina gerai palei visų li
niją. Vokiečių priešinimasis 
mažesnis, negu jis buvo vakar. 
Talį galbūt yra dėlto, kad vokie
čiai pasitraukė naktį.

Vokiečiai pradėjo traukimąsi Į muster ai Chicngo, III,, (Jd. lo, 1918 
uio Sutirpė upės pietų link, tuo 
lalengvindami anglų besiverži- 
ną.

Vokiečiai pradėjo traukimąsi 
pereitą naktį. Anglai šiandie su
siliko mažai priešinimosi, kadan 
gi jie nebuvo susidūrę su Vyria Il
si** teiitoiiij linija.

(Iras yra blogas, kitaip, mano
ma, augini butų nuėję dar to
liau. i

6ENEVA, spalio 9. - čia gau
ta Vienuos žinia sako, kad vokie
čiu field - maršalas von Macken-

LONDONAS, spalio 9. — Pa
lak Konstantinopolio žinių, “tai
kos kabinetas tapo sudarytas 

Chicagietis lietuvis sužeis- Į furkijoj, vadovaujamas Tevvfik 
tas. I Paša.

--------- | Evening Standard sakosi turįs 
WASHINGTON, spalio 9. —I žinių apie galimybę, kad Turki- 

Amerikos ekspedicinių spėkų ko I ja pasiduos bėgyje 48 valandų, 
manduotojas praneša apie seka-Į Jis priduria, kad Anglijos vai 
mus nuostoliais:---------------------- i Ižia turi žinių, jog procesas iš-

Užmušta karės lauke 45; pra- Į idalinimo gyvuoja Konstantino- 
puolė karės lauke 49; sunkiai su I )olyj.
žeisti 166; mirė nuo žaizdų 9; I Tdvvfik Paša, buvęs premieraj. 
mirė nuo šiaip atsitikimų 4; mi- Į r ex-ambasadorius Londone/ 
rė ipio ligų 9; mirė nuo atsitiki-Į ižima vietų Talaat Paša, kuri? 
mų su aeroplanais 1. Viso 283 Į *ozignavo kariu su karės mini

mame sąraše paduodamos se-Į dorių Enver Paša.
karnos lietuviškai skambančios Central News žinia iš Amster- 
pavardes: Į lamo sako, kad Turkijos taikos

Peter P. Raudonis, 3259 Uni-| lota Suv. Vaisi, yra išsiųsta per 
on A ve., Chicago, sunkiai sužei-Į 'spanijos diplomatiškus ratelius, 
s ta s. I-------------- J

Prašo iždo departamentas.

1710

Truv translation filed wltli Ine poet- 
ntuster ai Chicago, III., Oct. 10, 1018, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1017

AMERIKIEČIAI SUĖMĖ 
3,000 VOKIEČIŲ.

Stumia vokiečius toliau nuo 
Verduno. Paėmė Cornny.

gclhėti likučius austrų - vokie
čių spėkų, kurias talkininkai ve
jasi linkui Dunojaus. Bulgarai 
atsisako klausyti vokiečių oficie- 
rių.

Žinia priduria, kad austrai e- 
vakuoja Bielgradą ir kad ser
bams veržianties visi Serbijos 
gyventojai atkeršija. Net mote- 
rįs šautuvais veja buvusius pri- 
sįpaudūjus. Moterįs kentėjo tiek 
daug, kad sunku jas dabar su
laikyti.

Walter J. i
Wabansia Avė., Chicago, j 

sužeistas.
William Stankievvicz, Nor* I

\vich, Conn., užmuštas.
Antonio Andrtiszkiewicz, Nev I , 

KMmsington, l*n., mirė nuo žaiz- | 
dų\

Nj\k Joseph Bychinski, Wau- 
sau,

George N. Benardis, Si. Louis I 
fo., sunkiai sužeistas.

Adam Gi\mtowit!z, Baltimore I 
Md„ sunkiai sužeistas.

naster at CliicaKoI Iii., Oct. 1O, 191 s 
• s rcųuircd by the act of Oct, G, 1917

TIKIMASI GREITO VO-
KIĘTIJOS ATSAKYMO.

——

Prie to verčiųs vidurinis šalies- 
padėjimas.

ich., prapuolė.

True translation filed with the po»H- 
innster at Chicago, III., Oct. to, 1918, 
us reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

TALKININKAI SUĖMĖ 
11,000 BELAISVIŲ.

\VASHlNGrON, spalio 9. — 
Amerikiečių ir francuzų karei
viai nuolatos stumia priešų tolyn 
nuo scenos mušių( už Verduno,— 
aranešė šiandie savo vakarykš
čiame pranešime gen. Pershing, 
paskelbdamas paėjimą, abiejose 
pusėse Meuse upės ir suėmimų 
langiau kaip 3,000 belaisvių į 
vienų dienų. Jis taipgi praneša 
apie paėmimų Cornay atkaklia
me ųuišyje nuolatiniame besi- 
veržime Argonne miške.

True translation filed with the post- 
mastei* ai ('hieago, III., Oct. 10, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Italai paėmė El^asam.

True translation filed with the post 
mastei* at Chicago, III., Oct. 10, 1918 
•s rcųuired by the act of Oct. 6. 1917

IŠREIŠKĖ SIMPATIJĄ 
DEBSUI.

Paėjo nuo 5 iki 8 mylių plačia
me fronte.

True translation filed with tlie post- 
niaster ai ('hieago, Iii., Oct. 10. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

AMERIKIEČIAI PAĖJO 
31/2 MYLIAS.

RYMAS, spalio 9. - Karės ofi
sas paskelbė, kad šįryt italai paė

mė Elbasan.
Paėmimas Elbasan, svarbaus 

Albanijos geležinkelio miesto, 
yra nauju žymiu italų paėjimu. 
Elbasan yra arti 30 myllių į šiau
rę nuo Bėrai ir apie 00 myl. į 
vakarus nuo Monastir.

LONDONAS-, spalio 9. - An
glų ir amerikiečių kareiviai pra
simušė priekyn šiandie linijoj 
nuo Scarpe iki Si. Ųuenlin (apie 
50 mylių tranšėjų fronte) ir lai
mėjo nuo 5 iki 8 mylių.

Vien tik vakarykštėj atakoj, 
šiandie paskelbta, talkininkai su
ėmė 11,000 belaisvių ir paėmė 
200 kanuolių. Skaičius belaisvių 
kas valandą didėja.

Puolimas Cambrai, didelio 
Hindenbnrgo linijos bastiono, ku 
ris buvo izoliuotas per keletą 
dienų, paskelbtais anksti šiandie. 
Talkininkų kareiviai dabar lai
ko Cambrai - St. Ųuenlin gele
žinkelį. Maximuin paėjimas 2 
vai. Šiandie po piel buvo lies 
Bertry, 4 myl. į p. - r. nuo La 
Catcati.

Standard praneša, kad didelis 
geležinkelio miestas Busigny, į 
p. - v. nuo Le Cateau liko paim
tas.

SU AMERIKOS PIRMĄJA AR
MIJA, spallio 9. — Francuzų ir a- 
merikiečių kareiviai savo atakoj 
į rytus nuo Meuse niekuriose vie
tose paėjo priekyn šešis kilo
metrus (daugiau kaip tris ir pusę 
mylias).

True translation filed with the po«t- 
master at Chicago, III., Oct. 10, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.
Amerikiečiu ipaemė 5 mies

tus.

Tuo pačiu laiku amerikiečiai 
nuolatos ėjo priekyn ant Bohain, 
vyriausios vokiečių geležinkelių 
bazos šiame fronte.

True translation filed with the post- 
mastei* iii Chicago, III., Oct. 10, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Nušovė 4 aeroplanu v j 20 
minučių.

PARYŽIUS, spalio 9. — čia 
paskelbia, kad lieiit. Rene Fonck 
nušovė vieną dienų 4 vokiečių 
aeroplanus į 20 minučių laiko. 
Fonck yra kredituota 70 ofici
alių pergalių ir tikrai nušovė 109

True translation filed witn the post- 
master ai Chicago, UI., Oct. 10, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6. 1917 
Bulgarijos ex - caras Vokie- 

tijoj.
AMSTERDAM. spalio ».

Sulig Čia gautų žinių, buvęs Bul
garijos caras Ferdinandas, lydi
mas* princo Kyril ir dideles soš-

SU AMERIKOS ARMIJA J 
ŠIAURVAKARIUS NUO VER
DUNO, spalio 9. — Amerikos 
spėkos ularninke pasistūmė prie
kyn rytinėj pusėj Meuse upės 
ir užėmė Charny.

Bendrai su franeuzais paėmė 
miestelius Consenvoye, Brabant, 
Haumont ir Beaumont. Jie nu
vijo priešų toli už tų miestų ir 
stumią jį šiaurių link desperati
škuose mūšiuose.

U ta rninkp veikime daugiau
kaip 3,000 belaisvių suimta, iš jų Nepastovus šiandie, galbūt lie- 
1,600 buvd suimti francuzų į ry- his ryto; nedidelė permaina lem
tus nuo Meuse. Laike pastraųjųiperaturoj.

Vokietijoj. Ten jis ir apsigyven
siąs.

Francijos socialistų parttjor 
suvažiavimas, kuris prasidėji 
nedėlioję, vienbalsiai prieini 
užuojautos rezoliucijų Eugem 
V. Deb'sui, Amerikos socialistų 
partijos vadui, nesenai nuteis 
lam dešimčiai metų kalėjimo 
Užuojautos rezoliucijų Dėbso' 
vienbalsiai priėmė ir Seine’o- 
(Paryžiaus) departamento soči- 
ilistu susirinkimas.

WASHINGTON, spalio 9. 
\nierikos valdininkai tikisi grei 
o atsakymo į prezidento Wil 
;ono paklausimo notų Vokietijos 
kancleriui.

Nors suprasdami, kad atsaky- 
nas į tris pastatyįus Badeno 
irincui mandagiu klausimus Jrtls 
linkus, jei pirmesnis Vokietijos 
aidžios pasiūlymas nebuvo nuo 
irdus, valdininkai sprendžia 
:ad vidurinės sąlygos Vokieti- 
oj ir didelis krizis karinėj šilu 
ei joj p r i v e r s kaneler 
reitai veikti, jei jis tikisi prail 
.inli kabineto gyvavimą ilgiai 
icgu kellios dienos.

True translation filed vvith the post 
mastei* at Chicngo, III., Oct. 10, 1918 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Gen. Polo lenkų komanduo-
< toju.

SU AMėRl KIEČIŲ ARMIJA 
FRANCIJOJ, spalio 9. — Girdin- 
lies artilerijos ibtaubimui fronte, 
gen. Polo, kuris buvo kapitonu 
austrų armijoje, kariavusioji 
prieš rusus 1914 m., tapo prisai- 
kintas nedėlioj kaipo vyriausias 
komanduotojas lenkų armijos.

Ceremonija įvyko dalyvaujant 
pirmai lenkų divizijai, kurios 80 
nuoš. narių yra lenkai iš Suv. 
Valstiji’). Pati divizija priėmė 
prisaiką pavaldinystes talkinin
kams.

Gen. Polo ir daugelis jo žmo
nių pabėgo iš austrų kariuome
nės pereitų žiemų, o paskui pa
spruko iš Rusijos per Murmans-

t'rųe translation filed \vith the posf 
naister at Chicago, Iii., Oct. 10, 1918 
is reųuired by the act of Oct. (5, 19T 

♦Vilsonas galbūt kalbės kon
gresui.

WASHINGTON, spalio 9. 
^rezidentas Wilsonas galbūt kai 
bes prieš kongresų, kad plačiai 
nušvietus savo pozicijų, kurių 
jis užėmė savo pranešime priti
lti Maximiliamii, kaip tik pa

starasis atsakys.

frue translation filed with the imsi 
master at Chicago, III., Oct. 10, 1918' 
is required by the act of Oct. 6, 1917

PAN - GERMANAI PRIEŠ MA- 
XIMILIANĄ.

LONDONAS, spalio 7.—Pasak 
Zuricho žinios į Exchange Te- 
hgrapli Co., Fatherkindo parti 
ja Vokietijoj, po susirinkimo 
feichstago subatoj, priėmė rezo-

budais naujojo kanclerio princo 
Maximiliano taikos pasinlymui.

Lenkai dėvi skaisčiai mėlynų 
uniformų. Divizija yra pilna vi
sais atžvilgiais ir turi kavalerijų,

Visas įrengimas atėjo iš Suv. 
Valstijų. Laike peržiūrėjimo be 
nas griežė (lenkų tautinį himnų 
“Jeszcze Polska nie zginęla”.

