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True translation filcd with the post-niaster at Chicago. III., Otc. 11, 1918,įn required by thc act of Oct. 6,1917.

300 žmonių žuvo ant lai V O
True translation filcd with the post-mastei- at Chicago, III., Otc. 11, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Vokiečiai traukia
True translation fll<‘<i with the post- 
master at Chicago, III., Otc. 11, 1918, 
as reauired hy the acl of Oct. 6, 1917

Didžioji valanda 
atėjo.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, 111.. Otc. 11, 1918, 
as reųuired bv the actuf Oct. 6,1917.

Pirkite Laisves

si be mušiu
200 myliu frontas griūva
True translation filcd wnh the post, 
master at Chicago, III., Otc; 11, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917
ANTRA VOKIEČIŲ LINI

JA ŽLUGO.

Le Cateau ir kiti miestai paimti. 
Daug belaisvių suimta. Talkinin
kai paėjo 10 mylių. 200 mylių 

frontas lūžta.

LONDONAS, spalio 10. — Le 
Cateau, baza vokiečių antraeilės 
gj’nimos linijos užpakalyj išblaš 
kyto St. Querttin Camj>rai fron 
to, šiandie puolė anglams.

Tuo pačiu Įaiku talkininkų 
kareiviai teoetęsė vijimąsi bėga n 
Čių vokiečių, pilniausia naudo
damies savo didele vakarykščia 
pergale, kada 20 mylių Hinden-
burgo linija suplyšo kaip plo-j vrille ir Damvillers, apie 12 my— 
niausiu popierėlė.

Anglai ėjo greitai priekyn pa
lei visą 50 mylių mūšio frontą. 
Dabar jie laiko Seile upės lini
ją nuo St. Souplct iki Solesmes, 
kas reiškia apie 10 mylių paėji
mą į rytus nuo Cambrai.

Desėtkai miestų, jų tarpe Bo- 
hain, didelis geležinkcilių cen- 
tras užyrakalyj Hindenburgo 
nijos, tapo paimtas.

Skaičius suimtų belaisvių 
kanuolių yra milžiniškas.

Paėmimas Le Cateau perker
ta paskutines šonines geležinke
lių linijas, jungiančias vokiečių 
šiaurinį frontą su dideliu Laon 
salientu ir evakuacija visos Laon 
apygardos darosi neišvengtina.

Taigi visas 200 mylių ilgio vo
kiečių frontas nuo Rheims į šiau 
rę išrodo žlungančiu.

ir

True Ininslation filed with the nos*- 
ilIUSlCI «»l kZ«V. 1 •, j
as reųuired hy the act of Oct. 6. 1917.
VOKIEČIAI TRAUKIASI 

PLAČIAME FRONTE.

master at Chicago, III., Otc. IĮ, 1918,į liai \Valff biuro, gautoje Stock- 
holme, sakančioj, kad Donai de
ga “prižasties nuolatinio anglų 
bombardavimo.”

Pranešimai, kad vokiečiai už
degė miestą, kut‘į jie dar laiko 
yra agentūros charakterizuoja
mi kaipo juokingi.

Vokiečiai, pasak Reuterio ži
nios iš Stockholmo, taipgi už
ginčija sudeginimą RauUers, Tho 
rout ir Lichtervelde.

Atiduoda pozicijas be jokio Šū
vio.

SU ANGLŲ ARMIJA KARES 
LAUKE, spalio 10. — Vokiečiai 
yra aiškiame pasitraukime pla
čiame fronte.

Jie nebėga. Jie užima pozici
jas parinktas prieš pradžią utar- 
ninko besiveržimo, bot jie trau
kiasi be jokio atidėliojimo ir be 
noro kariauti.

Jie apleido Cambrai po sute
mos, pasišalindami durnų de- 
besyj padengusiame šalį nuo pa
degtų gaisrų, be iššovimo pro
testo šūvio.

Paėmimas tiek daug kanuolių 
ir belaisvių yra nelaimė vokie
čiams ir galbūt daro rūsčią įtek- 

kus artileristus. Nėra nė vienos 

kontratakos, ndt nė dvasios mū
šio užtrukdymui musų progreso.

True translation filed wlth the posi- 
master at Chicago, III., Otc. 11, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
350 AMERIKIEČIŲ AVIA
TORIŲ BOMBARDAVO

VOKIEČIUI

Daug vokiečių aeroplanų nu- 
■ šauta.

SU AMERIKOS SPĖKOMIS į 
ŠIAURVAKARIUS NUO VER- 
DUNO, spalio 10. — Amerikos 
bombardavimo ekspedicija, susi
dedanti iš daugiau kaip 350 ae
roplanų, vakar numėtė 32 tonus 
sprogstančių medegų ant vokie
čių stovyklų apygardoj tarp Wa-

j lių į šiaurę nuo Verduno.
Iloiųbardavimo aeroplanams 

duota puikus apgynimas laike 
operacijų. 12 priešo aeroplanų 
liko sunaikinta. Tik vienas tal
kininkų aeroplanas negrįžo.

Belo Amerikiečių aeroplanai 
vakar sunaikino ar nušovė 5 vo
kiečių aeroplanus ir 1 orlaivį.

True f”ansmnon meo wuh the post- 
master at Chicago, III., Otc. 11, 1918, 
js reųuired by the act of Oct. 6. 1917.

VOKIEČIAI BIJOSI GRA
SINIMO ATGIEŽOS

Ginasi, kad jie nedegina miestų.

LONDONAS, spalio 10. — 
Nurodymai, kad vokiečiai yra 
susirūpinę iš priežasties grasi
nimo n4 giežus už sunaikinimą 
miestų Francijoj, yra suteikia
ma telegramoje pusiau - oficia-

True translfttion filed wttn the post- 
master at Chicago, III., Otc. U, 1918, 
as reųuired by the net of Oct. 6. 1917,

TURKIJA JIEŠKANTI 
TAIKOS.

Vedanti įvairias tarybas su taL 
ninkais apie pasidavimą.

WAS1I1NGTON, spalio 10. — 
Autoritetinguose rateliuose šian
die pranešta, kad atstovai nau
josios Turkijos valdžios tariasi lionės sąlygų Bulgarijoj jis gai
su talkininkais apie, sąlygas, ku- but eis lik iki Niš.”

Sako gen. Foch.

PARYŽIUS! spalio i0. — 
L’Information tvirtina, jog mar
šalas Foch pasakęs: “Turtingiau 
sios pasekmės prižadamos šioj 
didžiausioj valandoj.”

Laikraštis priduria, kad ope
racijos vakariniame fronte pri
ėmė visai naują išvaizdą ir nie
kas negali išpranašauti didumą 
vokiečiu pasitraukimo.

riomis ji gali pasitraukti iš ka
rės.

Sakoma, kad naujasis didysis 
viziras Tewfik Paša, talkininkų 
šalininkas, turi atstovus, kurie 
turi ryšių su talkininkų valdžio
mis.

Vallstybės departamentas gir
dėjo neoficialiai, kad atstovai |- 
varių Turkijos frakcijų jau at
sišaukė į talkininkų valdžios Sa- 
onikuose viršininkus, prižadė

dami priimti besąlyginį pasida
vimą.

Yra žinoma, kad naujasis pre- 
mieras Tewfik Paša priešinosi 
Turkijos stojimui karėn centra- 
linių valstybių pusėje.

True translation filed with thc post- 
mastor at Chicago, 111., Otc. 11, 1918, 
lis reųuired by thc act of Oct. 0,1917

TALKININKAI UŽĖMĖ 
BEIRUT.

Laivynas rado miestu evakuotu.

LONDONAS, spalio 10. — An
glų karės ofisas praneša, kad 
franeuzų ir anglų kariški 'laivai, 
kurie nedėlioj įėjo į Beirut, vy
riausi Syrijos uostą, rado, kad 
turkai evakavo miestą. Beirut 
tapo užimtas ivtarninke pulkų 
anglų Indijos infantrijos. t

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Otc. 11, 1918, 
as repuired by the act of Oct. G, 1917.

Vokiečiai žudo* belgus Bru
nės.

AMSTERUAM, spalio 10. — 
Pasak Les Nouvelles, Bruges, 
Belgijoj, ištiko sukilimas, gyven
tojams pasipriešinus prieš vokie
čių bandymus deportuoti »įvi
lios gyventojus. Vokiečių.karei
viai vartojo šautuvus ir,užmušė 
ir sužeidė daugybę belgų.

Laikraštis sako, kad Flandri
joj keliai yra užimti galvijais, 
arkliais ir kiaulėmis, kurie yra 
gabenami Vokietijon.

I'rue Irnnshilion filed wltn the post- 
master at Chicago, III., Otc. 11. 1918, 
as repuired by thc act of Oct. 6,1917
Berlino - Bagdado linija 

sulaužyta.

COPENHAGEN, spalio 10. — 
Pertraukimas tiesioginės komu
nikacijos tarp Vokietijos, Bulga
rijos yra parodytas vakarykš
čiuose Berlino laikraščiuose ap
skelbimu, kad Balkanų. expre- 
sas išvažiavo tą dieną kaip pa
prastai, bet “dalei nesaugios ke-

bondsus.
Atsišaukia j jus prezidentas 

WUs^nas. 
__ i__

WASHIN(rT()N, spalio 10. — 
Prezidentas Wilsonas šiandie iš
leido sekamų pranešimą apie ket 
virtos Laisvės paskolos kampa
niją:

“Dabartiniai atsitikimai padi
dino, o nepamažino svarbą šios 
paskolos, ir aš tikiuos, kad ma
no viengenčiai leis man tai pasa
kyti jiems labai atvirai. Ge
riausias dalykas, kokis galėtų at
sitikti, butų, kad paskola liks 
pilnai užsirašyta ir labai žymiai 
perviršyta. Mes esaihe sūkuryje 
didžiausio panaudojimo šios ša
lies jiegos, kokis buvo matytas, 
ar pranašaujamas ir viena diena 
sumažinimo tos pastangos butu 
tragišku nuostcflju kaip mums 
patiems, taip ir visam pasauliui. 
Niekas neįvyko, kas galėtų dary 
ti saugiu ar galimu daryti kit
ką, kaip dėti visas jūsų pastan
gas iki didžiausio laipsnio. Lai
kas yra kritiškas ir atsiliepimas 
turi būti pilnas.

”Woodrow Wilson.”

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., Otc. 11, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917.

Vokiečiai išdirbs pienę Tau
tų Lygos.

PARYŽIUS, spalio’10. — Iš 
Baselio pranešama, kad pusiau- 
oficiale. Nord Deutsche Gazettc 
rašo, jog Vokietijos užrubeži— 
nių reikalų minis toris neužilgo 
paskirs komitetą iš valdininkų, 
parlamentarų ir juristų suda
rymui vokiečių pieno tautų ly
gos.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, IJL, Otc. 11, 1918. 
as reųuired by thc act df Oct. G, 1917

Maximilianas vėl kalbės 
reichstage.

COPENHAGEN, spalio 10. — 
Pasak čia gauto Berlino Tagc- 
blatt numerio, Vokietijos kanc
leris kalbės reichstage subatoj.

Influenza siaučia
Daugelyj miestų uždaroma 
bažnyčios ir susirinkimų vie

tos.

WASH1NGTON,spalio 10. —• 
Telegrafiniai (pranešimai parodo 
apie viešpatavimą influenzos 
tarp civilių gyventojų. Ir nėra 
jokių prospektų, kad ligos siau
timas greitai apsistotų.

Liga virsta epidemija Dės Me
nes, la. Skaičius susirgimų Lo- 
uisville, Ky. padidėjo.

Influenza labai išsiplėtojus 
South Dakota ir pradeda plSto- 
ties Texas, Washington, Virgi- 
nia ir Oregon valstijose.

Be pirmesnių uždarymų teat
ru ir susirinkimų: vietų, šiandie 
uždaryta jos sekamose vietose:

Ohio. Pradedant nuo pane-
dėlio visi teatrai, bažnyčios ir mirė nuo plaučių uždegimo.

True translation file<l with the post- 
tnaster at Chicauo, III., Otc. H, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6, 1917

Teroras Rusijoj 
tebesiauCia.

Bolševikai atsisako paliuo- 
suoti politiškus kalinius.

STOCKHOLM, spalio 9. — 
Nežiūrint bolševikų premiero Ni 
kolai Benin užtikrinimų, raudo
nasis teroras Rusioj tebesitęsia 

litinis bendras, skelbia, kad kiek 
vieno tikro revoliucionieriaus 
pareiga yra būti teroristu.

Sovietas didele didžiuma ba
sų atmetė pasiūlymą paliuosuo- 
ti poOi'ti'nius kalinius.

Gen. Volkov, buvęs policijos 
komisionierius, tapęs nušautas 
Tambove.

Amerikos legacija Maskvoje 
tapo užpulta ir niekurios popie- 
ros konfiskuotos, pasak čia gau
tos žinios.

1’rue translation filed with thc post 
master at Chicago, III., Otc. 11, 1918 
is reųuired by the act of Oct. 6, 1917

ČECHO - SLOVAKAI PRA
ŠO PAGELBOS.

Cechai’ ant Volgos neturi mais
to ir drabužių.

— Cecho - slovakų armija, vei
kianti ant Vo'lgos upės, Europos 
Rusijoj), kariauja prie nuolat di
dėjančių sunkumų ir talkininkai 
tuojaus turi išsiųsti pagelibą, pa
sak Dr. Guersa, kuris atvyko į 
čia Šiandie ir Vladivostoko, kad 
Įteikus talkininkų atstovams me 
morahdumą.

Dr. Guersa užreiškė, kad iš 
priežasties daugybes anarchisti- 
lių judėjimų chaosas viešpatau
ja Vėlgos dist rikte.

Jis sako, kad čechai neturi nė 
maisto, nė drabužių, nors jau 
Heina £iėma ir sąlygos nuola
tos darosi blogesnėmis.

True translation filed wilh thc post 
master at Chicago, III., Otc. 11, 1918 
as reųuired by the acl of Oct. 6, 1917

ZURICH. spalio 10. - šian
die pranešama, kad gen. Luden- 
dorff atvyko i Bėdiną dalyvauti 
ten laikomose konferencijose':

WASHINGTON, spalio 10. -- 
Iš vienos Europos neutralės ša
lies šiandie atėjo į valstybės de
partamentą žinia, kad gen. Lu- 
dendorff fiziškai suiro ir lapo 
paliuosuotas nuo komandos vo
kiečių armija.

uedėldienių mokyklos bus uždą 
rytos Llevelande iki nesustos 
siautus liga.

Utah. — Salt Laite City visos 
viešos susirinkimų vielos užda
rytos paliepimu valstijos svei
katos tarybos.

Wisconsin. — Šiandie išleis
tas paliepimas uždaryti visas ba
žnyčias, pasilinksminimų ir su
sirinkimų vietas.

Mirė 342 žmonės. *
New York. Laike pastarųjų

24 valandų Now York i? 157 žmo- »
nes mirė nuo influenzos. o 185

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Otc. 11, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

230 žuvo ant S.
Valst. laivo.

Vokiečių submarina apšaudė 
gelbėjimos valteles.

ATLANTIKO UOSTAS, spa- 
lio 10. — Amerikos [laivas Ti- 
conderoga, 5,130 tonų įtalpos, 
tapo torepeduotas ir paskandin
tas kelyje į Franciją, galbūt su 
dideįliu skaičium žuvusiųjų.