Ispanijos kabinetas rezigna 
vo.

MADRIDAS, spalio 9. Ispa
nijos kabinetas, sudarytas perei
to kovo mėn. ir vadovaujamas 
Antonio Maura, rezignavo.

SAN SEBASTIAN, spallio 9.
Antonio Maura, kurio kabinetas 
vakar rezignavo, šiandie sudarė 
naujų kabinetų. Jis pats bus 
apšvietus ministeriu.

WASHINGTON, spalio 9.
Iždo departamentas šiandie at
virai pripažino, kad menkas pro 
presas ketvirtos Laisvės pasko- 
’os linkui savo siekinio — $6. 
100,000,000 yra prižastimi dide
lio susirūpinimo. Trijų savaičh 
ižsirašymo laikui pusiau prae 
įus tik 30 nuoš paskolos surink 
la. Iki šiol pranešta iždui api

' M,791,162,200 užsirašymų.
“Nėra reikalo užginčyti a 

bandyti paslėpti faktų, kad Lai 
.vės paskolos komitetus visoj ša 
yj turi prieš save opių situaci ♦ < 
ų,” sako iždo (pranešimas, per 
žvelgiantis kampanijos raportus.

Pranešinąs sako:
“Kad paskolų surinkus, nuo da 

bar iki spalio 19 kasdie turi bu- 
i m n ei 111< t a vidutiniškai JR4ti7.OOO. 
)OO.

“Suprantant faktų, kad pa- 
kdfla niekad negali pavykti da- 
lartinc greitumo ratai, užrašinė 
ojai visoje šalyje aiškiai sake 
įsiems piliečiams, kad jie tm 

lirkli bondsus didesnėj sumoj 
tegu iki šiol.

“Turtingi žmonės ypač turi 
isti giliau į savo kapitalų, ar 
-papiešti savo kreditų ir nesiga- 
lėdinti vien savo bėgamomis į- 
įlaukomis, apmokėjimui už bon 
Įsus. Žmonės vidutiniai ar ma
li turčiai turi pažadėti savo at
ities uždarbius didesniame lai 
įsnyje“.

Nežiūrint didelio kliudymo in- 
luenzos epidemijos kampanijos 
denamas, raportų analizas pu
odo, kad ne tos va/lstijos, kur e- 
»idemija siaučia blogiausiai pa- 
irodo. Naujoj Anglijoj, kur 
iga yra labiausiai išsiplėtojus, 

. ūekurie iš geriausių rekordų pa
daryta ir tik du distriktai stovi 
'iigščiau už Naujųjų Anglija 
vermont praktiškai pasiekė sa-

True translation filiui wuh the post- 
niaster at Chicago, III., Oct. 10, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. u, 1917

Petrogradui 
grasia badas

ŽIEMA BUSIĄ BADASPE- 
PROGRADE 1RMASKVOJ.

Turo irgi nėra. Sankrovos užda
rytos.

hisijos maisto situacija darosi

laskvoj.

autas Ib iu.v A. Laehrs šiandie 
įvyko į StOckholmų. Laehrs sa- 

:o, kad Sovietu:, l'etrograde už
tarė visas sankrovas ii- mėstny- 
'ias ir neleidžia pardavinėti jo
kio maisto privališkai. Jis ban- 
lo, sako jis, įvesti ilgai svarsty
ki plen^ apu priN<rtiiną visų

’uno:

lose.
;il<tZios valgyk-

Minneapolis miestas šiandie ta 
jo pirmuoju federalio rezervu 
‘entru, pasiekusiu savo $27,000, 
)00 kvotų.

prue l.anslation lib-d wuii the post- 
niaster ai ('hieago. III., Oct. 10. 1918, 
ts reųuired by Ihc net of Oct. 6, 1917

Aeroplanu pernešė piana iš 
Londono j Paryžių.

PARYŽIUS, spalio 9. — Vie
tas naujų talkininkų bombarda-

>avo nešimo pdjiegų, atnešė iš 
Londono į Paryžių pilno dydžio 
bianų. Aeroplanas po perskri- 
iimui per Anglijos kanalų nu
sileido Paryžiuje.

ui nesant kero- 
sdijl tik biskiui 
ir Pctrogradui

kva kasdie 
ji. kurie tik 
u oi a į Krymu 

Keleiviams nclei-

naikų, Maskvai 
-■ręsia hunu aunu

(MrogrndiiN u 
hištųia. V >i r 
?ali išvažiuo'', \ 
ir Ukrainą
Ižiama pasiimti bagažo iš Sovie
tų Rusijos.

Laehrs taipogi sako, kad areš
tai rusų, kaltinamų bandymuo
se sukelti kontr-revoliucijų, te
besitęsia Petrograde ir Maskvo-

geresnius na-

True translation filed wilh the post- 
master at Cbi< ig<», UI.. Oct. 10, 1918, 
us rcųuircd by tne act of Oct. 6, 1917.

Trcpov pašautas.

s ik pranešimu iš I 
vusis Rusijos 
sandr Feodorovič 
pašautas.

iho 9. — Pa- 
rogrado, bu

rėm i e ra s Alek- 
’r* pov liko

( i i'.e traiislation fih’it with the post- 
n'.isb.r »t t liicac<’, Iii. ‘ I 10. 1918. 
as reųiiired by the art of Oct. 6, 1917

TAI-

Vokieti* 
ų prezi- 

šveicari- 
įos reikalų v< <lėjo sp.dio (i. 1918:

“Vokietijos vaid;
Amerikos \’alsti.ii 
padaryti žingsniu

True translation nlrd with thp pnst 
mastei- at Chicago, III., Oct. 10, 1918,: 
ls reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Riaušės prieš monarchijų 
Bavarijoj.

BERN,spalio 9. — Čia gauta 
nepatvirtinti gandai apie dideles 
prieš - moliarchiškas riaušes Ba
varijoj.

Kaliniai sustreikavo.
SAN OUENTIN, Cal. — 500 

kaliniu,, dirbančių valstijos ka
lėjimo kanapių audinyčiosč, su
streikavo ddlei netikusių bosų 
elgimosi.

prašo Suv. 
pr< zidento 
itsteigimui 

laikos, pranešti visoms kariau
jančioms šalims apie Ši prašymų 
ir pakviesti jas d< leguoti įgalio
tinius tikslu užmcgsli tarybas. 
Vokietijos valdži.) priima, kaipo 
pamatą taikos taryboms, progra
mų išdėstytų Suv Valstijų pre
zidento jo kalboje kongresui sau 
šio 8,1918 ir jo paskesniuose ap
reiškimuose, ypnč 
nigs. 27, 1918. K; 
limesnio kraujo J 
t i jos valdžia 
tų pertraukimą mūšių ant sausu 
mos, vandens ir ore.

“Max., Badeno princas, 
“Imperialis kanderis. ”

i o kalboje 
a d išvengus to
lieji m o. Vokle- 
o Įvykinti grei-
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gaisrą Vokietijoje. Kad bu
tų taip sveiki tų laikraščių 
redaktoriai, kaip mes nori
me, kad tai butų tiesa. Bet 
mes manome, jogei bus ge- 
riaus palūkėti, pirma negu 
ėmus šaukti “ura”.

Pagyvensime, pamatysi
me. Koliai kas-gi vis dėlto 
atrodo, kad dalykai eina ge- 
ron pusėn.
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Truc translation filed \vith the post- 
masler ai Chicatfo, III., Ori. 10, 191N, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Kontr-revoliucija 
Rusijoje.

' .Naujienos eina kasdien, išskiriant 
ūedėldieniiis. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1840 S. ilalsled St., Chicago 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje—pačiu:

Metams .........................   ffi.OO
Pusei meto ....................... 3.50
Trims mėnesiams .......
Dviem mėnesiam ....... .
Vienam mėnesiui.........

* Chicagoje—per nešiotojus
Viena kopija.........
Savaitei ..................
Mėnesiui ................

Suvienytose Valstijose 
pačtu:

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

Kanadoj, metams .... 
Visur kitur užsieniuose
Pinigus reikia siųsti Pačio Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.
Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
S-j rankraščius adresuoti tiesiai 

aujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
ses, be to paliekant platesnius tar* 
fus tarp eilučių. Redakcija pašilai- 

o visas teises rankrašftius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autoriui 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

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

Revoliucijos procesas (ei
ga) yra panašus į juros ban
gų siūbavimą: tai jos pakį- 
la, tai vėl smunka žemyn. 
Jokioje revoliucijoje neina 
dalykai taip, kad judėjimas 
žengtų vis pirmyn ir pir
myn, iki pasiekia tam tikro 
punkto, ant kurio galutinai 
sustoja. Revoliucijos judė
jimas yra kitoks: jisai daro 
šuolius pirmyn ir atgal, ir ji
sai niekuomet nesustoja ant 
tolimiausio punkto, kurio

sai visuomet daugiaus ar 
mažiaus grįžta atgal. Po to,

Redakcijos
Straipsniai

tta. .4^ ... —

True translation f ith the posf. 
master at Chicago III., Oct. 1<>, 191N, 
as rcųuired by tl act of Oct. 6, 1917

Prezidento Wilso-> 
no atsakymas. '

Dideiė didžiuma žmonių ir 
laikraščių kaip Amerikoje, 
taip ir talkininkų šalyse, yra 
patenkinta prezidento Wil- 
sono atsakymu Vokietijai,— 
nors pagal spaudos nuomo
nes, išreikštas diena prieš 
tai, buvo galima laukti viąai 
ko kita. Spauda reikalavo 
visiško atmetimo Vokietijos 
taikos pasiūlymo ir tokio at
sakymo, kad Amerika ne

darysianti taikos su Vokieti
ja, kol pastaroji nebusianti 
paklupdyta ant kelių.

Prezidentas Wilsonas ne
atmetė Vokietijos pasiūly
mo; bet jisai ir nepriėmė jo. 
Vietoje to, jisai pastatė kan
cleriui Maksimilianui . tris 
klausimus: viena, ar Vokie
tija priima 14 Wilsono pun-

nori derybų tiktai praktiš
kam tų punktų pritaikymui; 
antra, ar Vokietijos valdžia 
sutinka parodyt, kad ji nuo
širdžiai kalba apie taiką ir 
apsiima tuojaus ištraukti sa- 

• vo kariuomenes iš užimtųjų 
teritorijų; trečia, ar kancle
ris Maksimili’anas kalba tik
tai Vokietijos valdžios, ar ir 
Vokietijos žmonių vardu.

Šitie klausimai, anot to pa
sakymo, “palieka atidaras 
taikos duris”. Nuo Vokieti
jos dabar priklausys, ar’ tai
kos diskusijos tęsis toliaus, 
ir ar jos atves kariaujančią
sias valstybes prie taikos. Ir 
tuo reikia džiaugties.

Kas-gi dėl prezidento Wil- 
sono atsakymo reikšmės, tai 
svarbiausia jo tikslas yra pa
tirti, ką mano apie taiką Vo\ 
kietija ir talkininkai. Ažuot 
urnai daręs šiokį arba tokį 
sprendimą, prezidentas Wil- 
sonas velijo geriaus pasielg
ti atsargiai ir žiūrėti, koks 
yra žmonių ūpas pasaulyje.

Kaikurie entuziastiški lai
kraščiai sako, kad preziden
to VVilsono klausimai uždeg
sią “

są savo energiją, nužengda
ma toliausia, kiek ji galėjo, 
prasideda didesnė ar mažes
ne reakcija.

Taip buvo su visomis iki 
šiol įvykusiomis revoliucijo
mis ; taip yra ir su dabartine 
Rusijos revoliucija.

Rusija šiandie pergyvena 
ne revoliucijos kilimo, o 
smukimo laiką. Kilimas ėjo 
iki spalių-lapkričio mėnesio 
pereitųjų metų, iki bolševi
kiško perversmo. Tas per
versmas tai buvo augščiau- 
sis punktas, kurio pasiekė 
Rusijos revoliucija. Bet ji
sai buvo kartu ir sekamo jos 
puolimo priežastis. Revo
liucijos banga iškilo taip au- 
gštai, kad nebegalėjo toliaus 
ne tiktai kilti augštyn, o ir 
laikyties ant tos pačios aug- 
štumos; turėjo smukti že
myn.

Kodėl mes ' sakome, kad 
bolševikiškas pervėrsmas bu 
vo augščiausis reyoliuoijos 
kilimo punktas? Todėl, kad 
jisai reiškė visišką beturčių 
pergalę ant turtingųjų kle
sti. Proletariatas, remia
mas kariuomenės, paėmė va
ldžią į savo rankas ir pasi
darė, pirmu kartu žmonijos 
istorijoje, didelės valstybės 
valdonu; ir jeigu Rusija bu- 
t buvus pribrendus ekono
miškai, tai ji butų įžengusi į 
socializmo tvarką. Kadangi 
tasai šuolis nuo pusiau-bur- 
žuazinės, pusiau-proletap- 
nės valdžios prie proletaria
to diktatūros reiškė revoliu
cinės bangos kilimą, tai dau
gelis nuoširdžių revoliucio
nierių ir Rusijoje, ir kitose 
šalyse karštai pasveikino jį.

Bet juo negalėjo džiaug-

rie savo sprendimuose vado
vaujasi ne vien jausmais, o 
ir protu. Jie turėjo numa
nyti, kad tas perversmas y- 
ra bereikalingas revoliuci
nės energijos išaikvojimas, 
ir kad po jo neišvengiamai 
turės sejeti smukimas, rezul
tate kurio revoliucija atsi
dūrus ant žemesnio laipsnio, 
negu ji buvo pirm pervers
mo. Štai delko kone visi ap- 
'sišvietusieji Rusijos socialis
tai parodė savo neprielanku
mą bolševikų “revoliucijai”; 
vieni jų (social-demokratai 
menševikai ir soc.-revoliuci- 
mieriai) priešinosi jai, sten
gdamiesi neduoti jai įvykti, 
o kiti (bolševikuojantįs soci
al-demokratai Gorkio rų- 

iocialės revoliucijos” sies) ėmė ją peikti vėliaus;

tos “revoliucijos” autoriams, 
bolševikams, pagalios ėmė 
priešinties ir ėjusieji su jais 
išvįen anarchistai ir pusiau- 
anarchistiškieji “kairieji” 
soc.-revoliucionieriai.

Bolševikai-gi visus savo 
priešus apšaukdavo “kontr
revoliucionieriais”, taip kad 
į “kontr-revoliucionierių” li
taniją vieni po kitų pateko 
dešinieji socialistai-revoliu- 
cionieriai (Breškovskos fra
kcija), social-demokratai 
Plechanovo pasekėjai, sočiai 
-demokratai menševikai de
šinieji (Potresovo frakcija), 
sočiai - demokratai menševi
kai viduriniai (Ceretellio 
frakcija), socialistai-revo- 
liucionieriai viduriniai (čer- 
|iovo frakcija), social-demo
kratai menševikai interna
cionalistai (Akselrodo-Mar- 
tovo frakcija), social-demo
kratai bolševikai (Gorkio- 
Suchanovo frakcija) ir kai
rieji socialistai-revoliucio- 
nieriai (Kamkovo-Spirido- 
novos frakcija). J “kontr-

būdu pakliuvo faktiškai vi
sas socialistinis judėjimas 
Rusijoje. Kodėl taip ?

Visos socialistų partijos ir 
srovės Rusijoje gavo “kontr
revoliucionierių vardą to
dėl, kad davusieji joms tą 
vardą bolševikai skaito sa
ve vieninteliais “tikrais re
voliucionieriais”. Bet ištie- 
sų tai bolševikai visai nėra 
tas, ką jie apie save mano.

Jau vienas tas faktas, kad 
visos socialistų partijos ir 
srovės Rusijoje kovoja prieš 
tuos “tikruosius revoliucio
nierius”, rodo, kokios rųšies 
yra jų “revoliucioningu- 
mas”. Jisai yra anti-sociali- 
stiškas. Bet jeigu jų “revo- 
liucioningumas” yra anti-so- 
cialistiškas, tai jisai negali 
būti revoliucioningumas tik
roje to žodžio prasmėje; ka
dangi socializmas nėra prie
šingas revoliucijai dalykas.

Vienok dar daugiaus, ne
gu socialistų partijų atsine- 
šimas bolševikų pobūdį rodo 
pačių bolševikų darbai. Jei
gu bolševikai butų tikri re
voliucionieriai, kokiais jie 
save vadina, tai jie per vie- 
nuoliką mėnesių savo vieš
patavimo Rusijoje butų tu
rėję nuveikti kaip savo ša
lies, taip ir viso pasaulio re
voliucijos labui milžiniškų 
dalykų: juk tokios progos; 
kokią turi bolševikai, dar 
niekur revoliucionieriai iki 
ŠioRneturėjo! O ką jie nu
veikė? Gero nieko, o blėdies 
begales. Rusijoje jie sutriu
škino socialistų spaudą ir or
ganizacijas, socialistų par
tijų vadais prigrūdo kalėji
mus, padidino suirutę indu
strijoje ir finansuose ir kar
tu su tuo — bedarbę ir badą, 
suskaldė šalį į mažus kaval- 
kus. O tarptautinėje politi
koje jie savo Brest-Litovsko 
taika ir kitais darbais visiš
kai nupuldė Rusijos vardą; 
Rusijos demokratija, kurios 
balso pernai klausė visas pa
saulis, šiandie neturi jokios 
įtekmės nė karės, nė taikos, 
nė darbininkiško judėjiiąo 
klausimuose; patįs - gi bol- ■ 
ševikai iššaukė didžiumoje 
šalių protestus prieš savo ; 
žiaurumą. Vienas tiktai da
lykas, kuriuo dar gali pasi- i 
džiaugti jų pritarėjai, yra 
tas, kad jie “dar laikosi” (la
tvių raudongvardiečių gink
lais).

Kad skaitytojams butų 
aiškiau matyt, kaip Rusijos juų

NAUJIENOS, Chicago, O. 
. ................................................. ..... . ■,
dalykus, delei kurių eina ko
va Rusijos revoliucijoje.

Rusijos revoliucija kovojo 
už visuotiną balsavimo tei
sę: kad kiekvienas pilietis, 
be tautos, tikėjimo, lyties ir 
turto skirtumų, turėtų lygų 
sprendžiamą balsą šalies rei
kaluose. Ir ta teisė pernai 
tapo iškovota. Bet kur ji y- 
ra šiandie, po vienuolikos 
mėnesių bolševikų viešpata
vimo? Jos nebėra; ji tapo 
apskelbta, buržuazišku prie
taru” ir panaikinta.

Rusijos revoliucija kovo
jo už žmonių valdžią: kad 
šalį valdytų ne “dievo patep
ti” valdonai ir ne privilegi
juotųjų ponų saujelės, o žmo 
nių išrinktieji JgaliotiniaLJr 
tas dalykas tapo pernai iš
kovotas. Žmonių valdžia ta
po įsteigta miestuose (mie
stų Durnose), pavietuose ir 
gubernijose (Zemstvose), ir 
buvo visa kas prirengta,/kad 
įsikurtų žmonių Valdžia ir 
visai šaliai — per Steigiamą
jį Susirinkimą. O kur dabar 
tos žmonių valdymosi įstai
gos? Daugelio jų visai ne
bėra, o nuo kitų paliko vien 
šešėlis, kadangi bolševikai 
yienas tų įstaigų visai su
triuškino (pav. Steigiamąjį 
Susirinkimą), o^kitas išvai
kė ir paskui prigrūdo savo 
žmonėmis. Vietoje įstaigų, 
išrinktų visuotinu žmonių 
balsavimu, valdymo darbu 
užsiima tose gubernijose, 
įcur viešpatauja bolševikai, 
sovietai, susidedantįs tiktai 
iš vienos bolševikų partijos 
atstovi} ir jų pritarėjų.

Rusijos revoliucija kovojo 
už spaudos laisvę; ir ji buvo 
iškovojus ją. Bet bolševikai 
panaikino šitą revoliucijos 
laimėjimą, ir Rusijoje socia
listų laikraščiai vėl ėmė eiti 
slaptai, kaip carizmo laikuo
se.

Rusijos revoliucija iškovo
jo susirinkimų ir organiza
cijų laisvę ir asmens nepalie- 
čiamybę (t. y. kad be teismo 
niekas nebūtų areštuojamas 
ir baudžiamas). O bolševi
kai vaiko nepatinkamų 
jiems partijų susirinkimus; 
persekioja priešingas jiems 
orgąnizacijas; areštuoja 
žmones šimtais ir skiria 
jiems bausmes savavališ- 
kiau, negu bent kokios šalies 
valdžia.

Rusijos revoliucija praša
lino mirties bausmę už civi
liškus (įJradžoije net ir už 
kariškus), nusidėjimus. Bol
ševikai Vėl atgaivino ją, ir 
mirties bausmė šiandie yra 
vartojama bolševikiškose 
Rusijos dalyse plačiau, nc- 

kur-nors kitur.
Taigi mątotė, kiek žings

nių atgal nužengė Rusijos 
revoliucija po to, kaip įsiga
lėjo bolšęvikai. Reiškia, bo
lševikai varė ne “revoliuci- 
jps gilinimo” darbą, kaip jie 
3iriasi, o kontr-revoliucijos 
arbą. Jie. lošė ir tebelošia 

fcontr-revoliucionierių rolę; 
Štai delko jiems priešinasi 
Rusijos socialistai.

Daugeliui žmonių gali iš
rodyt! keista, kaip galėjo Ru 
sijoč proletąriąto laimėji
mas išsiginei į kontr-revo- 
Huciją, ir kaip galėjo revo
liucinė partiją patapti kontr 
-revoliucine. Tokiems žmo
nėms mes nurodysime į kri
kščionybės ir į Francijos re
voliucijos istoriją. Krikščio
nybės pergalė senovės Ryme 
buvo pavergtųjų žmonių, be
turčiu pergalė; o kas iš jos 
isėip? Jos rezultate įsigalė
jo krikšėionių bažnyčia, ku
ri patapo milžiniška betur- 

išnaudojimo mašina.

Bet tos pačios demokratijos]degimas, kuris seka iš ispaniš- 
jiegos užrioglino imperato-. kosios influenzos, yra labai pa
nų Napoleoną ant Franci jos ■ vojingas ,nes nuo jo miršta nuo 
sprando.

Yra paprastas dalykas,

Kėtvergas, Spalio 10, 1918.į.Wi—Ir,i į,r m

40 iki 70 procento visų ligonių. 
Pati influenza mirties nepa- 

Ji yra Udiems sunki, okad nesubrendusi — menkai daro.
apsišvietusi ir silpnai susi- kitiems lik lengva liga. Kiek

• ‘ ------ 4 -1- * -- A ♦ 1 v • »torganizavusi — demokrati
ja patampa savo klaidų au
ka. Rusija yra naujas to
kio atsitikimo pavyzdys.

Sveikatos Skyrius
■i------... •- •-...- —ynifinaami

Ispaniškoji Influenza.

^Pastaruoju laiku Amerikoje 
pradėjo sirgti labai didelis skai
tlius žmonių taip vadinamąja 
ispaniškąja •influenza. Serga 
liek, kad net gydytojų stokuojfl. 
Sveikatos skyriai visur čin? ru- 
pinlies, kaip sustabdžius ligos 
plėtojimąsi ir publika įvairiais 
budais yra mokinama, Ičatip Iš-

mui bei apsisaugojimui nieko 
naujesnio negali bnti patarta, 
kaip ir apsisaugojimui nuo visų 
limpančių ligų, tai aš ir nekal
bėsiu šioj linkmėj, nejaugi tik 
verta patarti aštriau prisilaikyti 
bygijenos taisyklių. Mano tik-

poniai ir neligoniai nuolatos 
klausinėja: “l.šxkur ta liga atsi
rado ?” “Kas ji yra?” “Kaip ji 
prasideda ?” “Kaip žinot, kad ją 
turi?” ir tt. Nėra galima atsa-, 
kyli į visus klausimus, tėčio lis 
paviršutiniai užganėdinsiu.