20 išsigelbėjusių nuo laivo, 
sužeistų ar kenčiančių nuo per
šalimo tapo atgabenti čia šiandie 
•iilgių laivu, į kurį jie liko perkel 
ti kito laivo, kuris juos ištrau
kė iš vandens.

Likusieji, sakoma, iš buvusių
jų ant laivo Ticonderoga 250 
žmonių, pranešama esant žuvu
siais.

Sakoma, kad laivo vallįs buvo 
apšaudomos submarinos, kas iš
aiškina sužeistuosius tarpe iš- 
gelbėtų.

True translation filed wilh thc post- 
inaster. at Chicago, III.. Ote. 11. 1918 
as reųuired by thc acl of Oct. G, 1917

Prašyš melsties 1 minutę už 
pergalę.

CHICAGO? Mayoras Thom 
nsonas šiandie išleis proklairta- 
’iją, prašančią miesto gyvento
jų sustabdyti darbą mažiausia 
vienai minutei vidurdienyj ir 
neišties už talkininkų pergalę 
ant čentralinių valstybių..

Pas majorą atsilankė 20 atsto
vų įvairių tikėjimų ir prašė jo 
išleisti proklamaciją.

True translation filcd wlth the post 
naster ai Chicago, III., Otc. 11, 1918. 
is reųuired by the act of Oct. G, 1917

Vėl gandai apie kaizerio 
abdikavimą.

STOCKHOLM, spalio 10. ~ 
Čia eina nuolatiniai gandai, kad 
kaizeris Wilhelm ailulikavo.

VISOS AMERIKOS DAR
BININKŲ KONGRESAS

Jis-įvyks lapkr. 13, Laredo, Tex.

NEW YORK. — American Al- 
liancc for Labor and Democra- 
c.y paskelbė, kad pan-Amerikos 
konfederacija, į kurią yra pa
kviest! organizuoti darbininkai 
Šiaurinės, Pietinės ir Centrali- 
nės Amerkos, tapjaų Kubos ir 
Porto Rico, įvyks lapkričio 13. 
14 ir 15 d. Laredo, Tex. mieste. 
Bus atkreipta atida į išgavimą 
geresnių darbo ir gyvenimo są- 
lygų-

Prezidentas Wilsonas ir Mexi- 
kos prezidentas Carranza yra 
pakviesti konfiTencijon Carran
za. sakoma, atvyksiąs i parube- 
žj pasveikiuli di legalus, bet .ne
įeis i Suv. ^’alstijas,

Komiteto sudarymui Pati-A- 
merikus Darb»> Federacijos se
kretorium yra .lolm Murray, pi
rmininku gi — Samucl Gom- 
pers.

Paskandytas 
japonu laivas
SUBMARINA TORPEDA- 

VO LAIVĄ BE JOKIO 
PERSPĖJIMO-

šaudė j gelbėjusį laivą. Daug 
moterų ir vaikų žuvo ant tor

peduoto pasažierinio laivo.

ANGLIJOS UOSTAS, spalio 
10. — Japonų pasažierinis lai
vas Hirano Maru, 7,935 tonų j- 
talpos tapo torpeduotas ir pas
kandintas. Bijomasi^ kad 300 
žmonių žuvo

Hirano Maru plauke į Pa po
niją ir gabeno apie 200 įKLsažie- 
rių. 1

Laivas buvo torpeduotas vo* 
kiečių submarinos pėtnyčios ry
te už apie 300 mylių i pietus nuo 
frlandijoc.

Keli išsigelbėjusieji, kurie bu
vo ištraukti Amerikos torpedi
nių laivų naikintojo-Sterret, .li
ko atvežti į čia. •

Vokiečių shlmiariua paleido 2 
torpedas į Sterrct, kuomet tiisis 
traukė iš vandens žmones nuo 
paskendusiu laivo.

Įšsigellh?j usiej i saku, kad tor
peda užgavo Hirano Maru į prie- , 
kinį katilų rūmą, kad jura buvo 
labai audringa ir kad laivas pa
skendo i septynias miliutas.

Buvo greitai matyti, kad lai
vas paskęs.

Nieko nepasiliko daryti asau— 
iems ant laivo, moterims ir vai

kams, kaip šokti į vandenį. Te
gaus (langelis paskendo kartu 
m laivu. •

Vaizdas buvo neaprašomas, 
šauksmai skenstančiųjų buvo 
šidį voriantįs.

Kiekvienam buvo duotos gel
bėjimos juostos, bet tik stipresni 
galėjo atlaikyti vilnių blaškymą 
ir šaltį .

Komanduotojas Amerikos nai 
kiūtojo Sterret užgirdo eksplo- 
dją ir gakreipė savo laivą į tą 
pusę, iš kurios garsas atėjo. Jis 
atrado laivą prapuolusį ir pama
te daugybę žmonių, kovojančių 
vandenyj.

«

Kadangi nebuvo mažu valčių, 
lai naikintojas bjauriame ore 
plaukiojo aplink, rinkdamas 
tuos, kurie dar buvo gyvi. A- 
merikos kariškas laivas išgcllfė- 
jo 30 žmonių, kurių vienas mirė 
bevvžaųt namo.

Sterret užsiėmė mielaširdys- 
tės darbu, renkant vyrus ir mo
teris, kovojančius vandenyj, 
kuomet jam gręsė dvi subųiari- 
nos toup dos; jis nuvi jo submarj 
ną, apšaudydamas ją irk paleis
damas i ją gilumos bombas.

“Mums neduota laiko nuleisti 
nū vieną vaMi,” sakė Hienas iš
sigelbėjusių jų.

. ;; '1

ORAS
^^-|r rį| ..... . •

Galbūt nepastovus Šiandie:, 
giedra ryto; mniidele pcrmaifia 
tempei'uluroj,
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Teatras Koncertas ir Balius
Bengiu

LMJ). AIDO CHORAS

Nedelioje, Spalio-October 13 d., 1918
K. OF P. SVETAINĖJE, 11037 Michigan avė., Roseland

SE1TINTAS METINIS

APVAIKSCIOJIMAS
. parengtas >

t
KEISTUČIO PAŠEL. KLIUBO

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

2242-44 W. 23rd Place

Svetainė atsidarys 5 vai. Perstatymas 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 progranie 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.

Prakalbos su Paveikslais
Rengia Lietuvių Laisvamanių Federacija

Kalbės M. X. Mockus

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

1900 So. Union Avenue.

1918

Subatoj, Spalio-Oct. 12 d.,
BLINSTRUPO SVETAINĖJ

4501 Hermitage Avė.

1918

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

■ --» Visi vietos lietuviai ncpa muškite atsilankyti, nes turė
site progą pamatyti puikių paveikslų ir išgirsti M. X. Moc
kaus kalbą. Kviečia KOMITETAS.

Teatras ir Balius
Bengia

Dr-stė Lietuviškai-Tautiška “Dangiškos Laimės”

Nedėlioję, Spalio-Oct. 13, 1918
A. Blinstrupo Svetainėj

4501 Hermitage* ay*-
Pradžia 6 vai. vakare. Inžanga 35,50 ir 65c ypatai

* t. į •

Scenoje stato trijų veiksmų komedijų: —
TETERVINAS, ČEVERYKAS IR KEPELIUŠAS’.

Belo bus skiriamos DOVANOS.
Po perstatymo — Rožinis Balius. ____

Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS,

Draugiškas Vakarėlis
Su puikiu programų; rengia LMPSA. 29 kuopa nedėlioję, 

spalio 13 <i.. Northsidės Viešo knygyno svetainėje, 1822 W. 

VVabansia Avė. Pradžia 4 vai. vakare. Įžanga 15 centų

—Komitetas.

Prasidės H:30 valandų vakare. Tikietai 25c, 35c ir 50c ypatai

Bus s4ntoma 2 veiksmų komedija su (luinomis ir šokiais

“PABAIGTUVES”
šitas veikalus perstiilo Lietuvos turtingo ūkininko kaimiškų gyvenimų. Pa

matysite dvi mokytus ir labai gudrias mergaites, ir ponų filosofų ir kaip los 
mergaitės jj suvaro ožio ragun savo smarkiais sakiniais ir klapsimais. Tolinus, 
kaip kaimiečiai susieina pabaigę i ngius pjauti — jaunimas, muzikantai ir pui- 
kiausis choras sudainuos pabaigtuvių dainų. Po perstatymo dainuos Chiea- 
gos L. S. Vyrų choras iš North Sides, taipgi LMD. Aido choras ir vienu mote
rų balsais ir daugelis kitokių pamarginimų. Kviečia visus . KOMITETAS.

Graži muzika—K. Pociaus.

Painsdale, Mieli
Musų bėdos.

Nors šis miestelis skaitosi 
“sausu“, nes nuo sausio 1 d. Iii- 

?po uždaryti saliunai, vis dėlto, 
“šlapių” gėrimų čia nestoka. Kai 
kas dar “prisilesa“ daugiau ne
gu “šlapiame“ mieste. Tuo ypač 
pusižymi lietuviai. Pav., spalių 
2 dieną du lietuviu, A. G. ir R. 
S., nuvažiavo į Wiseonsino val-

ko liek, kiek til|M> į siutkeisį. 
Benešant į traukinį nutruko ran
kamos. Vyrai aprišo savo “ta- 
vora virvėmis ir įnešė vagonan. 
(ieležinkdiio inspektorius kaž
kaip užtemijo tą jų “tavorą”. 
Inoj pradėta teirautis kieno tas 
siulkeisis. Nabagai, nujautė, 
kad gali būt blogai ir išpradžios 
sakėsi nežiną. Bet kadangi va
gone radosi tik dvi moteri ir 
jiedu, lai padarius kratą ir radus 
S. kišeniuje siutkeisio raktą, pa

du areštuoti.
Kek laiko atgal (rūgs. 19 d.) 

tokia pat nelaimė ištiko ir kitą 
lietuvių šeimyną V. G. Rado 
daug svaiginamųjų gėrimų. A- 
rešluotasai paleistas užstačius 
5Q0 dol. kaitei jos.

Tai tokios bėdos musų Paine- 
dalc.

—Variakojis.

Cleveland, Ohio
J. L. Ratelio Likvidavimo 
Komisijos raportas.

Clevcland’o Lietuvių Jaunimo 
Lavinimosi Ratelio nariai, laiky
tame specialiame susirinkime, 
liepos 11 <1., 1918 m., kone vien
balsiai (išskiriant vieną narį) nu 
tarė likviduoti minėtą Ratelį ir 
.Šančius Ratelio ižde pinigus pa
lūkėti tūloms darbininkiškoms 
organizacijoms bei fondams.

•’inkta Likvidavimo Komisija, 
idant ji peržiūrėtų finansų kny- 
(ą, paimtų nuo kasieriaus pini
gus ir pasiųstų ten, kur nariai 
naskyrė. Atlikus lai, Viešiu pa
garsinti laikraščiuose Ratelio ir 
visuomenės žiniai.

Peržiurėjus finansų knygą, Ra 
telio kasoje viso buvo rasta $61. 
57. Minėta suma tapo paskirs
tyta ir pasiusta sulig nutarimu 
šiaip: $10.00 L. L. F. per d. 
G ūgį; $23.00 Politiškų Prasikal
tėlių bei Socialistą Milioniniam 
Fondui per d. Stilsoną. Draugas 
Slilsonas pridavė fondo sekreto
riui d. Wilsonui. Re to, $5.00 
įteikta Vielinių Lietuvių Politiš
kų Prasikaltėlių Fondui; $23.39 

LDLD. vielinei 22 kuopai.
Tai yra musų raportas. Pa

sitikime, kad jis pilnai paten
kins jus, draugai.

Komisija:
K. Margis, 

M. Lapinskas, 
A. J. Raila.

Grand Rapidv Mich
Teisybės delei.

Naujienų nr. ^27 tūlas K. Bi
jūnėlis rašo korespondenciją iš 
Grand Rapids ,Mich. Tarp kitų 
melų jis šmeižia ir mano ypatų, 
žinoma, su tokiais elementais, 
<aip K. B., į ginčus neisiu. Te
gaus matau reikalo ištarti ke-

K. B. sako: “Tuoj pradėjo va
ryt savo darbą varžyti kuopų 
susirinkimų laisvę ir II.”

Čion storai meluoja tas p. K.‘ 
R.! L. S. Dr-ja viename mene-i 
siniame susirinkime nutarė, kad 
visos kuopos primokėtų už švie
są. Ir LSS. 51 kp. choras, kaip 
ir visos kitos kuopos K. R. mi
nimos, išsimutino. (L.S.S. 51 , 
kp. choras sulig nau jojo tarimo i 
turėjo mokėt 50 centų už repe-! 
lici jų. O už mitingų laikymą j 
$1.00). Ir lasai atlyginimas y-j 
ra skaitoma “laisves varžymu!” 
Kur čia logika?

Tolinus, direktyvai, kam 
jie buvo pašaukti, aš pasiaiški
nau pačiame susirinkime. 'Ta
tai visi žino, kad jie buv<> kvie
sti ni'tam, apie ką kalba tas p. 
B-lis. Bet kada primenama se
nosios žaizdos, lai aš ir paaiškin
siu:
prieš konspirahlus, kurie buvo 
sutarę mane “sumušt ir dar ne
gyvam galvą nusukt.” 'Todėl ir 
buvau priverstas jieškol apsau
gos. Kas link mano įtekmės, 
žmonėse ir jos nustojimo, nie
ko nesakau./ Nes aš jos niekad 
ir nejieškojau melais ir tulžies 
liejimu, kaip tai daro K. B. be
sislapstydamas už įvairiu pseu-' 

ir Įvairiuose laikraš- 
\Taujienose”, “Kcleivy-

rašydanVis jis be saiko lic- 
ml tautininkų-klerika- 
vo ‘Medės“ organe, “V.

L.” ant socialistų — “kad jie ne
žino, ką darą I“ O kas gal užgin
čyk kad toks “korespondentelis“ 
nenusibeldžia ir Į “Draugą“ 
“parbininkų’’ ar ‘Vytį’’?) Aš tu
riu išsidirbęs pasauliožvalgą to
kią, kokios aš piokinausi 
mokau ir prisilaikau jos. 
dėl užtikrinu tamstą, p. B.
pie mano socialistiškuiną 

buvimą socialistu galvos ne 
laužyk! Jus jau taip 
nuprogresavot, kad ir '
jienų” red. Grigaitis ir “Kel“.red. 
Michelsonas jiims “tik buvę so
cialistai“. 1'amsta, B—ii pasi
ėmei tokią rolę, kurios nenusi
manai: titulų skirstymas ne ta
mstos darbas.

Didelis supirkimas iš 
New Yorko Moterų 
ir Merginų kautų, siu
tų ir suknių pardavi- 

! niui ularnlnkė, spalio I 
15-tų. I
Didžiausias nuotikis I 

sezone.

KLHNBROC 
|> HALSTED. 2OL1* ST’S 
> B. CANALPORT AVĖ UF

Į Gyvi modeliai spalio 
12-tą. Drapanos iš di
delio New York’o. 1‘ir- 
kinys bus padėtas ant 
gyvų modelių musų

, parodaviino languose. Į 
po pietų 2 vai. Vakare

I 7 valandųS

Išpardavimas Siutu ir Overkautu
kuris prirūdys šiuomi, kad jis yra ('.hieagos Didžiausia Drapanų sankrova kuomet prieinama prie vertės.

r žieminj overkautų dabar — kam atidė- 
aug&tyn, keletas Rytinių išdirbėjų nehi- 

Šis yra ne tuščias kalbėjimas, bet tikras prirodymas. Kiekvienas vyras, kuris yra linkęs 
i praleisti šio išpar- 

valandos.

Jus galįle sutaupyti «5 iki 910 pirkdamas šį rudenini siutą ir 
| liofi? Vilnų didesnis trukuinns kas dienų, kainos nuolatos k|la s 
| ri vilnų visai. .C!l ‘ 4‘ ” /

laupyti pinigus ir norėtų gauti šio sezono pilnų apsirčdymų iš šių drapanų, neimi 
davimo. Atminkite, musų sankrova

$9.50
Siutai vyraiys ■ 

i ir vaikinams.

buvo kviesti

Gera eilė rudeni
nių siutų padarytų 
iš Cassimercs ir 
vVorsteds, naujų ru
deninių petrenų ir 
slailių, su pamuša-' 
lais ir gerai pasiū
ta, geri praktiški ir 
ilgai dėvimi siutai, 
pasirinkimas iš bro 
kaunu, (ik SAjtl 
po.............. v

už siutus ir ©ver
kautus

Naujausios rude
ninės petrenos ir 
modeliai, pasirinki
mas iš Cassimercs, 
cheviots, worsteds, 
ir mėlynos sergės, 
mieros iki 40. Over- 
aidai visų slailišl^ų 
modelių, gerai pri
taikyti, mieros pri
laikymui visiems 
vyrams, $1050 
po... Iw

suimtos vakare iki 9:15

$17.50
Už siutus ir 
overkotus.

vyrams ir jauniems 
vaikams, šie siutai 
yra vvorsleds, cassi- 
meres, cheviots pil
kų, rudų ir kilų pu
ikių maišylų. Over
kautai iš šiltos ma- 
lerijosj, visos vėlia
usių spalvų ir ver
pimų, mieros vi
siems.

čiuosi' ( 
k 
ja tulži

$19.50
Vaikams su il
gomis kelinė

mis siutai.
Kaip lik jau

niems vyrams no
rintiems visų nau
jausių stailių ir au
dimų. Kariniai ir 
andaroko modeliai; 
žaliu, rudų ir pilkų 
maišytų. Puikiai 
pasiūti siutai, kurie 
gerai pritaikyti, ge
rai atrodo ir gerai 
dėvisi, $^Q50

$23.50
Už siutus ir 
©verkautus 

vyrariis ir jauniems 
vaikams. Siutai y- 
ra visų vilnonių au
dimų, puikiai pa
siūti,' visų pagei
daujamų stallių ir 
spalių, taipgi visų 
vilnbnių tvirtų spa
lvų mėlynos sergi*. 
Overkautai yra vi
sų vilnonių maišy
tų audeklų Kcrsev’s 
ir lt.

$27.30
Už siutus ir 
©verkautus

vyrams ir vaiki
nams siutai iš pui
kiausio audeklo, 
pasiūti pagal pas
kučiausių stailę, tvi 
rta spalva, visos vi
lnonės mėlynos ser
gės, taipgi overkau
tai yra visi vilno
nės puikios ^materi
jos, taipgi juodo ir 
mėlyno kersey’s..

Burkoj Srsid) CUrthrt

toli

šino syki ant visatinę užbai
giu ir i jokius man daromus už- 
Rjetinėjimus daugiau neatsaki- 
nėšiu. —P. Kaušius

Waukegao, III
Netekome vieno veikėjo.

šiomis dienomis \vaukega n ie
čiai neteko viena veikliausio sa
vo veikėjo mirė d. Antanas

Velionis paėjo iš Kauno gub„ 
Jovainių par. Amerikoj išgy
veno virš 10 melu. Gvvenda- c. v
mas Waukegane a. a. Antanas 
daugKUisia pasidarbavo kėlimui 
liet, scenos meno. Ačiū jo pa
slaugoms \vaukeganiečjai ylin 
puikiai sulošė visa eilę gerų vei
kalu.

Nervuoti
c

Žmones
Nerviškumas lai yra moderniškai liga. Senuose laikuose 
kada skubinimas paskui darbų ii* paskui pinigus dar ne- 
buvo taip ištobulintas kaip jis yra šiais laikais—kada žmo
nės gyveno pagal savo išgalę, vidutiniškai, tikrai ir regu- 
liariškai— kada nervu systema gaudavo savo dalį pasilsė
jimo ir apžiūrėjimo, tai nervai visai nenukentėjo ir žmo-. 
nes nežinojo kas lai yra nerviškumas. Bet gi šiandien, 
teisybė dalyko yra lame, kad tas neperstojantis skubini
mas su kuriamu tu susitinki visuose gyvenimo užsiėmi-* 
urnose, natmališkfii, priveda prie susilpnėjimo visos ner
vų syslemos ir todėl nervai nukenčia daugiausia. Ar tu 
lauki palengvinimo? 'Tu gali lengvai jj atrasti. Sustok 
ant valandėlės nuo to neperstojančio skubinimo, pastip
rink nei’Vų syslęmų naudojant (

Severos 
Nervoton

(Severus Nervotonas). Jis yra puiki medicina nuo nuil
susių nervų labai lauktinas maistas dėl persidirbusios ner
vų systemos ir tonikas dėl viso žmogaus kimo. Jis yra ide
ališkas pagelbėlojas gydyme mentališko nusiminimo, nemi
gos arba insomnia, nerviško nusilpninto, hyslerijos ir ner
viškumo.

Jis parduodamas visose aptickose. Kaina $L2<> uz bonką.

Kaipo pagelba gydyme įvairių
K 1 ” nesveikumų Se

veros Gyvasties Balsamas privalo 
būt naudojamas. Jis prašalina pric- 
tvarių, sustiprina visą systemą, pa
gelbsti sveikam veikimui pilvo, pra
šalina vidurių užkietėjimą ir dys- 
jiepsiją. Kaina 85 c.
-----'t -ą.----------------------------------------------------- -—

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

Išsiveržimai, niežėjimas, suga
dina išvaizdų ir 

padaro daug sunkumo paeijenlui. 
Prašalink ji .naudojant Severos Odi
nę Mostj. lai yra puiki salva nuo 
niežų ir tam panašių išsiveržimų. 
Kainų 50 centų.

Kenčiančios Moterįs1 pabandyt 
Severos Reguliatorių, nes mes žino
me, kad tas pagelbės joms materi
aliai, ......................................
vumų ..
tikras draugas kenčiančių moterų ir 
jaunų merginų

atgaili i sveikatų ir naujų gy- 
Tai yra laiko išmėgintas ir

Kaina $1.25.

Gydantis Muilas ’i,s- ties kiekvie
noje šeimynoje. Severos Gydantis 
Odinis Muilas čyslija ir gydo kom
pleksijų ir prigcfflsti kūdikių ir su
augusių vanai. Jis yra puikųjį dėl 
skutimosi iixtoaletinių reikalų. 25c.

Prietvaras p,rivi slas. Severos PiguL
kos Kepenims gelbsti prašalinti prie- 
tvarių ir tokiu budu neprileidžia 
kitokių nesveikumų, kurie kitaip bu
tų pasekme. Kaina 25 centai.

B Severus šeimyniškos Medicinos yru parduodamos aptickose visur. Jeigu jus negalite jų gauti, už- = 
sisikvkite tiesiog nuo mus. Bet pirmiau pasiklausk jūsų aptickose. Reikalauk Severos Mediči-

S iių. Kitaip, prisiųsk reikalingų sumų su savo užsakymu tiesiog pas

I W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa. i

Ant. Sabeckis priklausė dviem 
pašelpinėm draugijom: L.L.M. 
Dr-jai ir Simų ir Dukterų Lie
tuvos. Pirmoj jisai buvo sek-. ... irotorium, antroje pirminin-
4ii. Reto, jis buvo vienas veik
iausių narių vietiniam Soe. P,

Liet. Skyriuj.

Velionis paliko dideliam nu
liūdime savo moterį Oną ir ki
lus gimines bei draugus. Tegul ( 
jam bunie leųgyų, jįa|iep že-j 
- Riholk.

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
Telephone Central 6399 

Vakarais:, 
2911 W. 22nd Street, 

Telephone Rockw*U W99

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 1M 
Prie šių kainų prukaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI'KASDIEN 

t- < *3.wn /JATVftft

PRANEŠU gerb. visuomenei, kad 
1-nių rugsėjo dienų, 1918, aš persikė
liau iš po No. 1812 S. Halsted st., 
po num. 2650 \V. 39th Place, prie 
Archer avė.

Mrs. Agne Džugas
Lietuvė Akušerė

Pramogai ir laiko praleidi
mui įsigykite

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

SAPNININKĄ 
kurs “išguldo visokius sap
nus, koki tik žmonėms pri
sisapnuoti gali.“

Kaina: su apdarais 75c.; be 
apdarų, 50c.
Gaunamas “NAUJIENŲ“ 

Knygyne, 1840 S. Halsted 
St., Chicago, III.
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Moline Ar jus pirkot 4os Laisves Bondsus? Jeigu ne. tai kodėl?

Kampas Milwaukce ir Ashland Avenue
nu

sau

Prakalbos

Continental

■šeši*

Toks tokį pažino

Didžiausia
Uptown 

Drapanų ir 
čeveryką 
Sankrova

įžymiausias 
Jums nereikia iš-

Atdara Ket
verto ir Su 

bato* vaka
rais. taipgi 

Nedėlios ry
tais.

rie varo agitacijų “nieko nevei
kti." Sako, tie draugai klysta 
įsivaizdindami, kad tik tuomet 
reikia atnaujint veikimų, kai “vi 
sa bus galima." O kas bus jei
gu iki to laiko nebeliks kam vei
kti — gal organizacija butų pa
krikusi?... Karštuoliams to ne
gana. Jie pareikalavo, kad klau 
Simas butu išrištas balsavimu. 
Bet tuo jie gavo gerų antausį: 
visi prieš tris nutarė, kad reng
ti prakalbas dabartiniu laiku y- 
ra reikalinga.

Truc translation filert witfi the post- 
inasler at Chicago, III., Otc. 11, 1918, 
as reąuircd by tno act of Oct. 6, 1917

Detroit, Mieli-

Tvirtos Drapanos 
Vaikams

Bart, Schaffner& 
Marx

HALSTED & 14™

i’rue iranslation tiled wtth the post- 
masler ai (’hieago, III-. Olc. 11, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6.1917.

Pavogė $15,000,000.
BASEL, spalio 10. Berlino 

žinia sako, kad krasos siuntinis 
su $15,000,000 vertybių Jr iždo 
bondsų, adresuotas-krasęs į kai
zerio vieta tapo užvakar pavog-

Nesenai čia buvo surengta 
prakalbos. Kalbėt turėjo d. Ku
činskas. Bet kada visa buvo iš
garsinta ir žmonės susirinko į 
svetainę, tai prakalbų diktato
rius (?) Mickevičius atšaukė (?) 
kalbėtojų. Ino bodu prakal
bas prisiėjo atidėt. Vėliau nbrs 
ir buvo surengtos prakalbos, 
bet žmonės, karta suvilti, nebe- 
pasitikėjo ir j prakalbas atėjo 
mažai.

Prakalbose tvarka buvo laimi 
prasta ,nes tvarkos vedėjas davė 
nlną valių vaikams, kurie šei
mininkavo kaip tinkami. g. 
Kučinskas kalbėjo gerai.

»—Korespondentas.

^bolševikų klaidas! Vadinas 
pats mato, kad ten daroma klai
dų, bet kuomet Grigaitis kriti 
kuoja tų klaidų darytojus, lai 
jis renegatas! Kurgi čia lo-

ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius-Y 
" truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama UŽ i 
pusę kainos.

ęELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki-> 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš-1 

kus ir kulturiškus reikalus. »

Rugsėjo 39 d. čia lapo atgai
vintu mirusi L. I). L. 1). 61 kuo
pa. šį karta kuopa mano varyti 
platų ir spartų apšvietus darbą. 
Pav„ nutarta pasisamdyt nuola
tinę svetainę, kur bus rengia
ma paskaitos, diskusijos 
šiaip lavinimosi vakarai, 
svarbiausia lai tas, kad lapo

Tus pats Simas duoda per
daug kredito ir vietinei LSS. ku
opai. Rasi jis yra vienas tų, 
kur nesuranda kuopos susirin
kimų? Pav., tokiame svarbia
me susirinkime, kaip anas, kur 
reikėjo priimt Sąjungos konsti
tucijos projektą, atsilankė vos 
desėtkas narių.

VYRŲ “SCOL'T” čfiVERYKAl

dėl lauko ir dirbtuvės dėvėjimo; pa
daryti iš minkštos rudos lėliuko 
skuros, tvirtai pasiūti, kurie ilgai 
dčypsis, visų mierų, liktai

visas vielos draugijas kviečiant 
jas paremti tą prakilnų suma
nymą. Veliju kuopai kuoge- 
ria tįsio pasisekimo.

Medillo McCormicko apieku- 
1 nė, Chicago Tribūne, praneša, 
kad lą josios kandidatą j Snv. 
Vaisi, senatorius žada remi ir 
du buvusieji šios šalięs prezide
ntai, paskilbusis pulkininkas 
Roosevcltąš ir H. Taftas.

Tribūne ir jos sekėjai baisiai 
bijosi, kad las stambiojo kapi
talo gynėjas nepraloštų. Mal, 
republikonų eilėse sukėlė neme
nką suirutę majoras Thompson 
ir jo sekėjai, kurie dabar atvi
rai savo partijos vyrui sako 
“apleisime". Jeigu Thompsono 
sekėjai (o jų 'yra daug) atsisa
kys balsuoti už republikoniška 
“darbininkų draugų" McCormi- 
ckų, tlti demokrato Lcwiso lai* 
—- Tt:1luihi ii'/f

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
u šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietines kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:’

Z A. B. STRIMAITIS
,307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY*

Kad visa tai atsiekus, žinoma, 
reikia lėšų. Kuopa tikisi gauti 
jų. Pirmiausia bus surengta 
pramogų vakaras ir atsišaukta j

Ar jau .lasų vaiko labai apnešiotos dra
panos? Lai jo sekantis siūlas, over- 
kaulas arba pora trumpų kelnaičių bus 
parinkta iš musų didelio sandelio ir 
pamatysite kiek jis ilgai juos dėvės. 
Ues turime viską, kad aprėdyti jūsų 
vaikų 11Ž t;, kainų, kuria sutaupysite 
savo pinigus.

$17.50
Mes esame davėjai pra

džios vyrų dviejų kelnių 
siutų, pasekmingai duo
danti čia pavyzdi per daug 
metų.

Audeklai yra išrinkti su atsar
gumu ir pasini i pagal musą už- 
sakymą. Jokia kita sankrova ne
parduoda geresnių,.siutų po $17.30 
dargi lik su viena pora kelnių.

l as y ra taip-tpiit kpip pirkti 
siutus už vieno kainų, kadangi

cslra kelnės nieko ne
kainuoja ir padvigubina 

siuto amžių.
Randasi įvirtų materiją, tam

siai maišytų, konservatyvių ir ka
rinių stailių vyrams ir jauniems 
vaikinams. Ateikite pakol pasi
rinkimas yra pilnas.