e Pats žodis influenza reiškia 
intekmę. Matyt jau senai žino
ta, kad nuo vieno žmogaus ji 
pereina ant kito. Influenza bu
vo žinoma seniai, bet tik 1892 
m. liko atrastas m'ikro-organiz- 
mas, kuris ją daro. Tečiaus ir 
tas mikroorganizmas da nėra 
plačiai pripažintas esant tikrąja 
ligos priežastim ir vis da daro
mi tyrinėjimai, kad tikrai suži
nojus, kas ją daro. Nors ir nė
ra da pilnai patvirtinta, jog Pfei- 
fferio' surastasis mikrobas yra 
influenzos priežastim, bet yra 
aišku, kad liga paeina nuo bak
terijų ir kad ji yra limpanti li
ga. Influenzos mikrobai, kaip 
ir daugelio kitų limpančių ligų, 
daugiausiai laikosi nosyj, bur
noj ir viršutinėj dalyj kvėpuo
jamojo aparato. Todėl bučia
vimas, čiaudėjimas ir kosėji
mas kitam j veidą greičiausiai 
perduoda ligiĮ. Ji pati nesi plė
toja ir neina greičiau, negu žmo 
gus žmogui ją perduoda. Ir šį
met ji prasidėjo iš Bostono, ta
riant iš Chelsea, Mass., apie. Au- 
gūsio 28 dieną, į kur ji liko at
vežta iš Europos. Pirmieji li
goniais, kurie atsilankė. į Suv. 
Valstijų Laivyno ligoninę, buvo 
laivų darbininkai. Vieni jų bu
vo ligoniai iš Europos, kįti pa
lįs nesirgo, o ligos mikrobus ne
šiojo savyj ir nejučiom kitus

man teko patirti, didžiuma li
gonių skundžiasi turį didelį gal
vos skaudėjimą ir karštį. Ape
titas dingsta. Žmogus jaučiasi 
sergančiu, rankos ir kojos yra 
sunkios, tartum pa ilgumos bei 
skaudžios. Kartais tiek symp- 
lomų ir tepasirodo ir prie tinka
mo gydymo į kelias dienas tie 
palįs išnyksta. Pastebėtina, kad 
karštis pas didžiumą yra auga
lus — siekia iki nuo 101 iki 105 
pagal F. Liga prasideda u- 

mai į dieną ar porą, ir tik re
tuose ątsitikimuose ligonis sa
kosi jautęsis nesmagiai jau kele
tą dienų prieš apsirgimą. Retuo
se atsitikimuose ligoniai skun
džiasi, kad skauda nugarą, kų- 
)as, rankas, krutinę, bet kad 
nip vaikščioja mimatiški skau

smai. Kad butų krėtęs šaltis 
prieš apsirgimą, kaip tai atsi
tinka skvetiniam plaučių užde
gime, to negirdėt, šiaip kad šal 
luinas ir šiluma per kūną tan
kiai pereina — daugelis skun
džiasi. Nosies ir akių varvėji
mo, kas taip žymu paprastose 
Šlogose, veik nesimato šioj ligoj. 
Tūli čiaudi arba kosi pačioj li
gos pradžioj, vienok kur kas la
nkesni atsiitijumai, kad kosėji
mo pradžioj nėra, bet jei liga 

nesumažėja, jis prasideda už 
trejatos-ketvertos dienų, kas y- 
ra ženklu, jog bronchai jau liko 
paliesti. Ligonio silpnumas ar
ba neatbojimas apie gydymąsi 
tankiausiai veda prie plaučių 
uždegimo tuomet, kada influen- 
zn jau yra išbuvusi trejatą-ket- 

, vertą dienų. Kada prasideda 
kosėjimas ligonis yra labiausiai 
pavojingas kitiems ir jie netu
ri būti arti jo be. didelio reikalo. 
Kosėjimas paprastai tęsiasi sa
vaitę ar mažiau, bet jeigu ligo
nis neguli lovoj bent porą savai
čių nuo apsirgimo iki pasveiks
ta, yrą pavojus, kad liga atsi
naujins ir tuomet plaučių užde
gimas gali įvykti.

Pati influėnza, kaip minėjau, 
nenumarina žmogaus, bet ji nu
silpnina jį ir jos bakterijos su
tarty] su kitomis bakterijomis 
padaro plaučių uždegimą, kas 
gali vesti prie mirties.

Yra sakoma, kad kokia ten 
cholera ėjusi j New Yorką ar 
kur ten numarinti 300 žmonių 
ir kada ji grįžusi namo, kas tai 
jos užklausęs, kodėl ji numari
no 3000 vietoj 300.. Ji atsakiu
si, buk: “Aš numarinau tik 300, 
o visi kiti mirė patįs iš baimės”. 
Tiesa, kad baimė yra nereika
linga. Ji padaro ligonį didesniu 
ligoniu, negu jis yra. Bet iki 
šių metų didžiuma žmonių turė
jo perdaug drąsos nepaisyt apie

goja arba bent padaro ligą len
gvesne, kad iškalno pavartota; 
bet gal tik taip išrodo. Bando
ma yra padaryti tinkamus čir
pus bei antitoxiną, kuris gal 
klek ar visai apsaugos. Ka
dangi plaučių uždegimas gręsia, 
tai ar tik nebūtų protinga kol 
jis da nėra pasirodęs kiekviena
me influenzos atsitikime var

iną, kuris neretai duodu gerus 
rezultatus pneumonijoj? Beng
ti kraują į kovą, kol jis nėra da 
pijrjai užpultas, yra gana logiš- 
ka.^ Aš manau, kad daugelis gy
dytojų taip ir daro.

—-I)r. A. Montvidas.

Skaitytoju Balsai
(fZf išreikštas Home skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.} *

Iš šalies niūrint.
Kaip sau norit, o aš visada 

myliu ir SU žiiigeidunni skaitau 
įvairius laįkraAčių ginčus. O 
kada susiremia du galinčiai 
dviejų laikraščiu redaktoriai 
toKių gi»čų aš nepraleisiu nė už 
kokius pinigus, ypatingai tuo
met, kada dalykas eina apie ką- 
nors svarbaus. Taigi, kada čjo 
polemika tarpe Naujienų ir Lai
svės apie Marksą, Engelsą, Ple- 
chanovą ir tautų santykius, aš 
nepraleidau nė vienos eilutės, a- 
tydžiai skaičiau tą polemiką. Ir 
štai kokių iš to gavau įspūdžiu. 
• “laiisve” rašė, ginčinosi lik 
jodei, kad ji norėjo ir tikėjosi 
sukritikuoti “Naujienas”, ir pa
sirodyti ‘kas aš”. Prie to, jąf 
rūpėjo įtikint lietuvių socialis
tus, kad tos “Naujienos yra “ar
šiausias socialpatrjotų .laikraš
tis”. O ji, “Laisvė” — kairiau
sias ir ideališkiausias. Na ar ta
tai jai pasisekė? Anaiptol. Ji 
tik pasirodė save pilnoj savo 
nuogybėj: vien tik koliojimais 
pasižymėjo.

O kaip su “Naujienomis”?
Naujienos kad rašė ką, tai 

kaip kirviu, kad sakė, tai taip ir

ko vienintelis išėjimas kelio
nės, kuo jis ir naudojosi, karš
čiavosi, plūdosi ir daugiau nie
ko.

Iš to turėtų pasimokyt ir kiti: 
niekados nereikia stengtiems ap
veikt stipresnį už save, t. y. dau
giaus žinantį. Tiesa, man vie
ną kartą pasisekė sukritikuot už 
save smarkesnį tautininkų šu
lą, “Tėvynės” redaktorių Joku- 
byną. Bet tik pasisekė, o si kas 
juk ne visada . ..

Ispaniškąja influenza liga šį 
sykį vadinama lik (odei, kad ji 
pradėjo siausti Ispanijoj pereitą 
pavasarį ir pakėlė didelį triukš
mą ir baimę tarp gyventojų, 
kuriu žymus skaičius • sirgo ir 
mirė. Liga pasiekė Britaniją, 
Franciją, Italiją, Vokietiją ir ki
tas šalis ir galų gale atsikraustė į 
Ameriką. Taip sakant, ji liko 
pasaulio liga. Tai no pirmas sy
kis. 1889 ir 1890 metuose ji ir
gi siautė visame pasaulyj Butą 
jos ir pirmiau. Spėjama yra, 
kad didelis susigrūdimas karei
vių Frhncijoj davė progą mik
robams pasidaryti labiau veik
liais ir pavojingais. Pirmiau 
buvusios influenzos epidemijos 
buvo lengvesnės ir liga sekdavo 
kiek kitokį kursą. Dabartinės 
nfhienzos bakterijos veikia tai

kioj sutarlyj su pneumonijos

nės ar kokios nors maklakicnčs 
ir da stengdavos darbu ir vaik
ščiojimu ligą apgalėt. šiomeli- 
nės slogos yni tokios, kad tik 
liegeriinu alkoholio ir visokių 
naminių ir patentuotų šlamštų 
ir pilnu pasilsiu galima jas ap- 
galet.

Kiek galima pastebėt, liga pa
sieks visą šalį. Manoma, kad a- 
pie kas antras arba kas trečias 
žmogus ja apsirgs. Bet laime, 
kad liga pasitęsusi apie 5-6 sa
vaičių vienoj apielinkėj prade
da išnykti. ...
darosi vis didesne stoka, 
publika gali sau daug pagelbėt 
prisilaikydama hygie.nos, kad 
negavus ligos ir einant gult į lo
vą gerai išvėdintam ir saulėtam 
kambaryj ligą gavus. Anksty
vas daktaro pašaukimas nere
tai pagelbsti tiek ,kad nereikia 
pakkui jo šaukti kelis sykius.

Vaistų apsisaugojimui nuo in- 
fhtenzos kaip ir nėra. Išrodo.] 
kad vartojimas ųuinhvos su ka

[ i Aš seku lietuvišką politiką, 
todėl matau kaip tūli “kritikai” 
bando kritikuoti Grigaitį. Toks 
Montello’s Liutkus, Philadelphi- 
jos Skebirdis, Kygos Milijonas ir 
kiti ,labai išmintingai padarytu, 
kad jie, vieton kritikuol Grigai
tį, užsiprenumeruotų jo reda
guojamas “Naujienas* ir atidžiai 
jas skaitytų, t’ž kelių metų gal 
ir jie sukritikuotų kokį tautinin
kų šulą: —J. P. Raulinaitis.

Redakcijos Atsakymai j
K. G. Trainiui. Pranešimas «- 

pie L.S.S. 4 kp. susirinkimą at
ėjo semtos (spalių 9 d.) ryte. 
Pašto stempelis rodo, kad jisai 
buvo išsiųstas ne panedėlyje, o 
ularninke (11 vai. ryler). •

Kadangi daktarų
, pati Kazimieras Gugis

Vecta visokius reikalus, kaip hriminalilkttose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

Visokius dokumentus ir y opieras.
Namų Ofisas:

3121 S. Hilited St.
Ant trečių lubų

Tel. Drorer 1310

Mie to Ofisas f
11T N. Doirborn SI.

111 13 Unity BMk.
Te!. Central 4411

bolševikai “pagilino revoliu-'Franci jos revoliucijoje !\';ba ,M'nt
ciją”, mes čia trumpai per- pat paėmė viršų demokrati- Mpnro druskom šlek-iitk npsąu-
žvelgsime svarbesniuosius ja, beturčiai ir mazaturciai. . .................  pmucu.

p, GALSKIS, 
^>tary Public

Uitvirtina v kokiai legalkkaR |n>p:era«„ 
apdraudžia nuo nelaimingŲ ataitikiiny. 
puieikin geriauaiuK advokatus dėl (vai
rių bylų viauohe teismuose; bendradar
biauja prie geriausių advokatų.
1.156 N. Hoyne Avė., Chkago. III.

Telephone Humboldt 8360
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True translation filed wlth the post- 
master at Chioago, III., Oct. 1(1, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. <». 1917.

Iš Philadelphijos
Stilsono . dūkio byla.

(Nuo musą korespondento.)

Ai* laikytame

Prakalbos su Paveikslais Byla prasidėjo utarninko ry-

Rengia Lietuvių Laisvamanių Federacija
Kalbės M. X. Mockus'*

Pėtnyč., Spalio-Oct. 11 d., 1918
G. M. CHERNAUCKO SVET., 

1$KM) So. Union Avenue.

čios ryto, spalių 4.
lvoviečių pusę gynė advokatas 

Nelsonas. Liudininkų iš tos pat 
pusės klausinėjo tik du: V. Bu
dai lį ir Ks. Baltrunytę - Karosie- 
nę. Kilu du spaustuvės darbi
ninku, nors šaukė, bet nieko ne
klausinėjo.

. ■ . i? -

Įžanga 15c ypataiPradžia 7:30 vai. vak
.7- — .r.,..-?——„ir^ajsgi- -- 7—

Visi vietos lietuviai nepamirškite atsilankyti, nes turė
site progą pamatyti puikių pave ikslų ir išgirsti M. X. Moc
kaus kalbą. Kviečia KOMITETAS.

Akis, Ausis,
Nosis ir Gerklė

Gydau kreivas akis labai speciale gydymo meto
dą. Galiu pagelbėti nuo galvos skaudėjimo ir pri
taikyti kuomet reikalinga akinių.
AUSYS

' Galiu išgydyti Catarrh ir pagelbėti nuo varvan
čių ausų. Galiu taipgi pagelbėti nuo kurtumo, paei
nančio nuo Catarrah. Ateikite pasimatyti su ma
nim pakol dar ne vėlu. ’
NOSIS . . v ,

Aš esu specialis nosies gydytojas. Prasalmu 
įaugimus nosyse, taipgi atitaisau kumpą ndsį. Jfeigu 
negalite kvėpuoti, ateikite ir leiskite išegzaminuoti.
GERKLĖ

Prašalinu tonsilus ir gydau Catarrh gerkles ir 
krutinės. Ateikite ir duokite man išegzaminuoti jū
sų priežastį. i IIVCH NI .1- u

Aš esmi’specialis operuotojas akių, austi, nosies
ir gerklės. . > ’ ‘

21 metSi prie State gatvės

“konspirntyviškųs lupelius”. Sa
ko, buk juos atspausdinęs Stilso- 
nas. Rėmėsi tuo, kad Typewri- 
terio kompanijos expertas tvir
tino, jugei minimas lapelis buvo 

i atmuštus an to paties typevvrile- 
I rio, kurį valdžios agentai užgrie 
bu laike kratos.

Kitas dalykas, už kurį jiedu 
kaltinama lai įvairus straips
niai. lilpę “Kovoj”, prie kurių 
minimas ir tūlo Vasio laiškas.

Nors, kaip žinoma, Stilsonas 
ir Šukys su “Kovos” įtalpa nie
ko bendro neturėjo, ir jie palįs 
norėjo tai prirodyt, t. y., kad 

! lame kaifi redaktoriai, Vidikas 
jr ja pa geibiu inkus Stalioraitis. 
Bot valdžios advokatas, “tikrai 
žinodamas,” kad nelik pabėgę re 
faktoriai atsako už “Kovos” jtal 
pą, bet ir sekretorius su admini
stratorium, reikalavo, kad “dzin 
re” rastų juos esant kaltais. J 
“Džiurč” ir išnešė savo yerdik- I 
lą - “guilty”.

Pėtnvčioj, 4 spalių, čia turėjo 
įvykt LMPS. konferencija, bei 
neįvyko. Svarbiausia priežastis 

tai ispanškoji influenza, kuri 
baisiai siaučia šiame mieste. Ki-

Atdara Nedėldieniais ir vakarais iki 7 vai.

Kaip tik moterįs pradėjo rink
lias, tuojans atėjo pora policis- 
tų ir tūlas lietuviškas šnipas (sa
ko, Pilėnas) ir pranešė, kad juos 
čia atsiuntė “War Department”;

Franklin 0. Carter M. D
120 S. State Street

Valandas: 9—7. Nedėliomis: 10—12.

nešta rezoliucijos užgiriančios 
“bolševikus” ir 11, ir tt. Viens de 
tektivas būtinai reikalavo, kad 
jam duotų d. Hermanienės ant
rašą, bet negavo.

k ra i negaliu pasakyti

W. M. LAWH0N, M. D.
Akiu, Ausų, Nosies, Gerklės ir 

Plaučių Specialistas

Aš per daug metą atkreipiau specialę (loma i š| 
: tskir;| skvrią medicinos ir esu geriau prisiren
gęs negu dauguma daktarą pasekmingam jūsų 
gydymui.
Aš g? d,u: visas ligas ir silpnumus akių, tokius 
kaip silpnumas, vandenėtos akįs, apaugę vokai, 
skauduliai žvyzdžio, optiška nervų klintis arba 
bite kokia kita priežastis prasto regėjimo. 
M išgelbėjau daug nuo aklumo.
\š gydau kreivas akis be skausmo.
Aš prilaikau akinius teisingai.
Kuriamas, triukšmas galvoje, ir visi ausų kėblu- 
n\u g> doma vėliausiomis moksliškomis meto- 
domii.

Kataras ir jo komplikacijos nosyje ir gerklėje atkreipiamas ypatin
gos domos. Nepraleisk neatkreipęs domos i dusuli, slogą ir bron
chito keblumus. Leiskite man išegzaminuoti jus, gal jus turite kokį 
plaučių silpnumą.
' Džiovų ga.’ima išgydyti, jeigu teisingai gydysite išanksto.” Atei
kite i mano ofisų ir leiskite man išaiškinti jums svarbų teisingo 
užsilaikomo dvi AKIŲ,. AUSŲ,-NOSIES, GERKLfiS IR PLAUČIŲ.

TAI YRA DYKAI.

W. M. Lawhon, M .D.
219 S. Dearborn St., (Prieš Pačtą\ Chicago, III.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
tint Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubą išvidaus, po $1.40 už gal.
CARRBROS. WRECKING€O.

8003-3039 S. Halsted St, Chicago, UI.

Philadelphijoj, iš priežasties 
pidemijos, nuo 4 d. spalių už

daryta visi teatrai, šaltiniai, ba
žnyčios ir uždrausta visi mitin
gai. Labiausia nuo to nukcnlė-

na i ir bažnyčios. Uždarius ba
žnyčias, nedėlioj, dvasiški tėvai 
reikalavo, kad duotų jiems nors 
lauke atlaikyti mišias... I'aiiji 
nors diena buvo negraži lijo, 
bet prie daugelio bažnyčių mi
šios buvo laikomos ant “dtim- 
pų”... DavaHcos suklaupę ant šia 
pios žemės meldėsi, kad dievu
lis sustabdytų ligą.

Tai tokios naujienos pas mus.
—Petras.

Racine, Wis
Parodos reikalais.

gatas rašo aipie buvusią rankų 
darbų parodą. Korespondentas, 
kaltindamas mane neteisingumu 
ir lt., dar kartą pakartojo Inos 
prasimanymus, kuriais vadova
vosi TMD. 121 kuopos įgalioti
niai. Matau lodei reikalo sugrįžt 
prie to klausimo ir trumpai atsa
kyt į p. Delegato prasimanymus.

mus, kuriais pasižymėjo minėtos

tuvių kultūra?
TMD. 121 kp. extra susirinkime 
nepripasnkojote įvairių niekų 
apie parodą, ir jos įrengėjus? Ar, 
pagalios, nerašėte laišką apie tą 
patį pažeminimą''“lietuvių kul-

drįsti kalbėti-apie kokius (en pa
sipelnymus. Gana jau gana!

Ar visuomenė rėmė ar nerėmė 
minėtą parodą, apie lai tamstai, 
p. Delegate, mažiausiai turėtų ru 
pfti. Jeigu visuoiųcnė nebūtų 
rėmus, lai rengėjai nebūtų tu- |

buvo ir išlu l$lų. Bet jos visiškai 
nereiškia, kad visudnKąi.ė ncbiilų 
rėmus parodą.,, ,

Delegatas dar kalba apie krau
tuves. Sako, kad kntutuvese ga
lima litsl gražesnių išdirbinių, 
't as korespondentas, matoma, ne 
turi jokios nuovokos,kas yra ran
kų, darbai. .Ginčytios-su juo bu
tu bergždžias darbas.,

Ak, beje, socihlistams esą 
“laidos kullura-neriųii”. Tegul j 
tas Delegatas dar kartą pagal-1 
voja, ką jis čia pnsuke. Juk pa
rodą rengė ne socialistai, o šiaip 
progri’syVeš litduvių. draugijos, 
jų tarpe ir vielinė LSS. kuopa. 
Reikėtų kalbėti ir sarmatos tu
rėti, ar ne?.,'i. • i

šiuo aš visai nemanau kaltin- 
i TMD. 121 kuopą. T\ii yra nau- 

Bct jei kartais 
lokių įgalioti- 
Delegalas, tai, 

bereikalingai

dingą draugija, 
pasitaiko išrinki

žinoma, prisieina 
nukentėti Višai draugijai.

savo užsivarinėjimais neką te
pelnys. | p

Akron, Ohio
1 • ‘ 4 .. 4 < , < t

Vakaras.

Rugsėjo 29 <1. LMPS. 41 kuo- 
surengė pramogų vakarą.

drama I.ošėjai bu- 
iai. Sačo r<S-

macijų, 'monologų ir šiaip “pa
sikalbėjimų”. Viskas išėjo kuo- 
geriausia.

Po programai prasidėjo šo
kiai, kurie tęshs iki vėlos nak
ties. žmonių buvo- gana daug 

apie du šimtai asmenų. Kuo
pai liks* kelios dešimtįs dolerių 
pelno.

* ' ' * U ■ p

Daugiau lokių gražų pralno-

Apušotas.

NWFFI1RON
padidina stiprumų,] švelnių, ser
vuotą, suirusią žmonių į dvi sa- 
vaili laiku daugelyje atsitikimą. 
Vartotas ir augštai rekomen-, 
duojainas buvusiąją Kongreso 
nariu, gerai žinomą gydytoją ir 
buvsią-Viešosios Sveikatos per- 
dėtiniu. KlinisU ŠflVo gydytojo 
arba apliękoęigils apie tai.

- 1 ---- A------4----f. --------------- -------------------------------

Adomas Kegovičia

kete, kad jeigu rengimo pelnas 1 
nebus paskirtas Tautos Fondui,] 
tai tuo busią pažeminta... lie-

Adonius Kegovičia, žinomas 
biznierius iš So. Chicago ir In
diana Ihirbor, 3602 Dcodar si., 
mirė utarninkc, spalio 8. 1.918, 
9 vai. vakare.

Paliko nuliūdime moterį — 
Antaniną ir dukterį Leoną, 
brolį Antanų ir daug kitą arti- . 
mą giminią ir pažįstamą.

Laidotuves atsibus pėtnvčioj 
spalio 11. 8 vai. ryte, iš South 
Chicagos bažnyčios j šv. Ka
zimiero kapines.

Prašome giminiu ir pažjsla-
I mą atsilankyti j laidotuves.
i Moteris ir Vaikai.

SEPTINTAS METINIS

APVAIKŠClOJIMAS
... : ......... . i.

• parengtas

KEISTUČIO PAŠEL. KLIUBO

Ned., Spalio-Oct 13,1918
M. ME1DAŽIO SVET.,

2242-44 W. 23rd Place

Svetainė atsidarys 5 vai. Perstatypias prasidės 6 v. 
Inžanga 35c ir 50c.

Programas bus labai įvairus. Bus sulošta 
vieno akto komedija:

“MEDICINOS DAKTARAS” •

Parašyta J. Karzeniowskio; lietuvių kalbon išver
sta Vaidievučio. Taipgi programe dalyvauja kele
tas solisčių. Po Programo — Linksmas Balius.

Draugai ir draugės, kviečiame visus atsilan
kyti į šį vakarą, nes šio vakaro programa bus gana 
įvairi. Jame dalyvauja gabiausios Keistučio Kliu- 
bo spėkos.

Kviečia visus atsilankyti Keistučio Pas. Kl.

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison st. 2221 So. Lesvttt St.
Suite 600-612 Kampas 22ud pt.

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki K vakaro
Phone Haymarket 2563 Phona CanaJ 4628

' * Nedėldieniais tik pagal sutartį

Rezidencijos Telephone Albany 9343

DOCTORROSS
| Chicagos Specialistas

i Gydo Užsenėjusias, Nervų* Ligas, širdies, Vidurių,

■ Kepenų, Inkstų, Pūsles, šlapymo ir Visas 
Privatiškas Negales.

' _  __ _ 35 So. Dearborn St. kampas Monroe,

Illv D M DACC CHICAGO, ILLINOIS
j Ui- D. IfL HvVV Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok

■
 elevatorių iki Penkto augfito.

Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 iki 1. Taipgi Panedė- ' 
I lyj, Seredoje, Pėtnyčioje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

iki

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRIGT BANK 
1112 W. 35-ta gatvė 
(Tel. Drover 6310).

Yni atdara dcl biznio nuo 9 ryto
3 po pietą. Subatomis iki 1 po pietą. 

VAKARAIS 
Seredomis ir Subatomis nuo 6

8 vai. vakare.
Mane galite matyti banke, bet 

kalni atsiradus kreipkitės prie 
nęs j namus.

3343 J.oxve avė., 
(Tel. Boulevard 9983)

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

Legalė rata 3*/j% mėnesyje. 
Vyrui ar moteriai, dirbančiai 
ar užlaikančiai namų.

iki
rei- 
ma-

Ant rakandų, piano, victro- 
lois, sankrovos fixturcs, ve
žimų, automobilių, Liberty 
Bonds ir Insurance Policies. 
Skoliname Stockyard’ij, ša
po* ir dirbtuvės darbinin
kams, gelžkelio -ir biznio 
žmonėms, klerkams ir tt. 
Ateikite j ofisą ir mes vis
ki) smulkmeniškai išaiškinsi 

> me. Atdara utaminkais, ket- 
• vergais ir suimtomis iki 8 

vai. vakare. Panedėlinia, se- 
redoniiš ir petnyčiotnlB iki 
6 vai, vakaro.