Dėjo, šilo nesupranta net ir 
kairusis kairių kairiausios “Lai
svės" korespondentas Simas. 68 
lo laikraščio tutmeryj jisai iš
drožia ilgą litaniją apie tai. kai 
čia daibų jvalcs ir kad ne dar
bininkai įieško darbų, ale bosai 
įieško darlaninkų. Oi* tu Si
mai, Simai ar nusimanai ką 
bekalbąs? Jeigu rašei, tai rei
kėjo neužmerki akių, o bulum 
malęs, kad tie,bosai j ieško tik 
lokiu darbininkų, kurie yra “ge
ri ir nesipriešina"... Kitais žod
žiais kurie ilgus metus ver
gavę pagalios metė jų dirbtu
ves ir nuėjo ten, kur gauna di
desnių algų, lai tokių j ieško
ma !

Adomas Kegovičia
Adomas Kegovičia, žinomas 

biznierius iš So. Chicago ir M1- 
diuna Harbor, 3(>02 Deodar si., 
mirė utarninke, spalio S, 1918, 
9 vai. vakare.

Paliko nubudime moterį — 
Antaniną ir dukterį Leoną, 
brolį Antaną ir daug kilų arti
mą giminių ir pažįstamų.

Laidotuvės atsibus pčlnyeioj 
snalio II, 8 vid. ryte, iš South 
Chieagos bažnyčios į šv. Ka
zimiero kapines.

Prašome giminių ir pažįsta
mą atsilankyti į laidotuves.

Moteris ir Vaikai.

Žinoma, as nenoriu pasakyt, 
kad Molinėj darbų nėra. Bet 
kiekvienas turėtų žinoti tai, kad 
niekur nieko ir nieko neduoda 
veltui.

Skrybėlės.
Jus žinote ką las reiškia — skrybėlės, 
kuriomis kiekvienas vyras dhlžiuosts 
dėvėdamas po $2, $3, $1 ir $5. Ver
tės, kurios jumš kainuos mažiausia do
leriu daugiau augšloje raudoje vidur- 
mieslyje. Puošiančios išvaizdos ir vė
liausios spalvos. Didelis pasirinkimas 
užtikrina jūsų užganėdinimą.

Kapitalistini uosc d id ta | >1 uosc 
dažnai tenka matyli didelių ga
rsinimų apie Molines darbus ir 
“didžiausias algas". Rodos, da
rbininkai turėtų suprasti, kad 
.šitie rašymai yra toli nuo teisy
bės. Visiems juk žinoma, kad 
kapitalistas lik tuomet esti pa
tenkintus, kada prie jo dirbtu
vės vartų nuolatos stypso mi
nios išalkusių vergų. Dėja, da
ugelis musų brolių darbininkų 
šito nesupranta ir 11 uola t didina 
lą alginių vergų arini ją už dirb
tuvės vartų. Daugelis darbinin
kų. turėdami nė kiek ncbloges- 
nį užsiėmimą savo mieste, meta 
ji ir važiuoja ten, kur Mississi- 
ppės krantus plauna pienas ii 
medus ir kur auksą mieluoju 
bedugniais bušeliais į Moli
nę. Bet ne vienas jų karčiai ap 
sivilia. Vieloj įsivaizdintos lai
mės tenka paragaut kieto ne
lemto vargelio". A|»ač jo para
gautai vedusieji, kurie ilgą lai
ka negali atsiimt savo “forni- 
čių" iš geležinkelio stoties, ka
dangi negali susirast kambarių. 
() ir su tomis išgarsintomis al
gomis nėra taip, kaip tikėjosi. 
Tūkstančiai darbininkų čia tu
ri lenkintiems 27 30 centu į va

landą. . .

pasargos žodis
I0WA STATE

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis - 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth an<« 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, 1A.

LMI*Į>. kp. ir Keistučio draugy
stė surengė prakalbas. Kalbėjo 
d. T. Dundulis. Žmonių buvo 
vidutiniškai, nors turėjo būti 
daug daugiau, nes prakalbti ti
kslas buvo išaiškint ka.š yra 
tikrieji Lietuvos parda4ikai ir 
darbo žmonių laisvės priešai. 
Tuo, rodos, reikėjo įdomauti vi
siems vielos lietuviams darbiniu 
kams. Drg. T. Dundulis kal
bėjo gerai ir žmonėms paliko.

Po prakalbos buvo leista duo
ti kalbėtojui klausimai, >į ku
riuos d. Dundulis atsakė kiek 
lalka's ir aplinkybės pavelijo. 

Bet radosi ketvertas karštuolių, 
jkurir užsispyrė nenuleisi jį nuo 
pagrindų, kol jisai neišaiškins 
to. kas dabar yra negalima. Ži
noma. kal-jas jų nepatenkino. 
'Tada padavė klausimą: ar nau
dinga rengt prakalbas prie esa
mųjų aplinkybių? Kalbėtojas 
atsake “taip": Rengti yra daug 
įSaudingiaii negu nieko neveik
ti. Tuo pačiu laiku kalbėtojas

• B Aš tikiu

dideliam knni- 
škant veiklumui 

paeinančiam nuo mn 
no ypatiško vartojimo

\ux.itrd Iron”. sako buvu
si* sveikatos t^anisioniv- 
ritis \Vni. lt. Kcrr. Chuagos 
miesto. ”|s savo pusės pa- 
h rimo su .\nxated Iron aš 
jaučiu, kad ji yra Inkis ver
tingas kraujo ir kūno subit- 
(lavojiiuo sulaisymas. kuris 
turėtų būt vartojamas kiek
viename ligonbutyje ir už
rašomas kiekvieno gyd\lo
jo šioje šalyje. Nuxatcd I- 
rott prigeibsti padaryti svei
kesnėmis moteris ir stjpre 
sniais. tvirtesniais vmils. 
Vartojamas daugiau negu 
.3JMM)JMM> žmonių kas melus 
vien šioje šalye. Didina sti
prumą ir pakantrumą silp
ną, suirusių, nervuolu žmo
nių j dvi savaili laiko, dau
gelyje atsilikimų . Užti
krintas užganėdini., 

mus arba grąžina- 
"»< pinigai, Vi- 
suse gerose 
opliekosv.

Pirkinys Darbinių Ceverykų
VYRV ( L’STOM-MADE DARBINIAI <’EVERYKAI.

pasiūti iš storos rudos lėliuko skuros, viduryj [dalus liežuviai, ku
rpalis kojos formos, dvigubos įvirtos skuros puspadžiai iki pat ku
lkos, užtikrinanti geriausią apsaugą, padaryti iš geriau-
sius skuros .......................... .............................................

se randasi tokių karštuolių, ku
rie delei savo užsispyrimo už
miršta kur ir ką kalba. Gėda 
ir tiems, kur stengiasi diskusnot 
ir tiems, kur stengėsi diškredi- 
tuot <1. Dundulio prakalbas. I- 
ki šiot aš maniau, kad lokių vy
rų randasi tik vyčių rotose, o ne 
LSS. 116 kuopoj... Apsirikau.

L-SS. 116 kuopa rengia lavini
mosi susirinkimus kiekvieno ne- 
dėldienio rytą. Tokie susirinki
mai butų .geru daiktu, jei rastų
si išsilavinusių mokytojų. Da
bar maža naudos. Nes jei
gu loks “prelegentas" tik liek 
tesugękę pasakyti, kad jisai nc- 
pažištąš*'istorijos ir sočia lizino 
ir kad prieš karę socializmo tno 
kinęs iš dd. Aleksos ir Grigai
čio, bot dabar Grigaitis no good 

pasimokyti iš to juk negali
ma! Taip aną nedcldienį “aiš
kino" d. Garelis. O kitas jo 
“frentas", Kasparka, d. Grigaitį 
sulygino net su renegatu. Ir tai

kautų ir Siutų vertes po $25
Sėskite į gatvekarį. Atvažiuokite pas Continental — lobaus nuo vidurmiesčio ir pamatykite 
prekes augštos ryšies overkauty ir siūty, kūrins jys galite rasti Chicagoje šiandie 
leisti daugiau kaip tiek, kad apsirėdyti puošniai ir teisingai šį rudenį irsią žiemą ‘ •
Tiesiai nuo rytinių įžymių siuvėjų, šie siutai ir overkautai atstovauja geriausia apflirėdymą šiandien preky
vietėje. Tiktai tvirtos sutartis ir musų pigios išlaidos vedimui vertelgystės prigelljsti mums pasiūlyti šias 
drapanas už tokią sutaupančią pinigus kainą. Audeklai, stailė, pasiuvimas — viską 
paskučiausio mažmožio. Mes užtikrihame pritaikymą.

A hb*e.ių pilsiu susegami over-kaulai ir ant abiejų pusių
susegami gerai pritaikyti overkautai, laipplačiai žinomi tarp 

puikiai apsirėdančių randasi šiame išstatyme.Visi naujau 
’’ spalvų
i pasirinkti.

Vyru Dvigubai-DevamiSiutai
—Dvejoms Kelnėms

šioj sankrovoj rasit drapanų meistrų 
siuvėjų garsių visoj šalyj dėl jų augštos 
kokybės gerai suprantančią darbą, 
slailę ir tvirtumą. Mes užlaikome taip
gi Soriety ir Kuppenheimer drapanas.

t

Kainos

$30 iki $50

A Mans5uitM 
WITH EXTRA Jr 

Pair of Pants

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
-. AMERIKOJE

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų .................. $52.813

Moka pomirtinių $150, $300, $600
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos—
$6.00 $9.00 ir $12.00 Į savaitę.
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Telephnr.e Canal 1506
Naoiirnos eina kasdien, iAskirian 
ftrdėldienhis laidžia Naujienų Ben 
•kovė. 1840 S. lialsied St., Chicago 
tll — Telefonas: Canal 1506.

Užaiaakomoji' Kaina:

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

C.hH Agnje—per nešiotojus 
Viena kopija ..............

Savaitei ..............t...........
Mėnesiui ..........................

•6.00
3.50
1,85
1.45

. .75

.02 

.12 

.50
ne Chicatfoj
....... S6.00
......... ,W 
......... 1.65

Mitams ........ . .
Pusei meto ....,
Trims mSnesiums
Dviem minėsinm
Vienam mėnesiui

Kanadoj, metams ................ .. 7.00
Visur kitur užsieniuose •••» 8.00
PiuiRus reikia siusti Pačio Mouey 
Orderiu, kartu su užsakymu.
Ridvloju ir korespondentu prn&ome 
tiunčiamus išspausdinimui laikraš 
tvj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto- 
rinus vardu. Reikia balinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pū
tis, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai nai* ' 
jei bčgiu

ios prigulus Vokietijos atsa
kymas, jis nelems nieko ge- 

I *a.
Tečiaus jeigu Vokietijos 

I princas Maximilianas gali 
I akrai kalbėti žmonių vardu 
I ir kaizeris su savo klika ten 
I Aires nusilenkti prieš žmo- 
Į nių valią, Vokietijos atsa- 
I kymas galės atidaryti kelią 
prie taikos.

Visiems yria pageidauja
ma, kad taip butų.

Į tą pageidavimą net ir 
gandai pasklydo buk kaize- 

I ris abdikavęs (atsisakęs nuo 
šosta). Jeigu taip ir nebūtų, 
?al tai reiškia, kad militari
stai Vokietijoj nebelošia pir
mutines rolės. Tai vėl fe lies
tų, kad sveikas protas ten 
paėmė ai* jau paima viršų.

Tad butų taika.
Butų laikas jai būti — po 

to, kaip Europa šiandien 
skaito 30,000,000 kritusiųjų 
karės lauke, sužeistų ir už
muštų.

• I I irau I laiay

ar visa, kas šitam vystymosi rei
kalinga duos socializmas? Juk 
jis, panaikindamas klases, duoda 
pamato asmeniui vysdyties, bet 
negarantuoja kritinės jo minties, 
amžinai aktyvaus, revoliucinio 
asmens ineiatyvumo tobulėjimo. 
Jis panaikina ekonominės rųšies l 
klasinius antagonizmus, o kame 
moralieji antagonizmai ? Del ši
ta mes į kolektivinį socializmo 
idealą privalome, būdami nuo
sakus, jau dabar įsprausti ir in- 
dividinį elementą.

Belo musų programa - mak
simam šlubuoja dideliu truku
mu. Ji “obiektyvi“. ji visai ne-'l 
Įiažiuri į subiektyves Lietuvos 
gyvenimo ir to gyvenimo keiti
mosi sąlygas. Ji nepastebėjo,

NAUJIENOS. HiiMigo. E’..
.»»■■■? J..... ■ ......

būtina visiems dirbantiems gy
venimo sąlyga ir kili visuomeni
nis dalykas.

Ir tik anas tris mintis įstačius 
į programą reikia būti nuosa
kiam. “Wer A sagt, inuss auėl 
B sagen“ sako vokiečiai. Mū
siškai ilmtų, kas ištarė šitas ra- 

I dikales mintis, turėjo ir viską iš
tarti. Tada nebūtų buvę tų ne
vykusių 31, 32, 34 paragyafų ir 
pačios žemės nacionalizacijos. 
Nes nesuimaiiie, kaip galima su
derinti suvalstybintą žemės nuo
savybė, ž||mės nuomavimą 3r 
samdomą darbą su suvisuome
ninta žemės teise visiems dirban
tiems lygia?

Dėlto Konferencijos uždavi
nys Partijos pažiūra j asmenį, 
ir j kovų <!<»! žemės laisvės tuos 
trukumus, kurie be abejones y-

-Ui

spaudai ras* 
ikinami, arba grąžiuami atgal, 
Jgiu dviejų savaičių autorius 

pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėtoms apmokėti.

Trim translation filcd witn Ihe post- 
|ni;is(er at Chicago, III., Otc. 11, 1918, 
as i equired by Ihe act of Oct. 6,1917,

Programos taisymo 
reikalu.

Programa - maksimum.

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

H Redakcijos 
lį Straipsniai
Truc Iranslalion filcd with the post- 
inaster at Chicago, III., Otc. 11, 1918, 
as rcųuircd by Ine act of Oct. 6, 1917

Ką atsakys 
Vokietija?

Vokietijos eilė duoti atsa
kymą.

Ką ji atsakys? I
Nuo to priguli ar ji turės 

taiką tuojaus ar ne.
Jos atsakymas savu keliu 

priguli nuo to, ar tikrais Vo
kietijos valdytojais tebėra 
militaristai, ar jau ten pra
deda imti virsi) žmonių bal
sas. ’*-■

Jeigu ten tebediktuoja 
Hindenburgas, Vokietija ne
supras Wilsono žodžiy, įsi
žeis, duos militarišką ‘ atsa
kymą.

Jeigu ten Hindeburgas 
nebėra diktatorių, Vokieti
ja galės apsidžiaugti Wilso- 
no užklausimais.

Nes jo užklausimai, nors 
nepaprastai status, nėra mi- 
litaristo užklausimais.

Dvejopas galimas buvo at
sakymas Vokietijai, kada ji 
atsikreipė prašydama tai
kos. Vienas: “Tu pralaimė
jai. Todėl nuosprendis yra 
Vae vietis!” (Vargas apga
lėtiems). Antras:' “Mes ti
kime į demokratijos valią ir 
demokratišką taiką. Jeigu 
jau tu gali veikti šitoj dva- 
hio.f, tai pradėsime tarybas. 
Porodyk savo nuoširdumą, 
mes parodysime savo. 0 kol 
to nebus, mes turime naikin
ti tavo žmonių gyvastis.”