Tek Pullman 842
Dr. D.J. Bagočius, M.D. 

LIETUVIS GYDYTOJAS IB 
CHIRURGAS 

10731 So. Michigan Aro.
Roseland, fll. 

JOSEPII YUSHKEWITZ 
Lietuvis Notarijušas.

Išpildo, padaro ir j. 
paliudija visokius raš
ius. Lšjieškb ir iško- 
Icktuoja visokias ne-

' atgaunamas skolas vi- -Į 
sur. Reikale kreipki- i 
tčs sekančiu antrašu:. ' 
3114 So. Hulsted Str.

Chicago, Illinois

PRANĘŠU gerb. visuomenei, kad 
1-mų rugsėjo dienų, 1918, aš persikė
liau iš po No. 1812 S. llalsted st., 
po num. 2650 W. 39th Place, prie 
Archer avė.

Mrs. Agnė Džugas
Lietuve Akušeri

2650 Archer avė. ir 39 Place 
Archer Limits, Chicago 
Tol. McKinley 4420.

—1*r----------------------------- -

JOSEPJI C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

29 S. La Šalie St.
Telephųne Central (53M

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street, 

Telephone Rockwell 6MI

LOCAL LOAN COMPANY, 
TttOS. F. KEKWIN, Mgr.

4647 So. Halsted Street
Po valstijos priežiūra. .

Tol. Drover 2116. 2-ras augšįtas

Milda teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj

i Pirmas Floras 15c. Balkonas 104 
Prie šią kainą priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestjs
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
-KALSTEI) ir 32-ra GATVĖS

Neužsitikėklt savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptlekoriui ^uksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jąs akims tik daugiau blogo. 

Ai turiu 15 metą patyrimą i- 
faliu i&tyrt jąs akis ir pririnkti 
uius akinius tikrai. Darbą atlie

tu belaukiant, užtikrintai.
Jei Jums akiniai nebus reikalin- 

<1. mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1841 So. Ashland Avė. Chlear
Kampas 18-tos gatvės 

S-čios lubos, virš Platt’o uptiehM 
Tčmykite i mano parai) 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto ik) 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 8 
vai. ryto iki 12 valandai dieni

AKIU SPECIALISTAS 
Akla EgaanaiBuoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuičias, kada pra 

1 nyksta regėjims. 
• Mes vartojame 
F pagerinta Oph- 

tbalmometer, Y- 
patinga dorna at
kreipiama i vai

ku.’. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
ned» klien. nuo 10 iki 11 dieną. 
464V S. Ashland Av. kamp. 47 at 

Telephone Yards 4317

Rezid. 833 S. Ashland Blvd. Chicagf 
T«l*ph<io« Ha;markai 2644

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

Ofisai: 3354 S. Halsted St.. Chicag.
Telcphona Drvvar 9193

VALANDOS! 10—11 rytu; 2—3 pept«t« 
7—S vakar* N*<Wior<»i» 10—13 dtana.

Tclcphcnc Varde 5032

Dr M. Siupnicki |
3109 S. Morgan si. Chicago i

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

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir aktfieris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. ISth 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų. Ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3110.

• GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 
- VALANDOS: 8—9'rj-to, tiktai.

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

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

SPECIALISTAS 
Moterišką, Vyrišką ir Vaiką 

Taipgi Chronišką Ligą 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

I
 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. Halsted St., Chicago. i 3jBaaaBawMMwmaimiaiiii

Laisves Bondsai
perkami už cash. Ėmei and Co., 740 
W. Madison, kampas Halsted gal., 

.room 232, 2-ras aug.štas, virš Famous 
Clothing Store. Atdara vakarais iki 
8. Nedėldieniais 10 ik i L
-i--------- u...- _______ ___________

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo 915 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo 37.50 iki 
18 doleriu.

Pilnas pasirinkimas kailiu paniuk
tu overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va 
karais. * 1

8. GORDON
1411 8. Halsted St- Chkągo I1L

18 dolerių.
r 

tų overkotų.
Visai mažai vartoti siutai ir ct:.~ 

kotai, vertės nuo $25 iki 185, dabai

mliu. ll.W»W’ii .....  **' 1 ''U1 ........... .

ilVH-ll Hi 1 . ........  i

Dr. Leo Awotin
Gydytojai, Chirurgai, Akušeris 
1920 So. Halsted St, Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviški! ir 

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

Tel Yardi 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.Michniewicz
laigusl Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika-1 
vusi Pennsyhanijos 
hospitalėse ir Phila-, 
delphijoj. Pasekmin
gai patarnauju prie 

ynio. Duodu rodą 
kiose ligose mote, i 

ms ir niergimifhs. 
13 So. Halsted Str. 
(Ant antrą lubą) 

Chicago.
Nuo G iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.
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cago ir Apielinke
Rengiasi uždraust 

šokius.
Influenza plėtojasi

Persekioja namų savininkus.

dyta. kad anglių yra užtektinai 
ir kadkdabar siaučiant epidemi
jai, negali Ibnt kalbos apie taria
mąjį tausojimų. Gyventojai, ku
rių “landuoniai” atsisako apšil- 
dyt kambarius, prašomi praneš
ti tai sveikatos departamentui. 
Ten busiu surasta “rodą.”

Kad kaip, greitu laiku turės už 
sudaryti visos šokių salės. Nau
jų susirgimų skaičiui besidaugi
nant sveikatos departamento ko 
misionierius rengiasi kreipties į 
atsakomąsias įstaigas reikalavi
mu uždaryt šokius, šiandie bus 
sušaukta specialių t. v. influen
za commision posėdis. Jeigu ko
misija pritars pono Robertsono 
sumanymui - visos šokių sve
tainės turės būt uždarytos iki pa
siliaus siautusi ispaniško gripo 
epidemija. Tatai, be abejonės, 
reikštų nemažą smūgį ir “lietu
viškų vakarų” rengėjams: ne vie 
nas “teatras ir balius” delei to 
turėtų būti arba atidėtas ačba vi
sai neįvyktų.

Naujų susirgimų skaičius vis 
dar auga. Vakar buvo 1,761 su
sirgimas — • 1.421 influenza ir 
310 plautių uždegimu. Mirčių 
skaičius tečiaus sumažėjo. Viso 
mirė: 127 žmonės — 72 nuo in- 
fluenzos ir 55 nuo plaučių užde
gimo. Užvakar gi buvo tik 1,332 
susirgimai ir 135 mirtis.

Delei besiplėtojančius epidemi 
jos vakar tapo paskelbta, kad 
šaukiamas American Public 
Health asociacijos suvažiavimas 
tapo atidėtas — nuo 14 -17 dd. 
spalių ant gruodžio 9 d. Iki to 
laiko, manoma, epidemija turės 
pasiliauti.

Miesto valdžia, be to. be pa
sigailėjimo ima iiagaii visus t. v. 
steam—beat namų savininkus, 
ukrie nenori deramai apšildyti 
kambarius. Iki šiol tie gobšai 
rėmėsi tuo, kad nesą anglių ir 
reikią jas tausoti. Tapo priro-

Soc. Prop. Mokykla 
atsidarė.

■ II i I ■

l'tarninke atsidarė LSS. VIII 
rajono Centralinė Socialistų Pro 
pagundos Mokykla prakalbomis, 
vykusiomis Mildos svetainėje,po 
kurių įsirašė į mokyklą geras 
buns žmonių.

šioje pėtriyčioje prasidės lek
cijos Propagandos Mokykloje 
(“Aušros” svetainėje, 3001 So. 
Halsted St.). Viena lekcija bus 
iš politinės ekonomijos, antra — 
iŠ retorikos. Lekcijose iš poli- 
inės ekonomijos, kurios sudarys 
pirmąją dalį Socializmo kurso, 
mokytojas P. Grigaitis ketina iš
dėstyti Markso “Kapitalo” turi
nį.

vakaro, be jokių pailginimų. No- 
rinlįs įstoti į Mokyklą privalo 
ateit truputį anksčiaus prieš le
kcijų pradžią, paduot savo pa
vardę Mokyklos valdybai ir už- 
simokėt. '

patinga. Josios vedėjas, d. P. 
Grigaitis, trumpais ruožais papa 
šakojo apie mokslinį socializmą 
bei tuos mokinimo budus, kurių 
jisai prisilaikys. Būtent pir
miausia bus duodama lekcijos iš 
politiškosios ekonomijos. Užbai 
gus tai bus paimta soc. istorija 
ir pagalios -teorija. Vhdinas, 
bus'.mokinama keturių pamati
nių dalykų: politiškosios ekono
mijos. socializmo filosofijos, isto 
rijos ir teorijos, šalo to dar bus 
Liet, kalbos lekcijos, kurių duos 
d. Wl. Jurgelionis.

Taigi, dabar draugai turėtų jni 
sinaudoti šita, ypatingai reta, 
proga. Butų didelė gėda, jei to
kioje skaitlingoje lietuvių kolo*-1 
n i joji', kokia yra musų Chicaga, 
nesirastų šimtas, kitas norinčių 
prasilavinti draugų. Netik gėda, 
bet prasižengimas“ prieš tuos 
principus, už kuriuos visi sako
si kovoju... Vienas vakaras sa
vaitėj ne perdaug, nė per sun
ku. O nauda didelė.

Pirma lekcija bus rytoj, spa
lių 11, Aušros svetainėje, 3001 S. 
Halsted gi. Pradžia lygiai 8 vai, 
vakaro. Visi tie, kur mano lan
kyti Soc. Propagandos Mokyklą, 
privalo ateiti ir išklausyt pirmą 
’ekciją. 'Eik vienas dalykas, 
‘studentai” turi neužmiršt, kad 
’ekcijos prasidės lygiai 8 vai. va
karo. Laukimų nebus. Kiekvie-

svetainėj, 2242 W. 23-rd PI. 
’radžia lygiai 8 vai. vakaro.

Visi Centralinio Komiteto na
riai privalo atsilankyti, j Šį po
sėdį. Reikalinga atlikti tuflų 
jrisirenginuo darbų -prie seka
mos Rajono konferencijos, kuri 
vyks nedėlioj, spalių 13 d., Mel

dažio svetainėj.
Centr. Ko m. nariai prašomi 

nesivėluoti.
Laikinnsai Ašt. Rajono Sekr.

-r Ant. J ūsas.• .» • ♦
... m-J —. '

LSS. 4 kp. ir LSJL 1 kp. bendras 
lavinimosi susirinkimas neįvyks spa
lio 13 d. Kadangi tų dienų bus Aš
tunto Radono konferencija.

—J. J. Jonušaričius.

LSS. 234 kuopos eztra susirinki
mas įvyks pėtnyčio, 11 d. spalio, 8 
v. vak., paprastoj svetainėj, 4630 

Gross avė. —Draugai ir draugės, 
malonėkite atsilankyti, nes reikia 
išrinkti delegatus j rajono konferen
ciją . Org. P. K.

Teatras Ir koncertas, rengiamas 
Chicagos Lietuvių Vyrų Choro į- 
vyks nedėlioj, spalio 20, 1918, M. 
Meldažio svet., 2244 W. 23rd Place. 
Scenoje statoma 1 veiksmo komedi
ja “Pasiutęs studentas”.

Ch. Liet. Vyrų Choro Komitetas.
■_____t'-" - . ■ . - ' ...........———

ASMENŲ JIE AKOJ IMA 1

Pranešimas

Iš priežasties legališkos 
šventės, tai yra, Colum- 
bus gimimo dienos ir 
Laisvės Dienos, Univer- 
sal State Bankas bus 
uždarytas iki 6 vai. va
karo, SU BATO J, SPA
LIŲ 12-tą. Minėtoj die
noj atsidarys tiktai nuo 
6 vai. iki 9 vai. vakaro.
Universal State Bank 
3252 S. Halsted St., Chicig#, III.

LINKSMAS

VAKARAS
Rengia

Liet. Soc. S^-gos 170 kuopa 
SUBATOJ, Spalio 12, 1918, 
J. BUTKEVIČIAUS SVET.

8132 Vincennes Avė.

Svetainė atsidarys 6 v. vak.
Inžanga 35c

Stato scenoje vieno veiksmo 
kingą komedijų—

“ŽYDO PROTAS”
Bus dainos Chicagos Lietuvių Vyro 
t;horo ir Keistučio Mišraus (Hioro. 

Kviečia KOMITETAS.

juo-

Reikalauja pakelt 
mos kainas — tuof.