Pirmas atsakymas yra mi- 
litaristų atsakymas, kurie 
geidžia militaristiškos tai
kos. Jo nepasirinko prezi
dentas Wilsonas. Jis davė
antrą atsakymą, kurs veda. 
prie taikos ne militaristiš- 
kos, prie taikos, kuri nerei
kalauja karės iki paskuti
niam galui, iki galutino išsi- 
naikinjmo. Todėl Amerikoj 
Wilsęno atsakymu yra labai 
neužganėdinti militaristai 
(pvdž. senatorius Lodge).

•Wilanno atsak V ,! pja

Jau buvusioji Partijos Kon
ferencija jiasakė savo rezoliuci
ja didelio reikalo taisyti Partijos 
programų: pašalinti tų, kas ne 
musų vaiiia buvo įdėta, kas sta
čiai yra jau bereikalinga, pabrė
žti visa, ką revoliucinių darbo 
masių valia iškėlė ir parodyti vi
siškai aiškiai Partijos ideologi
nį veidą.

Programa - maksimum 
idealas. Gi kiekvienas idealas 
yra abstragi sąvoka (otvlečiono- 
je ponelije). Jis — sąvoka, ku
ri savyje turi pranašavimo ir ver 
tinimo elementų. Idealas, nors 
užaugęs gyvenamose dienose, ta
čiau''jis toli priešakyje. Jisai 
supintas iš spėjimą,, hipotezų.

Del šita kiekviename ideale y-> 
ra ir turi būti 'subiektizmas, i- 
dealo tvėrėjo asmenumas, taip 
pergyventas, taip numatomas. 
O kadangi istorija neįmanoma 
be žmogaus, kuris nėra tabula 
rasa ir neveiklus los istorijos 
elementas, bet organizmas, tu
rintis savo psichines, protines e- 
mocines ir valios ypatybes, ku
rios daro jį istorijos veiksniu ir 
savotišku veiksniu, — tai visai 
teisingai musų Partija yru trum
pai į savo programą įsirašiusi: 
“kiekvienas žmogus ... stengiasi 
kuo-nors nuo kitų pasižymėti ir 
savo individualumą apreikšti ir 
jį ištobulinti.“ Arba da aiškiau: 
“ L. S. - L. P... stengiasi sudaryti 
tokias sąlygas, kuriose galėtų... 
žmogaus asmens kultūra laisvai 
plėtoties”

Bet programoje šitas individi- 
nis elementas ne tiek pabrėžtas, 
kiek tatai reikėtų, ir kiek jam 
vielos musų pasaulėžiūroje pri
dera. Juk mes marksistai tiek 

kiek; mes vienu dėl augščiau 
minėta, ekonominiu faktorių ne
mokame ir negalime išaiškinti 
begalinio gyvenimo įvairumo ir 
be klasiniai-ekonominių antago
nizmų visų kitų priespaudos, ne
lygybės csamųiii’, antagonizmų, 
ir dėlto visoje savo programoje-’ 
maksimum butini esame prave
sti Šitą individinę liniją visoje 
jos subiektizmo šviesoje raltdo- 
ka uždavinys - iškeisiti šita pra- 
na gija. Tokiu bildu mums ten- 
sme tų programą, nes dabartinė 
jos forma, ypatingai pradžioje, 
yra marksistiniai rašyta.

Taipgi būtinai turime ir pat 
tai reikalingi daryti ne dėlto, kac 
idealą augščiau pastatyti. Ta- 
sktdbiamųjį idealą - socializnui 
jau pasiekę būtume, bet dėlto, 
kad jau sugebame numanyti ir 
tų, kas gali būti už socializmo.

lalistine šalis, kad ji didžiau-;
sis pirmaeilių imperialinių kra-|ra» iMIStillIlti ir jllll IRCJlli j kili-, 
šių cksplotujaniasai obiektas 
(šitą karo eiga rodo), kad joje, 
pusėtinai įsistiprėjusios darbo 
žmonių ir ekonominio ir mora
laus ekspluotaviino formos bei 
klasiniai antagonizmai. Partija, 
kuri.sako Rusijos Revoliucijų e- 
sančią socialia ir tolimesnio so
cialaus perversmo pradžia taip
gi, kad pasaulinis karas yra ge-

tarptautiniu ta Partija turi ši
tų aiškiui pasakyti ir padaryti 
tinkamas išvadas griežtai revo
liucinei kovai su kapitalizmo vy-' 
stymosi, koncentravimu viso
kiais budais, nes tose sąlygose,

cymo” su ekspluota toriais, nega
li būti.

šitai kas ypatingai turi mums 
rūpėti.

| mus ir dvarus drąsius ir aiškius 
lozungus: teise žemę dirbti, kuri 
visiškai naikina nuosavybę bei 
vi^us jos davinius ir žemes suvi- 
suomenininias (es-erų socialiau- 
cija), kad organizuoti vardan ši
tų lozungų platų, teisioginį ma
sių judėjimą dėl išsiliuosavimo 
iš kapitalistiniai - buržuinių se
nos nuosavybės teisės kHpiv.

'lokiu principu padaryta dar- 
ibo klasės žemės programa- mi-1 
ninnnn bus ne prisitaikymo prie 
buržuinio režimo sąlygų progra
mini, bet revoliucinio ėjimo ver
sti to režimo amžiais stiprintas 
pozicijas.

šito reikalauja ir programi
niai ir taktiniai uždaviniai.

A. Iešmantą.

' ' ’ ‘ ...1) Ar gali būti sociaRstUka 
tvarka be demokratiškų pama
tų?

5) Kadangi dabar musų holše- 
| ųkąi iš “J.aisvės” ir kili pa
langės'kelia' Rusijos sovietų val
džių. tai kodėl jie tuos pačius 
sovietus prie Kerenskio vald

žios smerkė ir pagalios net re
voliuciją prieš sovietus sukėlė, 

-kad paglemžus valdžią į savo 
rankas? Nu, jeigu Kerenskis 
kreivais keliais ėjo, tai patįs so
vietai jį, kaij) išrinko šalies dik
tatorium, butų ir numetę ? Be
je, jie gal atsakys, kad prie Ke
renskio diktatūros sovietai bu
vo socialpajriotų ar buržujų ra
nkose. o dabar tikrų revoliu- 
cijonierių arba bolševikų ir to- 
del jie im*i jtkiriiiiįjU pažiurŲ j Į 
kęreritikinius sovietus’ ir — b°K| 

ševikinius. Jeigu butų šitai}), 
tai, išeitų kad ne diktatoriai 
(Kerenskis, Leninas, Trockis) 
priklauso nuo sovietų, bet sovie- 
ai nuo diktatorių! Reiškia, di
eta toriu i “pasitiksina” sau so
vietus tokius, kokie jiems tinka. 
Tuo budu išeitų, kad sovietai 
jildo ne žmonių valią, bet dik- 
atorių. Jei ne taip, lai kai})?

6) Ar prie bolševikų valdžios 
kiekvienas pilietis, be skirtumo

Lankykime mokyklas

vaidus,

Pėtnyčią, Spalio 11, 1918.

advokatautų manęs nieks nė 
neprašo. O kad aš parodžiau, 
jogei tokie frakcijų kivirčai. į 
kuriuos įklimpo kiti laikraščiai, 
musų organui neša lik blėdį, lai 
tam turėjau pamato. Patarimas 
skaityti kapitalistų didlapius, o 
ne “tas Naujienas“ yra ncieisti- 
nas laikraščiui, kuris skaitosi 

ir susi- 
Aš senai

mieste ir žinau.
pridėjo

Prade* 
teatrus.

Aure. Skaitytoju Balsai
Truc translation filed with thc post- 
ma.ster at Chicago, III., Otc. 11, 1918, 
as rcųuircd by Ihe act of Oct. C, 1917

Musų žemės pro
grama.

Tada kįla klausimas: kas gi

Vii m i užmena musų agrarėje pro
gramoje išreikštos mintjs, ku
rios, reikia pastebėti visai yra 
ne nacionalizacijos labui įdėtos. 
Taip be kita tenai sakoma:

“duodama ja (žeme) naudo- 
lies visiems, norintiems ją dirb
ti savo pajieromis,” arba: kiek
vienas darbo žmogus turi teisę 
žemę dirbti, Mame bus Liuosa 
Žemė,“ bei šilai}): “Atskiriems 
žmonėms žemes dudama ma
žiausiai tiek, kad galėtų iš jos 
prasimaitinti, bet nedaugiau dar
bo normos".

Silose trijose mintyse mes tu
rime to ginklo medžiagą. Jau 
tik sakydami “kiekvienas darbo 
žmogus turi teisę žemę dirbti“ 
priešinamės, ir' visai teisingai, 
valstybės žemės nuosavybės tei
sei, nes jokia kolektyve nuosa
vybė los teises nežino bei neno
ri žinoti ■— ir samdomajam dar
bui. Čia pabrėžiame, kad kiek
vienas darbo žmogus yra nepa- 
syvus valstybes žemės politikos 
veikimo obiektas, bet pilnateisis 
'asmuo, kurio teisę šalies tvarky
mosi konstitucija gina. O ši jo 
teisė priguli nuo tokios pat kito 
žmogaus teisės. Gi šitame nėra 
net ir šaknies ckspluotncijai Žino 
gaus žmogumi, bet naudojimas 
žmogumi gyvenimo sąlygų — 
žemės. Taigi čionai valstybės 
žemės politika yra laisva tik tam 
tikrose ribose, nurodomose “tei
se žemę dirbti”, prigulinčia ne 
pačiai (aLslybei, bet individui. 
Belo šita teise, kai augščiau ci
tuota, yra darbo teise (“norin
tiems ją dirbti savo pajiego- 
niis“), Ir maža. J i teisė gy ven-

(č/i išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.] ,

l f..U-—.. ' V:

True tianslation filcd \vith the post- 
niaslcr at Chicago, III., Otc. 11, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

“Paklydimas”
t

Kuomet aš turėjau laimę su-, 
sipažinti su socializmo teorija, 
aš tapau karštu jo pasekėju, nes 
pamačiau, kad tik per socializ
mų darbininkai pasiliuosuos iš 
atginęs vergijos. Juo plačiau 
jo teorija pažinau, juo didesnę

tinlti”). Gi savo esmėje teisė 
gyventi, darbo ir darbo vaisių 
teise visuomenės teises, ta; 
yra tokios individų asmenų tei
ses, kurios turi būti garantuotos

dabar tų “socializmų” po viso
kiais vardais priviso daug ir ka
dangi aš esu vienas iš minios ne
grą motn.ų ją, kuris, pasak J. X‘. 
(žiūrėk “Laisves“ No. 65) ne- 
tažįstn “nei apie Bakuninų, Ma

rkso raštus, rusų zapadninkus ir 
narodninkus, Brantingų, Troel- 
strą ir lt.”, todėl aš ir “nudardė
jau” su “Naujienom“.

Kadangi J. X. yra pasižadėjęs 
(žiūrėk “Laisvės“ Nr. 65 straip
snį “Vai rašo jos rašo.“) kovoti 
su ta “Naujienų“ “epidemija,“ | 
tai gal dar nebūtų pęrvėlu ir 
mane nuo tos ligos išgydyti, tai 
yra atvesti ant “tiesaus“ kelio.

Nudardėjau su Naujienomis 
delei sekamų neaiškumų, ku- 

iruos m a 1 o n ė s nuodu
gniai išaiškinti ir tada netik aš, 
bet gal ir visi Naujienų pasekė
jai sugrįšim prie jūsų ir lik
sim “grūmotai“. Taip:

1) Kodėl Rusijos bolševikai 
prie Kerenskio valdžios reikala
vo, kad jis kuogreičiatįsia su
šauktų Steigiamąjį Susirinkimą, 
o kada bolševikai paėmė valdžią 
į savo rankas, tai Susirinkimo 
šaukimą vilkino ir pagalios, 
kuomet pamate, kad Steig. Susi
rinkime jų, bolševikų, atstovų 
mažuma, tai Susirinkimą išvai
kė?

2) Jeigu bolševikai nemanė 
skaitytis su žmonių noru, su 
žmonių išrinktaisiais, tai kum 
jie dar šaukė Steig. Susirinki
mą?

3) Ar Steigiamojo Susirinki
mo išvaikymas nėra lygus caro 
nnrip|<>nmii išvaikant Durną?

7) Ar Rusijos bolševikų vaP 
(lomos šalies valdininkai, pra
dedant nuo mažiausia einant iki... . . dįm ,augsciausio diktatoriaus^ renka
mi visų piliečių slaptu ir betar
piu balsavimu?

8) Kas do priežastis privedė 
mažesniąsias Rusijos tautas 
prie to kad jos atsimestų nuo 
Rusijos bolševikams bevaldant.

9) V. Kapsukas Amerikoj bū
damas savo rezoliucijose griež
tai smerkė “tėvynės gynimų“. 
Ir kada Grigaitis tokį tėvynes 
gynimo pasmerkimą prirodė c-

Praleidome vasaros karščius 
dauginusią ginčais-diskusijomis. 
Surengtuose musų išvažiavimuo 
se nuolatos lėkdavo išgirsti 
“kairiųjų” ir “dešiniųjų“ disku
sijas, ginčus. Ret tais ginčais, 
tomis diskusijomis nieko gera 
mes neatsiekėme. 'Tik 
sukėlčmc.

Atėjo rudens sezonas, 
joine rengti vakarėlius,
balius ir lt. Ret apie apšvietą- 
mokslų mažai kas prisimena... 
O mokslas juk geriausias gink
las kovoj su išnaudotojais!

Jau atsidarė viešosios vaka
rines mokyklos. Randasi daug 
ir įvairių dieninių mokyklų. Ta- 

Į lai turint gero noro ir gabumo 
galimu gerui prasilavinti an^ly 
kalboje, aritmetikoje ir kituose 

! geruose dalykuose. Bet to mo

kslo mums, darbininkams, ne
užtenka. Reikia mokiu ties dar
bininkiško mokslo - A socializ
mo. O tokių mokyklų mes, chi- 
cagiečiai, kai}) lik turime. LSS. 
Aštunto Rajono t. v. Propagan
dos Mokykla. Lekcijos bus duo
damos kožną pėtnyčią “Auš
ros“ svetainėj. Jos tęsis per se
ptynis mėnesius. Tai yra dar- 
bininkiška-socialistiška mokyk
la ir mes turėtume ja pasinau
doti be atidėliojimo. Pas mus 
iki šiol buvo begalo maža ga
bių nusimanančių veikėjų. Il
giau lai}) negali būti. Reikia 
mokinties, reikia iankyties mo- 
kyklosna! Pirmoj vieloj musų 
Soc. Propagamlos mokyklą.

—J. Gasiunas.

pratimo“ skelbėju, 
gyvenu šiame 
kiek liet, darbininkai 
darbo, laiko ir pinigą, kol Įsi
steigė savo dienraštį tą gin
klą kovoj prieš tikruosius dar
bininkų priedus. Tatai negali
ma pavelyt ,kad keli užsispyrė
liai dabar keltų suirutę. O “M. 
B.“ redaktorė šilai}) daro. Mat, 
nors ir redaktorė, o nesupran
tu. ku«l tofcciuin kivirčui?, 

ninkų klcsai nepasilarnausi. Y- 
pač jais nepasitarnausi Liet. 
Mot. Progresyviam Susivieniji
mui. Mums, lietuvėms mote
rims, pirmiausia reikalinga tvi
rtai susiorganizuoji, apsišviesti, 
kad supratus savo organizacijos 
svarbą ir siekį. O dabar — kas- 
gi dabar daroma?