Elevatorių kompanija 
turinti $2,500,000 
“ekstra išlaidų.”

važinėji

Chicagos elevatorių kompani
ja pagalios prisimušo prie Civįl 
Service komisijos: vakar pradė
tą svarstyti josios reikalavimas 

padidinti važinėjimus kainas. 
Kompanija nori imti po 7 cen- 
fus nuo pasažlerio, kadangi ji 
negalinti sudurt galo su galu. 
“Operavhno išlaidos” esą padi
dėję $2,500,000 metams, o nau
jų įplaukų nėra. Kiek kompani
ja turi pelno —- nepasakė.

Kompanija reikalauja, kac 
jai butų 'leista pakelt važinėji
mos kainas —• tuoj.

Soc. Propagandos Mokyk 
los atidarymas.

Pirma lekcija ryto.

l'tarninke, spalių 8, tapo ati
daryta senai laukiamoji Soc. 
Propagandos Mokykla. Žmonių 
Mildos svetainėje buvo nedau
giu usia. Jeigu manyti, kad atsi
lankę buvo lik svečiai, norėju
sieji dalyvaut mokyklos atidary
me — išanksto galima sipėti, kad 
mokykla pasisekimo neturės. 
Bet žinant tai, Kad) ten buvo 
kone vieni tik busimieji moki
niai - “studentai”, reikia pripau 
žinti, kad jų buvo daug. Toks 
būrys jaunų ir energingų drau
gų bei draugiiip “išėję” visas 
Propagandos Mokyklos “klesas”, 
sekamą pavasarį be juoko galės 
įasididžiuoti savo žinojimu ir at
nešt daug naudos visam Chica
gos liet, darbininkų judėjimui.

Mokyklos atidaryme nieko y-

uiųoHe. I«a«dyvnųl »*id|o krutinėję, sknusmu fonone ir ungu 
roja, ramatiziuf ir ueuralgiji, trumpai sakant vlHoklun tikau*, 
mat raumenyse »t sąnariuose Pain.KzpeUer i ra geriauaes.
^•apalgnuk pirkdama* pigiu* vaistu* dideles* bonkone. 
Ketkalauk gerbusiu. Kuomet pirksi Palu-Kxpethr, persi- 
tikrink ar yra IK AKA. vaiKbaienkli* aut bakaiuko. Visu 
KITOKIU NKIMK. 85 centai ir 65 centai nk bonkme 
Uaiinamos v

SALIN SKAUSMAS!
Bndamns sveiku, darbe, rasi smaginau, 
nepaisant kaip sunkus tas darbas butų.

Kiekvieno priederme yr» aaumt »av* nuo Ilgu. Turint Uiti ir nebandant 
ii praAallut, gali IMvyttyl t pavojinga liga. Menkiau.i» uikatarajhuM . 
galt vėliaus bu(i labai pavojingn, jeigu tuoj nebus prižiūrėtas.

DESTROYS ANY

AD. RICMTER & CO
U—80 Wasbington St,,

New York. j

Ketvergas, Spalio 10, 1918.

I REIKIA DARBININKŲ

tualiu. *
Įstojimo sąlygos yra tokios: 

kiekvienas “studentas“ užsimo
ka vieną dolerį ir gauna už tai 
am tikra paliudijimą, su kuriuo 
is galės įeiti mokyklon veltui. 
Neturintieji tokių paliudijjmų, 
aigi svečiai, turės užsimo
kėti po 15 centų, kada jie norės 
šgirsli lekciją. —Rep.

3oc. Rinkimų kampanija.

didelis soc. susirinkimas.

šeštojo kongr. disrikto social- 
stai sukruto varyti sparčią prieš 
’inkiminę kampaniją. Tuo tik- 
>lu yra laikomi vieši susirinki- 
nai, prakalbos ir dalinama rin
kimų kampanijos (literatūra. To- 
'e rinkimų kampanijoje tenka 
lalyvaut ir lietuvių socialistams 
— cieeriečiams ir maywoodie- 
'iams. Kiek tečiaus jie ten vei
kia, nežinia, nes niekas apie tai 
nepraneša.

Sekamą nedėldienį, spalių 13, 
•vyks visuotinas šeštojo distrik- 
to soc. susirinkimas Rinkimų 
Kampanijos ofise, 3225 W. 12 
»t. Pradžia 2:30 vai. po pietų. 
Liet, socialistai, gyvenantįs šeš
tame kongr. distrikte, privalo 
atsilankyti. v

Masiniai susirinkimai.

šeštojo kongr. distriklo Rin
kimų Kam|p|anijos komitetas ren 
gia tris didelius masinius susi
rinkimus - prakalbas. Pirmas 
jų įvyks subatoje, 12 d. Colum- 
bia svetainėj, 1837 W. Vau Bu- 
rcn S t. Kitu du įvyks spalių 27 
d., vienas Ciceroj, kitas Turner 
Hali, ant 12 gatvės.

Literatūros platinimas.

šeštasai kongr. distriklas ypa
čiai paslžymį gera literatūros 
platinimo tvarka. Be to, leidžia
ma specialis rinkimų kampani
jos buletinas — “Voice of the 
Peopk.” Specialis to buletino 
numeris išeis prieš pat rinkimus

50,000 kopijų. Draugai, ku
rie norėtų padėt platinti rinki
mų kampanijos literatūros, kvie
čiami kreipties j d. Krusę, 2216 
So. Keeler Avė. arba stačiai į 
nacionalį partijos ofisą KO W. 
Mtulison St. - Jiooju 410.

AŠTUNTO RAJONO ' , 
REIKALAIS.
Svarbus Centralinio 
Komiteto posėdis.

Pėtnyčioj e, spalių 11 d., įvyks 
LSS. Aštunto. Rajono Centralinio 
Komiteto posėdis M. Meldažio

REIKIA JAUNU MERGINU PRIE 
SULANKSTYMO, SUDĖSTYMO IR 
IŠSIUNTINĖJIMO. PASTOVUS DA- 
RRAS. ATSIŠAUKITE.

BOBSON BROS.
2845 W. 19 ST., CHICAGO

Pajieškau savo sūnų Juozapo iri 
Vincento Ūdrų, Kauno gub., Novo-Į 
aleksandrovsko pav., Avinoslo so-| 
džiaus, taipgi ir draugu Siinouo iri 
Petro Piellnskų. Meldžiu atsišauk-1 
ti. • ■,Jurgis Ūdras, 
671 W. 18 .si., Chicago, III.

..... |
• 1 ' .* ■ I

Pa'j iešką iv savo pusseserės ir pus- 
_—_____ . e brolio JuozajH) ir Marijonos Abakų, 

atras ir koncertas įvyks subatoj, 12 Į Kauno gub., Šiaulių pav. Girekės so
ti. spnlių, J. Butkevičiaus svetainėj, I dos, ir pusseserių, Konstancios ir 
8132 Vincennes ave. Taipgi dainuos I Man ijomis Pašakarnaičių, Kaulio g., 
Keistučio Mišrus Choras ir Chicagos Į Šiaulių pav., Užpelkių sodos. 
Lietuvių vyrų choras. —Komitetas. I Liudvika Abakaitė,

 1816 Ruble SI., Chicago, 111.1
LSS. 37 kuopos mėnesinis susirin-l ■- 1—*-------  ---- ------ -

kimas įvyks ketverge, spalių 10 d., I
2 _ L, 18431 Jaieškau pažįstamų Stanislovo Ja-,

ĮS. Halsted st. Dr-gai ir drauges, so ir Paulinos Zukauckailės, Kauno 
| visi malonėkite atsilankyti1, nes tu- gub., Šiaulių pav., Žagarės miestelio 

............... ‘ ■’ ir Evaristo Norvaišo, JoniŠkės pa- 
rapios, Skilvioniu kaimo. Turiu la
bai svarbių reikalų iš Liclnvost Pa
tįs atsišaukite .arba kas juos žinote, 
praneškite man jų adresus.

Wm. Danio, 
642 W. 181h Chicago, III.

Roseland, Iii.—LMPS 25 kp. repe
ticija (Kunigas Macochas) jvyks 
spalių 10 d. “Aušros” kambariuose, 
10900 S. Michigan avė.. Visos drau
gės malonės susirinkti paskirtu lai
ku. A. Kučinskienė.

“Svetimas Dievas” 
scenoje.

Vietinė LSS. 138 kp. ir Gar- 
field Parko LSS. 158 kp. sujuog
omis sjiėkomjs nedėlioj, spalių 6 Į 8 vai. > vak., Malinausko svet 
d., M. Jankaičio svetainėj, vaidi-L1
no Br. Vargšo trijų veiksmų dra- Hni daug svarbiu dalykų aptarti. 

»<n ----- >> 1^1mą

So. Englevvood. — 170 kuopos te
atras ir k
8132 Vincennes avė. Taipgi dainuos I Marei jonas Pašakarnaičių, Kaiiho g., 
r’ • : “•. “i::.... “ ...........
Lietuvių vyrų choras. -—Komitetas.

REIKIA moterų pre tvarkymo po- 
pierų. * 
keslis. 
5833 S.

Pastovus darbas. Getą ino- 
Kraus and Golbus,

Throop, st., '' Chicago.

REIKALINGA prityrusių vyrų, o 
taipgi ir paprastų leiberių dirbti į 
malūną. Pastovus darbas. ‘Gerti 

mokestis. Atsišaukite tuojaus.
Star Cereal (’o., 

2132 W. Chicago avė., Chicajgo

Svetimas Dievas”. Lo
šimas pavyko.» Kadangi nebuvo 
atspausdinta programų, loddl vi-

So. Englewood. — LSS. 70 kuort. 
susirinkimas bus pėtnyčioj .spalio

- < , .11 d., J. Butkevičiaus svet., 8132 Vin-
sų dainavusių lošime (pavardes Icennes avė. Draugai, malonėkite

. * . v.. . i.ui; I visi susirinkti paskirtu laiku,sunku atspėti. lečiaus knti- —Sekr. J. Janulis,
kos užsitarnavo veik visi artis-1 --------
thi - megeįai. Abraomas, abel- LMPS 29 kuopa rengia draugiškų 
nai imant, savo užduoti atliko Viešo Knygyno svetainėj, 1822 W. 
gerai. Samueliaus, kaipo svar-|^ahansia ave- 
biausia rolė šiame veikale, atlik-1 ------ -
ta sunkoku pasistengimu.
ma ir Batukas (buvo naturališki.
Jausmingiausiai ir geriausiai te- 
čiatis atlikta Mares role.
atliko savo užduotį ir Sara. Ne
blogai atrodė ir Kunigunda, se
na davatka. | yj8j darbininkai^ piudžadėję dirbti

Bet didžiausi įspūdį darė į I Socialistų tarptautišknme baliuje — 
hureth.1 lis scenos įrengimas. Ma-Į jvyks Subatdje spalių 12 d. Melda- 
loina, netinginių darbas. Gerai svetainėje. Meldžiu pri'bidj i P»- n \ , Iškirtą vietą nevehaus kaip t>:39 vai.
žinodamas svetainės stovį, me-Į vakare. —-Komitetas,
kuomet netikėjau joje išvysti 
taip prirengtu sodną: tvora, pat
voriu ir tollati ~ augančios žy
dinčios laukines gėlės, nulipinti 
šioki - toki medžiai; pakraščiais 
ir viduje scenos kyšojo medžių 
šakos, ant kurių kabojo obuoliai.

Mll-| Brighton Park. — LDL1). 104 kp. 
mėnesinis susirinkimas bu$ ketver
ge, spalių 10, 7:30 vai. vakare, A. 
Maženįo svet., 3834 6. Itydzie ave.— 

.. Draugai ir draugės, meldžiu susirin- 
Derai I kfj laiku ir atsiveskite naujų narių.

P. Guro.

“Birutė” utato scenoje “Malūni
ninką įr Kaminakrėtį” 27 d. šio mė
nesio, Meldažio svet. 2244 W. 23rd 
PI.). Beto. “Birutės” choras mokina
si šiam vakarui gražių naujų (luinų. 
Nauji dainininkai ir dainininkės 
kviečiami rašvties choran dabar.

—“Birutė”.