OI, dėl to lai aš ir sakiau, kad 
musų organas neprivalo kišties 
į frakcijos kivirčus.

Ta redaktorė velv liautųsi 
klaidinus lietuvių darbininkių 
minias. Jeigu ii drisla Ivuinli
“Naujienas'’ prie Juozapo Są
jungos, tai ji visai neturi supra
timo nį apie Juozapus, nė Goni- 
persus, nė — Socializmų.

Tas pats ir su Lietuvių Dar
bininkų 'Taryba. Nė ji ketino

L.S. Sąjungoje
žodis draugams Ohio valsti

joj.
šauktas “socialpatriotu“ ir kito
kiu. Dabar Rusijos bolševikai, 
su kuriais eina kartu ir Kapsu
kas, jau kariauja su čeko-slova- 
kais, su kazokais, su Francija, 
Anglija ir Amerika. Reiškia, 
“tėvynę“ gina išsijuos’ sulig Gri
gaičio pavyzdžiu. O musų bol
ševikai užtai jų netik nevadina 
sočiaIpatrintais ir kitokiais, bet 

netikrais “revoliucionieriais“.
Kodėl taip?

1Kitus klausimus, kurių čia ne 
paminėjau, galima rast “Nau
jienų“ nr. 228 redakciniame 
slraipsnyj.

Draugai, gyvenantįs Ohio val
stijoj, sumanė įsteigti naujų Ra
jonų. Sumanymas pats savaimi 
nėra blogas: susidėjus j dides
nį būrį lengviau varyti organi
zacijos darbų. Bėda tik tame, 
kad sumanytojai nepagalvojo a- 
pie sumanymo .galimybę ir na
udų, lai yra ar galimai įsteigti 
naują Rajoną 
lu nauda.

los kuopos nenori mokėt mėne
sinių duoklių ir net pasitraukė 
iš Sąjungos, tai čia yra kilos 
priežastįs. Jų reikia jieškot pa
čiame Sąjungos centre. 'Ten 
buvo tiek ir tiek betvarkės. Il
gų laika nelik sųjungiečiai, o ir 
laikraščiai nežinojo kas ten de
dasi. Tik už tūlo laiko pasise
kė patirti, ir lai aplinkiniais ke
liais. Girdėjau savo kuopos na
rius kalbant, kad esą “neužsi
moka bu Ii Sąjungos nariu“, nes 
nieko negalima sužinoti, kas ten 
dedasi. Tik vėliau, kada atvy
ko d/ Jukelis, gavome patirti.

ir kokia iš to bu-

nėra galimas 

priežasčių.

kad sumanymas 
,ir .ve dėl kokių. 

Cincinnati, Dayton,

Taigi ta redaktorė turėtų pa
rausti kalbėdama lokių letei- 
ybę. Lietuvių Darbininkų Ta- 
•yba padarė daug gero; pirmoj

lietų klausimų nė J. X. nė kili 
“kairieji“ neišaiškino kaip ten 
išlikro yra, o vieloj to išplūsda
vo “Naujienas“, kas versdavo 
tik .pasibiaurėli, lai aš ir “nu
krypau“ “Naujienų“ pusėn. Jei
gu aiškiais faktais prirūdysite, 
kad su tais klausimais yra visai 
kilai}), negu Naujienos rašo, ar
ba negu aš suprantu, tada ne
lik aš, bet ir daugiau panašių 
}>aklydėlių sugrįš ant “tiesaus“ 
kelio.

P. J. X. toli apsilenkia su tei
sybe sakydamas, kad “Štai ko-i 
dėl daug menkai išmanančių 
žmonių gali patikėt “Naujie
noms“. Ir jos mat, dabar gali 
daryt politinį bjznį iš minių ne- 
gratnotnumo.” Reiškia “Naujie
nų“ pozicijai pritaria tik “ne- 
gramotnieji“. Ant kiek man te
ko |)ažinti vienus ir kitus, lai 
yra kaip lik priešingai. Bolše
vikai daugiausia is pradinių so
cialistų susideda, kurie retas į- 
slcngia suprast ką skaito. Nau
jienų šalininkai, ap^ęt papraft- 

I tų savamokslių. Neviac- 
kas, Keleivicčiai, Naujieniečiai, 
Hermanai (pastarieji nors ga 
su Naujienų pakraipa nevisame 
sutinka, bet su lietuviškais “kai
riausiais“ niekame nesutinka) ir 
daug kilų ,su kuriais gal ir J. X- 
ui dar gųl butų sunku sayo gra- 
molimmu suąilyginti.

si gana toli nuo Clevclando ir j<> 
apiclinkių. Pav., nuvažiuot iš 
(jncinnatiso j Cicvelaųdą uži
ma apie 8 valandas. Kelionė 
iašluoja apie 14 dolerių. 'Taigi, 
šiaip ar tai}), susinešimas bu
tų labai apsunkintas, o gal ir vi
sai negalimas. Žinia juk, kad 
kaip Gineinnate lai}) ir Daytone 
lietuvių yra nedaug. Pa y., dau
gelis veiklesniųjų draugų iš CilY- 
cinnatiso LSS. 181 kp išvažinė
jo i kilus miestus. Kuopa vos- 
vos laikosi. Neužilgio gal visai 
pakriks. Negeriau ir Daytone.

'Taigi naujasai Rajonas, jeigu 
jis ir bus suorganizuotas, nesu
vienys visos Ohio valstijos.

i; i

akių musų atžagareivių pastan
goms. Nėra abejonės, kad dau
gelis priklausąnČių LDT. drau
gijų narių, kurie iki šiol bijo
davo socialistų, neužilgio gal 
liks aktyviais partijos veikėjais. 
Ir tai bus tiesioginis Tarybos
nuopelnas.

Ar girdit- -mažiau kabinėki- 
tės, o daugiau veikite!

—Progresiste.

landui' ir jo apielinkems.
Tokia mano nuomone apie su

manytąjį Ohio valstijos Rajonų.
J. D. Bendokaitis.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip I riininaliikuose 
taip ir civlltAkuose teisimose. Daro 

visokius dokumenins iryopierus.

Namų Ofisas:
1S23 S. Hililed St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisai?
HT N PoMbrn tt.

111 UUnlIy JMr.
Te!. Central 4411

Polemika
Dar žodis “M. B.” redaktorei

“Moterų Balso“ redaktorei 
nepatiko mano pastabos ir ji 
teikėsi pasakyt naują pamoks
lą. Paskutiniame to laikraščio 
numeryje ji įtikinančiai sako, 
kad Progresistė lošianti advo
kato rolę. Nu, ką bepadarysi: 
delei to aš nei nemanau pradė
ti naujos polemikos. 'Tegul ji 
mano, kad Progresistė yra “ąd-

P. GALSKIS, 
Notary Public 

Užtvirtina vlnokiaft hrallikas popiera*. 
apdraudžia nuo nelalmlnap Atitikimų. 
Suteikia geriausius advokatus dėl |vai* 
rip bylų viauoae teismuose; bendradar. 
blauja prie geriausių advokatų.
1354 N. Hoyne Avė., Chicapo. III. 

Telephone Humboldt 8360

CENTRAI MANUFACTURIN3 
DISTRICT BANK 
1112 W; 35-tu gatvė 
(Tel. Drover 6310).

atdara dėl biznio nuo 9 ryto ikiYraMB . ... ■
3 po pietų. Subatomis iki 1 po pietų. 

VAKARAIS
Seredomis ir Subitomia nuo 6 iki 

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

kalui atsiradus kreipkitės prie ma
nęs į namus.

3343 Lowe avė., 
(Tnl Itatilpvaid 99831
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Truc translnbon filM wilh tho 
laaster ut Chlcago, m.. Olę. 11. 1918. 
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Bazines Maskos.
’* V * L

Idiotiškos gazines maskos atlai
ko išbandymus, kokius vokiš
kos maskos atstovėti negali. Vo
kiškos maskos neapsaugoja nuo 
sutirštink) gazo. 'lai buvo ne-

/*

(Išleido Committee on
, Inomiation.)

Public

Vok iečių kariuomenė, b * 
stengiasi pastoli kelią nuolato 
bcsistumianėia* amerikiečių Ii-i 
nijai Lotaringijos fronte, varto-****’■' -. . ... . saugojamas maskaja visas žinomas apsiginti prie
mones, mt)derniškoj karėj pase 
kmingomis laikomas. Veikicciai 
ypač daug nuodingų gazų var
iojo. Pershingo karininkai nuo- 
lalos buvo bombarduojami “nm 
štarelinėmis“ (mustard) bombo
mis ir visos pastangoj dedamos, 
kad priešakines amerikiečių pt>- 
zicijas mirtinais garais išmaiH 
džius. Kreelitas priguli chemiš- 

pasidarbavimui 
dslijose* už lai.

fensyvo |>irniynžangą visiškai 
bereikšmės buvo.

Amerikiečių užpuolantieji ka
rininkai nuo guzų apsaugojami 
yra meškomis, kurios išbandy-
no laukuose pasirodė ėipsaugos senai parodytu, kuomet britai 

nileikią dvidešimt sykių dau-' surinko užtektiną prožektorių
J ginu m gu vokiečių gūžinės ma- skaičių, Kurie vienu ypu atliuo- 

.'ikos. Iš liesgi nesama nė vieno savo septynes-dešimlis tonų fo- 
1,1 j užrekorduoto nuotikio. kad A- sforinio gazo (Phosgene gas) su

i merikos karininkas kristų ga- ta pasekme, koki vokiškam ge-( 
zų atakos aUka, kuomet jis np-

i, kurios Su
vienytose Valstijose dideliame 
skaičiuje išdirbamos yra. sis

( 1'aktaS taip gerai atkartotinais
I bandymais patvirtintas, kad mi- 
lihiriai viršininkai guzais užsi- 
nuodijiiną aukos neatsargumui

Kiekvieną Jūsų Sutaupytę Dolerį 
už Drapanas Įdėkit į 

Laisvės Bpndsus

kam kariniam
Suvienytose 
kad tos pastangos sustabdyti o-

i Paskolos $30iki $3001
I
 Legate rata 3’/i% mėnesyje.

Vyrui ar moteriai, dirbančiai I 
ar užlaikančiai nąjnį.

I
 Ant rakandų, piano, vietro- m 

!<»:, Minkrovoa ve*
žirny, automobilių, Liberty 
Honda ir Inaurance Paliciea. 
Skoliname Stockyard’ų. Su
pos ir dirbtuvė* darbinln*

I
 karna, valakėlio ir biznio - .

rmonėma. klerkam* ir tt. 
Ateikite j ofian ir mea vis* 
k:> Ktnulkmrniakii iaaiakinsi 
me. Atdara utarninkaia. ket* 
vergaia Ir šokat omia iki 8

I
val. vakare. Pan«ilėl:aia, ae- ™
rėdomi* Ir pėtnyčiomis iki ■
6 vxl. vakaru. /

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

■ 4617 So. Halsted Street
, Po valstijos priežiūra.

K Tel. Drover 2116. 2-ras augštas ■

lijų armijos oficierių stovi už
tai, kad vyrai, kurie dėl gazų su
serga, luri būti teisiami, o ne 
dekoruojami.

• Ant laimes, kiekvienas Ame- 
rikos karininkas, kuris Francil- 
zijon važiuoja, yra gazines ma
skos vartojime ekspertas. Jis 
yra išlavintas tą “sausumos gy
vasties gelbėtoją" J)eintikėtinii 
greitumu užsidėti. Maska už
dedama vienlik penkiais rankų 
judėjimais. Vyras, kuris to at
likti neišgali šešių sekundų lai- 
koitirpyjc, paliekamas užpaka
lyj. kuomet jo būrys l’rontan ei
na.
tinimuose, vienos Amerikos ka
rininkų kompanijos rekordu bu
vo keturios sekundos, nuo lai
ko, kuomet duota įsakymas ma-> 
skus užsidėti, iki galutinam pri
taikinimui nevikriausio vyro.

Indomus laktas, kad ameri-

i, praktikos niauks-

Akiy Ausų Nosies ir Gerklės
SPECIALISTAS

Franklin 0. Carter, M. D
120 S. State St., 2-ras Augštas

21 Metai prie State Gatves

nendiam štabui gerai žinoma I 
yra. Nesama tokios gazo tirš
tumos, kurios Amerikos maska' 
neatlaikytų, 'lai buvo prirody
ta ne tik karės lauke*, bet ir iš
bandymo stotyse* šioj šaly, kur 
užsispyrimai gazų dide liu sutir- 
štinimu nugalėti Suv. Valstijų 
Armijos maskas buvo visiškai 
nepasekmingi.

Amerikos gazine maska išvy
styta tiesiogine išdirbysta. Tam 
tikri viršininkai gavo pilną in
formaciją apie Prancūzų ir bri-Į 
tų maskas iv pilnas elatas apie 
jų gerumą, vokiečių gazjnėse* a- 
takeisc parodytą. Tomis žinio
mis apsiginklavus, duota užsa-j 
kymas padaryti kelius tūkstan
čius gazinių maskų šioj šalyje*. 
300 oficierių ir 2000 paprastų 
karininkų, kuriems kreditas pri
guli šioje* moderniško apsigyni
me) ginklo išdirbime, parode sa
ve) persitikrinime) drąsą liueisiio- 
riai bandymam*, pasiduoelami. 
Užsidėję maskas jie* tiesiogin

ei) gazų atakon išsistatydavo. 
Laiks niio laiko Amerikos geni- 
jališkimjas ir išradimo palinki
mas duodavo progos pimiesnius 
nmdelius pagerinti. Pasekmė
je, musų talkininkų oficieriai 
vienu balsą pripažįsta, kaet A- 
nierikos maskos yra geriausio
mis vakariniame fronte.

Esama klaidingo įspūdžio a- 
pie* Amerikos karininkų vartoji
mą britų ir franeuzų maskų iš 
priežasties užsivilkusios šioj ša
lyj išelirbystės. Tiesa, pirmieji 
200,000 Amerikos karininkų 
Francijoje vartojo britų mas
kas. I'uli amerikiečių pulkai 
buvo aprūpinti britų maskomisj 
nes vienlik iš patogume) visi jų 
reikmenis, elargi skalbiniai, bu
vę) paimti nuo Kritų. Vienok! 
galhua autoritetingai užtikrinti,

'j Sergėkite savo akis į

Musu sankrova yra buveine šioje apielin-

(Iverkautu. v

Bach Bros, dideliu sandelis siutu ir o ver
kautų 'augštos rūšies darbo ir kokybes, Nau
ju Budeniniu Modelių, čia jūsų laukia.

■ o.u' 1 uiįv‘»ii i n.*'

Or. A,R. Blumunlha! |

Copyright 1918 Hart Schaffncr &• Mane

»3109 S. Morgan st. Chitago

sis sezonus ypatingai su pakilimo kaina, f,. ‘. i , jil • , , • ' d* ,
išgelbės musu koslumierių tūkstančius do*

Retld. S33 3. Athlaiid Blrd. Chkaftf 
1*laph»a« Bajw»rket >544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

Specialistas Moteriškoj, VyriŽki, 
Valkų ir visy chroniškų lirų

Ofisas: 8354 S. Haleted St. Chicar
Ttlephona Dravor >69>

VALANDOS 1 10-1) ryvo; >—1 pOpKtl
1»—u dtoofc.

Kares laike vyrai perka daugiau drapanas 

pa< Bach Bros., negu kuomet pirmiau, ka
dangi jie turi didelį su ii dėl į augštos rųšies 
overkautų ir siūlų iš kur pasirinkti, ir paki- 

? • • ' t
Ii mus kainos yra mažiau pastebiamas negu 
kur nors kitur. Bach Bros, overkautų ir siu- 

t b .U ' Į •' ’* k- ’ » 1
tų kainos yra žemiausios, kadangi Bach 
Bros, operavimo išlaidos yra žemiausios.

Mes esame prisirengę su didžiausiu sandė
liu overkautų, visokios stailės ir modelių dėl 
vyru visokio amžiaus, veste siulėta, karinė,

J ■ ' *

Chesterl'ield, atverčiami knlnieriai, kailio 
kalniečiai ir ulstcr stailės padaryti iš geriau-

1 * . ».•*' - ■ - ■ ■* 1 ‘ j ■ *. i • ■; * | *

.siu augštos-lūšies importuotų ir čionykščių
audinių, kuriuos mes suteikdavome musų 

•. ■ . I .
kostumeriams beveik per dvidešimts metų.
Čia jus galrte gauti šdtą stailįšką, /\ 
ilgai dėvimą'overkautų už $60, $50 B ■' 
$40, $35, $)30, $25 ir t V

Ir Siutsu už $50. $40, $30. $25 ir $20.
Šie siutai yra populiarūs; si u lėtos vestes 

karinių modelio, puikus ir slailiški, padaryti 
iš puikaus \vorsteds ir maišytų, vėj 
liausiu pelrenų, tokie, kokių tik 
jauni vaikinai geidžia, $30 $25 ir

, Neužsitikėklt savo regėjimo pir- 
tnajatn by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui .auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jys akims tik daugiau blogo.
> Aš turiu 15 metu patyrimą i”* 
Maliu ištyrt jys akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darba atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

lei jums akiniai nebus relkalln- 
fl. mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AK i U SPECIALISTAS 

IMI So., Ashland Avė. Chieaf*.
K»<ppae 18-toi gatvės 

Mios lubos, virš Platt’o aptieki 
Tcmyklte j mano parašg 

Valandos uuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 8 
v«l. ryto iki 12 valandai diena.

AKIU SPECIALISTAS 
Akta i^raamtoEoja Dyka!

Gyvenimas yra
tuščias, kada pra

alinga doma at- 
reiplama i vai

kus. Va) . nuo 9 ryto iki 9 vak. 
□edčldic n. uuo 10 iki 11 dieną. 
46i9 S. Ashland Av. k a m p. 47 st 

Tehehone Yards 4317 
Boulevord 6487.

rcyenhdr.d Y ardę 5932

Atdara Nedėliomis nuo 10 iki 12
Kasdien nuo 9 iki 7

Drf. A. MONTVID
i LYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W MMdisou »l 2228 So. Luavttt St
S»iUf 64)6-612 Kampas 22nd pi.

VaianduM: UI iki 12 rvto Valandos: fi iki 8 vakaro
Phone IIh.vlitui ket 2563 Phone Gana! 4626

Nedėldteniaia Uk pagal sutarti
Kasidencijos Trlephoue Albany 5646

syvos prieš Vokietiją, ameriko
niška gazinė maska buvo mišių-‘ 
sla per Atlantiką kiekvienam A-j 
merikos karininkui Francijoj.! 
Priede, ganėtinai esama reserveJ

Nors gazinė maska tikrai ne-' 
šioti neparanki, pirmuosius kc-1 
liūs sykius užsidedant, kariniu-1 
kai greitai pripranta prie nau-1 
jo kvėpavimo budo. Ji uždeda-' 
ma ant galvos panašiai 
“basi'-ball" žaisle “boles-’4 
dytojas dėvi. Tam tikros 
plės užspaudžia nosį, kad 
krinus burnos kvėpavimą
bel(\ sujungta su indu, cbcini-

žny 
ūžti 
triu

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

f .yrio Užscnėjusias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių, 
Kepenų, Inkstų, Pūslės, šlapymo ir Visas 

Privatiškas Negales.
35 So. Dearborn St. kampan Monroe, 

S) DACv UHICAGO, ILLINOIS
UL D« m. nU vv kuom 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 

. elevatorių iki Penkto augšto.
Kandim 9 iki 4. Nedėldieniaia 10 iki 1. Taipgi Panedė- 

h i PėtnyČioje Ir Su baloje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

nis išeina lauk per užsidarančią 
skylutę pasmakry. Oras negal 
kitaip burnos pasiekti, kaip par
einant per chemikalus inde. Iš
samiausi 'bandymai rodo, kad 
lieji chemikalai visados puodus 
• v • išima.

fcioj šalyj pilną lavinimą bai
giant/ Amerikos karininkai ga
li maskas nešioti veik neapri-

roselando geriausias IR DIDŽIAUSIAS DRAPANŲ Iii CEVERYKŲ
f

\

DRABUŽIŲNAMAS HART

Sankrova Atdara 
Seredos 

Pėtnyč»os ir 
Subatos 
Vakarais

Sankrova Atdara 
Seredos 

Pėtnyčios ir 
Subatos 
Vakarais

SCHAFI NERIO IR MARX PUIKIŲ
IB FEORSHKIM OEVERYKŲ

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

Su ilgom kelnaitėm siutai yra reikalauja
mi šiame sezone* elel vaiką taip jauną kaip 
1 I metą. Mes turime puikų pasirinkimą 
jauniems vaikinams nue) 11 iki 20.

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 1C me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgui 
ir, akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų,\ moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-I<uy ir kitokiu::-elektros prie
taisus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18tli 

St. netoli Fiak St.
VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, k 

6—8 Vakarais. Telerhone Canal 811(1. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Stroot

VALANDOS: 8 -0 ryto, tiktai.

Telephone Yards 5,8.34.

D r. P.G. Wiegner j 
Priėmimo valandos nuos iki 12 T 
iŠ ryto it nuo 7 iki 9 vai. vak. J, 
8325 So. ilalsted Si.. Chicaao. M

Bach Bros
DR. G. ^oGLASER 

Praktikuoju 27 melai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

SPECIALISTAS
Moterišku, Vyrišku ir Vaikų 

Taipgi Chronišką Cigij 
OFISO VALANDOS-* 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo G iki 8:3<) vak. Nedalio
mis vakarais ofisas užtiarytas, 

Telephone Yards 687

» L -

Michigan Avenue
Arti 115os Gatvės

rikos veteranai Francijoj iš tie
sioginio patyrimo žino, kad ją 
maskos apsaugo juos nuo guzą, 
vokiečių armijos vartojamų. 
Delio tai jie nepaiso gazo debe
sų, ką atslenka nuo priešo lini

holai ilgu laiku ir užsiimti prak- įų, jr tuo pačiu laiku imasi už 
liškai visokios formos veikimu \|arb<> stumti atgal tuos, ką gi-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

!TH SA

i’DOlA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
. *•»* Gurų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero

J»PK< lAJ.lAl: Muleva inalcvojiiiiui Mtuhų išvidaun, po $1.40 už gal.
CARR BROS. VVRECK1NG CO.

I2f h St. Tel. Kedzic 8002 
1’uiilina Tel. Wc*lern 15 
35IM6 W. I2th hL, ąrti 
Si. Louis Avė. Ir 1115-17 
S<». Paulina St.. arti 121h 
Si

giaipasi priparodyti, kad ta na
ujoji sutartis išeisianti ant na
udos patiems miesto gyvento
jams ir tt. . (ii šitos sutarties 
priešininkus ji be jokių ceremo
nijų vadina — bolševikais. Bol
ševiko vardą gavo Ir pats majo
ras Thompson, kuris irgi prie
šinasi naujųjai sutarčiai. Esą, 

i, gyventojų labas 
viso pasaulio jam negalvoj! Jis bolševikas, 

> mylėto
jas ir tt. Pltiečiai-balsuotojai 
turį nepaisyt tų bolš(*vikų ir 
balsuot Už gatvekarių baro
nų interesus.

Jeigu, tie piliečiai paklausys 
džiugų Tribune’o patarimų, 
lai neužilgio jie galės įsilikrinti, 
kieno naudai buvo padaryta na
ujoji sutartis.

Socialistai kuornergiugiau- 
sia ragina balsuotojus, kad jie 
Ko Imi r,A>« nr i au • mi t nrt i.

Tol Pullman 342
)r. D.j. Bagočius, M.D.
LIETUVIS GYDYTOJAS I* 

CHIRURGAS 
10731 So. Miohigaa Ava. 

Hoseland, TD.

jas dėvint. Pcrshing’o vyrai, į na invedimą moderniškan ka- 
vienlik kaipo “štuką”, lošė svai-' riaviman nuodingų gazų ir dc-v,miesto reikaiai 
dinį (basc-ball), loot-ball ir ki- gantį skystimą,

Laisvės Bondsai
pei ktinu qž cash. Ėmei and Co., 740 
\V. Mudison, kampas Hnlsted gal., 
ruoni 232, 2rras augštas, virš Fuinous 
Ciothiąg Store. Atdara vakarais iki 
8. Nedėldieniais 10 iki!.

tam besipriešinančios 
nes nepaisant.armijos maskas. Daugeliuose 

alsilikimutist' karininkai darba
vosi prie batarėją prie smarkaus 
J)t)mbartlavimt) per dvyliką va
landą rrul^ką nenusiimant.

Visiškas nuo yokišktijo gazt) 
saugumas yra vientik gerame* 
išlavinime ir nuolatfniam prisi- 
rengime. Keletas gazu užsinuo- 
dijimo atsitikimą gali būt pri- 1ą)» kuriais yaroma agitacija už 
skaitomi nelaimei, bet didžiu- naująją elenieikratiška.i-rcpubH- 
ma gali būti priskaityta prie ne-

nuonio- Į proletariato-anarchijos . . ..... ,

GeradariaiP {. T r’. ■. 4T ♦"?! H •’ ’

Chicagos džiugų l’ribune kw- 
ne kickvienaipe numeryj rase) 
ilgų straipsnių (elargi eeliloria-

kūniškos miesto tarybos šutai*

Vyriškų Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti aut užsa 

kyurn siu Ui i k overkotai, vertės nuo 
$30 iki 150, dabar paraiduoeb po Šlė 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti *«it«vi nuo f 15 iki 
135 siutai ir overkotai, nuo 87.50 ik 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkini»< kailiu pamuA 
ty oveikotu. s

Visai mažai vartoti siutai Ir ovei 
kotai, vertės nuo 825 ikj 885, dabai 

ir augščiHU Kelnės nuo 81.50 iki 
M 50. Vaiklnums tintai nuo ftf.Of 
iki $7.50.

Aldam I(hs,<11ciia, iirdAlioml* ir 
karais. ». g o x n o n Nuo ė iki 9 rytu.

!--- J... ' Uk
Tei Yarda 8634. AKUŠERE A

Mrs.A.Mictiniewlcz
iaiguai Akušerijos Ko- 
legiH; ilgai praktika* 
vuni Pennsylvanijos 
hospitalėse ir Phila-
delphijoj. Pasekmin
gai patarnauju prie 

i indy m o. Duodu rudą 
v'otokioae Hrom mote
rims ir merginama,! ■ 
3* 13 So. Ilaisų/d’fkr.

r Am* untr.j' luf *) 
Chicogo.
r 7 __ i



—C. Z. Urnlch.

WEST SIDE

12.

(Atsivyta.)

pa

netai kalėjimo už apgavystę.

Centralinio Komiteto posėdis.

Vietinis.

EXTR A! Pranešimai

KENSINGTON
Kam tas kabinėjimosi?

Prakalbas su paveikslais rengia L. 
L. Federacija pėtnyčioj, spalio 11 d., 
G. M. Chernaucko svet., 1900 Union 
avė. Vietos gyventojai atsilankykite 
j tas prakalbas. —Komitetas

NAUJIENOS, Chicago, ID,

• < <g? cn> «»*t

Pėtnyčia, Spalio 11, 1918.MM----------------* ——1111-1 ■■JI '11HB! -1 . L1J 1 ■ J*

REIKIA DARBININKŲ
;.<r. ■

saina — Lithuanian Division. i nei nemano daryti tokių negiF
Ačiu iškalno ir pasitikime di- (Irių pastangų. Atjienč, kiek ir 

džiausį skaitlių. Lietuvių Judėji-| kur galėdamos mes raginame Į tai^ konferencijai^ Taigi 
mo. <

L^S. 22 kuopoH delegatais j Aštun
to Rajono konfreenciją tapo įgalio
ti tie patįs ką buvo išrinkti perei-

v ii.,. v ii dėlioj, spalių 1“3 d., malonės susirin-žrnones lankytis į panašus vaka- ktl įMeldažlo svetainę. Mandatai 
rus. O kas deįlto, kad piki. kom. bu* įteikti ant vietos — konferenci- 
leido įsisteigti antrai moterų kp., 

Propagandos Mokyklos tai tegul dvasia nevargina sau LDLD. 19 kp. susirinkimas įvyks
lankytojams. galvą: pildančiojo komiteto na- sf kiiūbV knmlmryj’.''i.'n ’

_ z, . .... ... .rėš - nusimanė ką daro. Ji-1 antrų lubų. —M. T.Dr-gui P. Grigaičiui netikėtai . >1 _____ _. .. , *,.i stu mat zinoio, kad šioje apie-1susirgus, Propagandos Mokyk- .. ... , . ... . . * LSJL. 1 kp. rengia draugišką pa-
L»« Ainiwli<‘vakaro nebus I 1,r^e C fUlidasi dlktokas būrys Į sj)jnksminimo vakarėli šioje suba-los sesijos šiaudu vakaie nebus. 1 n L j H 12 , s t 3(HI1

---- — 1 , . . s. Halsted st. Pradžia 7 vai. vakare, priklausyti į LMPS., bet dėl tu-1 —Komisija,
lų priežasčių nenori įstoti į se-| --------
nnin kunna I LMPS. 29 kp. repeticija veikalonąją Kuopą. Grj|žj Magelionn jvyks pėtnyčioj,

I U* »•. . z. I Tegul tos dvasios nelieja tieki spalių 11 d., 7:30 vai. vakare, Liuo-I urtingas Chicagos aptiekmm Į . . . Isvbės svet. ir 1822 Wabansia avė.
kns, Eugeny Herinnnn, vuknr <lau,? as’"'ų nekliu<lln" v,s“°- Ušęjai malonėkite atsilankyti |«I- 
kreip&d j policijos departamen- men<’- NauJ°ji n?ra tokia bals,‘ I ’l‘lr"1 loiku- Kom.tetns.

t, prašymu sujieškoti jo moterį kai'> u’ K
Mūry, kuri užvakar rytą neži-| 67 k>»‘ VaW’'ba‘
nia kuri dingusi. Moteris turė
jusi su savim didelę sumą pini
gų ir daug brangakmeny. Bi-I Chicagos Lietuvių I LSS. 234 kp. labai svarbus susi-
jbnuisd, kad Įįa Kaįlėjo užpult I Darbininkų Tarybos [rinkimas įvyks pėtnyčioj, spalio 11