Roseland. — LSS. 187 kp. mėne
sinis susirinkimas šį mėnesį įvyks 
pėtnyčioj, Spalių 11 d., 7:30 vai. vak. 
Aušros kambariuose, 10900 Michigan 
avė. Viši nariai būtinai atsilankyki; 
te laiku. Bus renkami delegatai j 
VIII rajono konferenciją ir bėga
mieji reikalai svarstoma. —Valdybų.

ceriečiąi išdarytų, jeigu jie tu
rėtų svetainę su didele, tinkama
scena. , << <

Dar vienas pažymėtinas daly- 
kas. kuris man prisimini, nors. We8tsi(U(1 Lie(uviM vleSo Kny
ir senai buvau Tliatęls Jlušdant I no Delegatų susirinkimas įvyks Ket- 
“Svetimu IMHC tai užbaigimas --
antrojo veiksmo. Cičeriečiai, I Visi delegatai malonėkite atsilankyt, 

. : . i ♦ įneš yra daug svarbių dalykų aprta-matbmai, suprato trukumą ir aiš i |.iinul| taigi bus rinkimas darbinin- 
kuino delei. leido davatkai pa-Pv busiančiam vakaruk y 
vogti pinigus, ko veikale, kaip! --------
aš pamenu, nėra pažymėta. Te-1 LSS. 81 kuopos mėnesinis susirin- 
iiaus trečias veiksmas kaip lik fe’ 
ant pinigu pavogimo ir tymo. | Draugai, visi turite būti susirinkime, 

, * . ....*. I nes turime labai daug svarbių daly-Tokiu budu Cičeriečiai geriau-1 klJ aptarti, išrinkti delegatus į VILI 
šiai ir suprantamiausiai atvaiz-1 Bajono extra konferencijų i’’1 I suoti ,ar kuopų valdybos turės
dino “Svetimą Dievą UŽ visus Į sprendžiamą balsą Propagandos Mo- 
kitus man matytus. , re^’“srP. M.nk.vUins.

Bravo, cičeriečiai ir gariieldie-Į

r d Žmonių Įsiuvo pilna svetainė. | 
Svečių mačiau iš visur.

—Svečias.

Pranešimai

Harvey, 111/289 kp. susirinkimas 
įyyks 11 d. spalio, pėtnyčioj, 7:30 v. 
Poncinrz Svet. — Kaip nariai taip 
ir norintis prisirašyti meldžiami ne
pamiršti. , —Organizatorius.

LSS. 234 kp. labai svarbus susi
rinkimas įvyks pėtnyčioj, spalio 11 
d., .8 vai. vakare. University Settle- 
ment svet., 4630 Gross ave. — Visi 
kuopos nariai privalo atsilankyti, 
nes turime svarbių reikalų.

—Sekretorius.

Kewanee, III. — Draugai ir drau
gės, nedėlioj 1 3d. spalių pripuola 
LSS. 204 kuopos susirinkimas, kuris 
bus drg. P. Antanavičiaus buto ant
rą vai. po pietų, taigi būtinai susi
rinkite visi ir atsiveskite naujų na
rių prisirašyti. Turime, svarbių da
lykų aptarti, o prie to gausite 7 nr. 
“Apžvalgos”; ir kurie dar negavote 
knygų, tai gausite. —V.V. Petraitis 

K. Valančiunas.

LSS. 4-tos kp. pusmėnesinis susi
rinkimas |vyks ketverge, spalio 10 
d., 7:30 vai. vakaro, Mildos svetaD 
nėję ant 3-čių lubų. Bus renkami de
legatai Į rajono konferenciją, taipgi 
bus atliekand ir kiti svarbus Veika
lui. -----Valdyba.

TMD. 28 kp,. sus. įvyks 10 d spa
lių., 8 vai. vakdre, Meldažio svet. Na
riai ir svečiai meldžiami atsilankyti.

—M. Juška.

Dr-ates Lietuvos Vėliava Am. No 1 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė- 
lio, spalių 13 d., 1:30 vai. po pietų, 
Davis Sųuare Park svet.. 45 ir Pau
lina gat. —Draugai ir draugės, ma
lonėkite laiku ateiti nes turim daug 
svarbių reikalų apsvarstyti.

—Rašt. D. Motuz.

BEIKAL1NGAS buČeris. Turi kal
bėli lenkiškai. Gera mokestis. Pa
stovus darbas.
3215 S. Morgan St./ Chicago, III.

Pajieškau Boleslovo Trinbelio ir 
Piypo Valino, gyveno pas mane.— 
Išvažiavo spalio t d. Jie palis te
gul atsišaukia arba kas juos žinote 
praneškite jų adresus.

Angelia Galvidienė, x 
3721 Deodar Si, Indiana Harbor, Imi

REIKIA pardavėją. Turi būt geras 
žmogus. Geriausia propozicija, 
loom 191.
417 S. Dearborn st. Tel. Wabash 4867

REIKIA anglių perdavėjų, $55. 
Kambarys ir valgis.

Chicago fieach Uote),
51 st and Corncll avė., Chicago

Pajieškau savo brolio Kazimiero 
Kundroto. Paeina iš Kauno guberni
jos, Raseinių pav., Pagraniinriaus pa 
rupijos, Karapulio sodžiaus. Malo
nėkite atsišaukti ar kas žinote, pra
neškite. Turiu svarbų reikalą.

-Juozapas Kundratas,
1326 So. 40th Avė., Cicero, III.

REIKIA merginu prie apžiūrėji
mo kambarių. $25.00 mėnesyj; kam
barys ir valgis. Atsišaukite j:

The Stock Yard Inn.
42 and Halsted SI., Chicago.

Aš Magdelena Bulskevičiutė—Sa
baliauskienė, paeinanti iš Vilniaus 
gub., Traku pav., Jezno volosl. Bu- 
čiunų sodžiaus, pajieškau savo gi
minaičių: sesers sūnaus Adomo Ra- 
rnančiaus ir pusseserės Onos Dic- 
kiules—Noreikienės, abudu paeina 
iš Vilniaus gub., Trakų pav., Stak
liškių miestelio. Malonėkite kuogrei- 
čiausiai atsišaukti, ba turiu svarbių 
reikalu. Mano adresas:

Magdelena Sabaliauskienė, 
Box233, Bridgeville, Pa

REIKIA moterų prie tvarkymo 
knygų ir popieros. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. — Miller and Co- 
hen, Uiti Blue Island avė. Tele- 
phone Canul 857. t

RAKANDAI

JIEŠKO KAMBARIŲ
DU VAIKINAI pajieško pas lie

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

RETA PROGA! Priversti parduot 
už pusdykę: puikius 5-kią kambarių 
apartmento daiktus; dailus'dihing 
room setas ir bedroom setas, taip
gi $859 player pianas tiktai už $239 
ir $209 Victrola su brangiais rekor
dais už $55. Taipgi parsiduoda a 
liejiniai piešiniai. Viskas naudota 
tiktai 3 mėnesius. Priimame Laisvės 
Rondsus. Ateikite tuojaus.

Rezidencija 1926 S. Kedzie avtu.

JIEŠKO DARBO 1
PAJIEŠKAU pastovaus barzdasku

čio darbo. Esu atsakantis savo dar
be. Kalbu lietuviškai, lenkiškai, ru
siškai ir angliškai. Alsi.šaukite lai
šku i Naujienų ofisą, pažymėdami

PARSIDUODA dvi lovos su mat- 
rasais ir paduškonds, vyriška ko
moda, “rBkinčėras6,, ice baksis Ir 
šiaip visokie daiktai. Parsiduoda ne
brangiai ,nes priverstas apleisti šją 
vielą. Galite matyt nuo 7 v. kas 
vakaras. Nepraleiskite progos.1 < 
1118 So. Main str., Rockford, III.

REIKIA DARBININKU

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR- 
B(> PRIRODYMO BIURAI 

(U. S. Free Employment Service) 
JieŠkantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais: 
116-122 
105-107

PIANAS pardavimui, išdirbinio— 
“Story and Clark”. Kaina buvo $450, 
o dabar parsiduoda už $200. Parda
vimo priežastis — savininkas išei
na į kariuomenę. C. GRIGALIS, 
706 Garfield Ave., Chicago.

Phone Lincoln 7874.

NAMAI-ŽEMfi

N. DEARBORN ST. 
arba

SO. JEFFERSON ST.

Chicagos Lietuvių Darbininkų Ta
rybos Distriktų Organizatorių do- 

]. _ visi Chicafcos Lietuvių Dar
bininku Tarybos distriktų organi
zatoriai šiuo yra kviečiami pradėti 
darbą. Kiekvienas distrikto organi
zatorius pirmiausia malonės suor
ganizuoti savo distrikte t. v. distrik- 
kto komitetą, taip kaip buvo nutar
ta pereitoj 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 darbą. —Chicagos L. D. T.

Pildantysis Komitetas.

Cicęro, III. — LMPS. 43 kp. rengiu 
balių su programų spalių 13 d., M. 
Jankaičio svet., 4837 W. 14 st. Visas 
vakaro pelnas skiriama politiškų ka
linių šelpimui. Butų geistina, kad 
kitos Cicero dr-jos tą dieną nereng
tų jokių pramogų. LMPS. Komitetas

Laisvamaniu 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
ršruto rengimo komisijų adresu:

P. Daubaras,
1225 S. 50th Avė., Cicero, 111.

4-to CongresHiona! ir 9-to senato
riai distriktų visą tautą socialistai 
rengia koncertą ir balių subtttoj, sp. 
12 d., M. Meldažio svet., 2242 W. 
23 PI. Nepamirškite atsilankyti, 
nes kito tokio greit nesulauksite. Ti- 
kietų galima gauti pas kuopą na
rius. Perkant iškalno tik 25 centai, 
§rie d t ir u 30 centų. Kreipkitės pns 

piirHį, 2200 W. 23r«i zF»lnce.
.Komitetus.

LSS. VII-to Rajono reikalu.—VI
SOS LSS. kuopos, priklausančios VIII 
Rajonui, prisiųskite delegątus į ex- 
tra konferenciją. Konferencija j- 
vyks nedėlioj, spalio 13, kaip 9:30 
vai. iš ryto, visiems gerai žinomoj 
M. Meldažio svetainėj) 2242 W. 23rd 
PI. (Chicago). Draugai delegatai, 
pribukite vist paskirtu laiku, nes 

•konferencija atidarys lygiai 9:30 v. 
Dicnotvnrkis bus paskelbta ant vie

los. 1

UŽ darbo pnrupinlmą visuose tuo
se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųsies darbininkų — į fabrikus, į ka
syklas, į liktus, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų'lr vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

PARSIDUODA lotas (rėžys) prie 
Cravvford avė ir 57 st už pigią kai
ną, nes tirriu išeiti į kariuomenę, ai-, 
sisaukite trumpu laiku. Savininkų gu 
įima rast namie nuo 5tos ryto ligi 
8-tos vai. vakaro. Wm. Danto. 
642 W. 18th St., Chicago, f IĮ!
■ — . ................... n | „„m . ■ į .

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 40c. į va
landą, JO ir 11 vai. darbas.

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

, ... ...... .............. . , \-----
REIKIA shearmenų ir leiberių i 

Scrap Iron Yard. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. Atsišaukite Į 1632 
\V. Kinzie st., Chicago.

PARSIDUODA namas ant 2 augs- 
tų; medinis, su cementuotu baiz- 
inentu. Dailioj vietoj; gatvė ištaisy
ta ir išmokėta pilnai, šis namas 
parsiduoda su mažu įmokėjimu — 
$100 įmokėkite, o likusius po 10 ant 
mėnesio, kaip randą, kur in kelis 
metus išmokėsi namo vendų pinigais 
kur dabar moki svetimiems. Norin
tis įsigyti ši namą atsišaukite adresu 
2814 \V. 361h St., Chicago, III.

MOKYKLOS

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

REIKIA MERGINU PRIE LENG
VO DIRBTUVES DARBO. GE
RIAUSIA MOKESTIS.
1418 W. 22pd ST., CHICAGO

REIKALINGAS senelis vyras arba 
senji moteris. Malonėkite atsišauk
ti Į “Naujienų” ofisą.
1849 S. Halsted si., Chicago

REIKAL1NGI 2 kriaučiai prie ko- 
stumeriško darbo. Atsišaukite greitai. St. Alekno, 
Tel. Drover 6H3G. 911 W. 33rd St.

inolerėREIKAL1NG.A prityrusi 
prie tvarkymo sruogų. P. Goldman. 
1829 \V. 141h Si., Chicago, III

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted it, 2407 W. Na- 
dison, 1850 N. W«I11 St

137 Mokyklos Suv. ValstijoM. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Da- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantao- 
ta išmokinti jus pasiūti suimta ui 
$10. Phone Seeley 1642

SARA PATEK, PirmlulaM

Orapany Skitai
Darymas petrenų, kir
pimas, pritaikymas ir 
drapaną siuvimas. Len
gvai išmokiname trum
pu laiku, dienu *•" valca- 
rnis.
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 SEWING 8CHOOL
.L F. Kaanicka, Prezidentas,

I J

118 N. La Salk st., Prieš City Hali, 
Atsišaukite ant 4-to augŠto.