1 I ▼ J I d., 8 vai. vakare. University Setllc-
piktadariai. [prakalbos. |ment svet., 4630 Gross avė. — Visi

______  [ | kuopos nariai privalo atsilankyti, 
Seredos vakare, spaįlių 9, Chi-1 ncs turime svarbių reikalų.

wT . , . .. I t • . • r-. . . . , I —Sekretorius.Nuteisė senelį. Icagos Lietuvių Emrsnninkų la-l . _____
žilaplaukis, 68 metų amžiaus hba ,>™k^“S Lė?%7Si,,,l Vi i'ripS

.. .... . . M. Meldažio svetainėj. Kalbėjo rįV 1 •«’. spanų pi įpuolasenelis, John Murray, vakar ta-l.4_, .. „ ; , J I LSS. 204 kuopos susirinkimas, kuris
J/ ... r s • r Naujienų red., d. P. Grigaitis, I bus drg. P. Antanavičiaus bute aul- 

fiiaus ligonis sveiksta ir vakare po nuteistas 5 metams prie sun- “i\nriw.” r<„i vi illrirPHnnk r? .vaL pietų’ taigi bl,tinai sl,si‘ 
kiniu darbu Darės “falšvvus“ P 1 Kl‘ JurMeilonls- r nkite visi ir atsiveskite naujų na-. ‘ Ų ? • i* v- I Pirmasis kalbėjo apie Lietuvių Į f1“ i,ri5»‘raJ»yH- Turime svarbių da-pimgus - penktukus ir desim-l^. . . . . ri. . . . . Dykų aptarti, o prie to gausite 7 nr.. . . 1 X- 1 , Darbininkų larybą bei jos nu- “Apžvalgos”; ir kurie dar negavoteu us. ai jau <c m į ar ųl vejk,|us darbus, antrasis — apie|^nyKų’ ,n‘ Kausite. —V.V. Petraitis 
Murray gavo nubausti už pana-1 .. . . . .. . .- I K- Vaianciunas.. [unijas. Žmonių buvo pilninte-| --------
Šų prasi engimą. I lė Meldhžio svetainė. Retai ka-Į Dr-stės Lietuvos Vėliava Am. No 1

i<>; I mėnesinis susirinkimas įvyks nededa toj svi tainej ipnsiimko t<)-[iio, spalių 13’<L, 1:30 vai. po pietų, 
kio gražaus svietelio. Westsi-1 Į?avis Sųuare Park svet., 45 ir Pau-I hna gat. —Draugai ir draugės, ma-

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

Ch. Liet. Vyrų Choro Komitetai.

Reikalauja uždaryt 
mokyklas.

SUSIRGIMŲ SKAIČIUS 
NESIMAŽINA.

Apsileidimas.
Ligai besiaučiant gyventojai 

pradeda reikalaut, kad butų už
daryta visos miesto mokyklos. 
Sveikatos departamentas tečiaus 
atsisako daryti tokių griežtų žin
gsnių bent tuo tarpu. Svei
katos nūkalų komisionierio Ro
bertą manymu, Ųalj^kų stovis 
dar nėra taip opus, kad reikėtų 
uždaryti mokyklas. “Dar pa
žiūrėsime“ atsake jisai.

Naujų susirgimų skaičius va
kar buvo kone toks imi L kaip 
kad užvakar — 1,750. Iš jų 1. 
392 susirgo influenza ir 358 plau 
čių uždegimu. Vadinasi, tik 11 
žmonių mažiau. Bet užtaigi va
kar buvo 155 mirtįs — 91 nuo 
influenzos ir 64 nuo plaučių UŽ

pūsi į Chicagos sveikatos depar
tamento komisionierių Robertto 
ną prašymu pristatyti 25 dak
tarus į tūlas kasyklų apielikes, 
kur dabar pradėjo siausti ispa
niškoji influenza ir. delei stokos 
gydytojų, grasina neniieruolai 
išsiplėtoti. Žadama mokėti “ge
rų algų“, tik teguįl suranda rei
kiamų gydytojų. Sveikatos rei-j 
kalų komisionierius tečiaus abe
joja begu tai bus galima: ir Chi-

Influenza siaučia ir kitose Ill
inois valstijos vietose. Ji įsiver
žė ir Duningo ligoninėj. Iš ten 
dabar urmu bėga kurk nursės- 
slaugytojos. Bijo mat užsikrė
sti. x

P. Grigaitis serga.
Vnkar netikėtai susirgo “N.” 

redaktorius, d. P. Grigaitis. Bu
vo manyta, kad prisieis ilgesnį 
laiką pabūti lovoje, šiandie te-

rasi gdlės skaityti jnrnią lekci
ją Soc. Propagandos Mokyk lo-

ASMENŲ .IIEAKOKMAJ

Prapuolė aptiekinlnko 
moteris.

Jaieškau pažįstamų Stanislovo .la
so ir Paulinos žukauckaitės, Kauno 
gub., Šiaulių pav., Žagarės miestelio 
ir Evarislo Norvaišų, .limiškes pa
rūpins, Skilvionių kaimo. Turiu la
bai svarbiu reikalų iš Lietuvos. Pa
tįs atsišaukite .arba kas juos žinote, 
praneškite man jų adresus.

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

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

BOBSON BROS.
W. 19 ST., CHICAGO2845

j Harvey, III. 289 kp. susirinkirnaa 
4 Įvyks 11 d. spalio, pėtnyčioj, 7:30 v. 
Į Ponciarz Svet. — Kaip nariai taip 

“ i ir norintis prisirašyti meldžiami ne- 
I pamiršti. —Organizatorius.

Pajieškau savo sūnų Juozapo ir 
Vincento Ūdrų, Kauno gub., Novo- 
aleksandrovsko pav., Avinosto so
džiaus, taipgi ir draugų Simono ir 
Petro Pielinskų. Meldžiu atsišaukę 
ti.

Jurgis Ūdras,
671 W. 18* st., Chicago, 111.

Pajieškau savo pusseserės ir pus
brolio Juozapo ir Marijonos Abakų, 
Kauno gub., Šiaulių pav. Girekės so
dos, ir pusseserių Konstancios ir 
Marcljonos Pašakarnaičių, Kauno g., 
Šiaulių puv., Užpelkių sodos.

Liudvika Abakaitė, 
1816 Ruble St., Chicago, III.

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

• Juozapas Kundratas, 
1326 So. 49lh Avė., Cicero, III.

REIKIA moterų pre tvarkymo po- 
pierų. Pastovus darbas. Gera mo
kestis. Kraus and Golbus, 
5833 S. Throop st., Chicago.

4

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

mokestis. Atsišaukite tuojaus.
Star Cereal Co., 

2132 W. Chicago avė., Chicago

REIKALINGAS bučeris. Turi kal
bėti lenkiškai. Gera mokestis. Pa
stovus darbas.
3215 S. Morgan St/, Chicago, III.

Eli

Gyventojai atkartotinai ragi
nami užsilaikyt deramai. Nesi- 
lankyt į kratomųjų paveikslų te- 
atrefius, nevažinėt perpildytais 
gatvekariais, užlaikyt švariai gy
venamuosius kambarius ir susir
gus stengties neužkrėst kitų. Ap
sileidimas - nepaisymas yra ge
riausi ligos draugai.

Tokio apsileidimo esama ir 
pas tūlų atsakomųjų įstaigų žino 
nes. Vakar sužinota, kad kelin
toje atsitikimų tų įstaigų žmo
nes sergančiuosius gabenę į li- 
gonbučius gatvekariais! Influ
enza juk yra užkrečiamoji liga.

Chicagoje bloga, bet kitur dar 
blogiau. Pennsylvanijos valsti- 
jinis sveikatos biuras vakar krei-

True Iranslation flled wlth the pn.M. 
mnster at Chicago, III., Otc. 11, 1918, 
aš reųuired by the act of Oct. 6, 1917
Pasaulio didžiausia paroda 
(apvaikščiojimas) Laisvės 
Dienos, subatos, 
spalių

Pradedant panedėliu

Spalio 14tą
Musų didžiausias 

Išpardavimas

Pianą ir 
Player Pianų
Visas sandėlis 
parodytų 
pavyzdžių stailių 
pianai ir player 
pianai nupirktų nuo 
Conrad Piano Mfg. Co. 
Mihvaukee 
bus padėti išpardavimui 
už įžymų sutaupymą 
Žiūrėkite subatomis 
Naujienose

KLEIN BROS11 PIANO STORE W
2027-2029 S. Halsted St.

Susivienijimas Lietuvių 
skelbia ir užprašo, visus sykiu iš 
Lietuviškų kolonijų, liuosnorius 
4-tos Laisvės Paskolos darbinin
kus, katrie dalyvauja šiam Lai
svės Paskolos apvaikščiojiniui 
(parodoj), ir be atsisakymo at
likti. šią vieną iš svarbiausių ap- 
vaikščiojimų (parodų) tuo pačiu 
sykiu užprašo kuo naiskaitlin- 
giausiai visą Lietuvių visuome
nę, kad nė vienas ne užsiliktų 
namie arba darbe, bet eitų 
dalyvavimui šio apvaikščiojimo 
bo ta yra musų Lietuvių pavi- 
nastis. Be skirtumo merginos 
moteris ir vyrai turi atlikti šį 
apvaikšČiojimą. Šis svarbiausia 
vienas iš visų apvaikščiojimų, 
musų Lietuvių ligninais dalyva
vimo, su kitomis visomis tauto
mis pasirodymą garbe Dėdei Ša
mui, kad mes Lietuviai esami su 
ijsuonvi ik* liksim ant visados. 
, iuosnoriaį (\Jolunlte>eir)i 4-tos 

Laisvės Paskolos Lietuvių divi* 
zijos, darbininkai bus pirmiau
si vedėjai Lietuvių Divizijos. 
Muzikantai, Draugijos ir abel- 
na žmonija seks jus. *

Šis Laisvės Dienos apvaikščio
jimas, arba iškilmingas pilno — 
Patriotizmo Lietuvių susijudi
nimo, dėl augščiaus užbaigimo 
šios karės, sykiu dėl Paguodo- 
nės, Suvienytų Valstijų Valdžios, 
sustiprinimo žmonijos dvasios, 
dar daugiau pirkimui po antra 
4-tos Laisvės Paskolos Bondsą, 
labiausia tie katrie pirkote nai- 
mažiausia suma, ir ne pirkote 
pagal savo paskutinius išgalės, 
o dar labiausiai tie katrie visai 
nesat dar pirkę. Pirkite po an
trą 4-tos Laisvės Paskolos Bon
dsą ir dabar pirkite pagal savo 
paskučiausių išgalę. Tie katrie 
dar visai nesate pirkę, pirkite 
tuojau. Pirkite visi iper Lietu
vių Diviziją, nes Kas yra sau
giausia Investmentas ant Pasau
lio, ir stipriausia Sekuracija, ka
tros dar nei vienam neteko už 
savo pinigu investmentą aplan
kyti.

Charles Z. Urnich - Lietuvis 
4542 So. Wood St. Telephone 
McKinley-4756 Kapitonas 29 
Warda Lietuvių Divizijos, išrin
ktas nuo Suvienytų Valstijų Val
džios dėt 4-tos Laisvės Paskolos 
dalyvavimo, kur gali užsirašyti 
4-tos Laisvės Paskolos bile kada. 
Subato Lietuviai susirinks Grant 
l»«rl«. vinf«» hn* iMižvrnflta BU

Davė burtininkei 100 dol.
I .. y. . 1 1 • . . • I illlM —•l-Tl augeli 11 IHUUML'n, lliu-

Ponia Kute Skopek, 2537 Co-|uieciai mat nelabai paslankus įlionėkite laiku ateiti nes turim daug 
i * i i i — *• I ka I ha s ^Fnrvhos Di*nka*l‘hos i h'9 įeikalų apsvarstyti,logne gt., vaakr patraukė tieson I 1 arwos pi a Kainos i —Rašt. D. Motuz.
‘pasekmingi) burtininkę” tūli) j k’činus išjudino juos. Otatairo| --------
Mary Trezmarek. Sako, ponia ll°-k,,<l llll,slJ TaO'ba turi dide-

1 |i-„ -t*__ | inviniiiiosi susiniiKimas neivyKs spa-Kate davusi burtininkei 100 do-Į* ts l.n-kniies Chicpgos h< tuvių | Ho 13 d. Kadangi tą dieną bus Aš- 
’erių, kad ji išgydytų jos vyrą. Į darbininkų miniose.
kuris dabar randasi beprotna-l
myj. “Pasekminga burtininkė“Į Dvidešimt ^ntrosios nariai 
pinigus priėmė, bet bepročio ne-l veikia išsijuosę — dalina rinki- 
šgydė. Dabar jai gręsia keli lnM kampanijos literatūrą, šau- Gmss

LSS. 4 kp. ir LSJL 1 kp. bendras 
lavinimosi susirinkimas neįvyks spa-
tunto Rajono konferencija'.

—J. J. Jonušavičius.

Aš Mffgdelena Rulskevičiulė—Sa
baliauskienė, paeinanti iš Vilniaus 
gub., 'frakų pav., Jezno volost. Bu- 
čiunų sodžiaus, pajieškau savo gi
minaičių: sesers sūnaus Adomo Ra- 
mančiaus ir pusseserės Onos Dic- 
kiutės—Noreikienės, abudu paeina 
iŠ Vilniaus gub., 'Iraku pav., Stak
liškių miestelio. Malonėkite kuogrei- 
čiausiai atsišaukti, ba turiu svarbių 
reikalų. Mano adresas:

MagtJelena Sabaliauskienė, 
Box233, Bridgeville, Pa

REIKIA pardavėją. Turi būt geras 
Žmogus. Geriausia propozicija, 
loom 401.
417 S. Dearborn st. Tęl. Wabash' 4867

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

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

REIKIA prityrusių lietuvių—mer
ginų pardavėjų, turi kalbėti angliš
kai, lietuviškai, departamentinėje 
krautuvėje.

Lustig’sDept. Store, 
3410—12 S. Halsted st., Chicago

REIKIA moterų prie tvarkymo 
knygų ir popieros. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. — Millcr and Co- 
hen, 1416 Blue Island avė. Tele
phone Canal 857. n

Ž‘

■tf

Patrdukė tieson apdraudimo 
kompanijų.

Vakar tapo patraukta tieson 
Traveler’s Insurance kompani
ja. Skundėjas — First Natio
nal banko vice-prezidentas J. 
Arnold, kuris pereitą metą ne
teko abiejų kojų. Kompanija 
atsisakė mokėti jain metinę “pa
šalpą“ po $6,800 per 20 metų. 
Ponas Arnoldu dabar nori gaut 
vienu kartu net 136,000 dolerių.

kia susirinkimus ir rinitai rūpi
nasi pasitikt rinkimus. “Bent 
vienuoliktame. w,arde republiko- 
niški ir demolcratiški poneliai 
negalės šeimyninkaut kaip tin
kami“ — sako kuopiečiai. Bra
vo!

į LSS. 234 kuopos extra susirinki
mas įvyks pėtnyČio, 11 d. spalio, 8

Į v. vak., paprastoj svetainėj, 4630 
i avė. —Dradgai ir draugės, 

( malonėkite atsilankyti, nes reikia 
išrinkti delegatus i rajono konferen
ciją . Org. P. K.

So. Englewood. — 170 kuopos te
atras ir koncertas įvyks subatoj, 12 
d. spalių, J. Butkevičiaus svcKainėj, 
8132 Vincennes avė. Taipgi dinnuos 
Keistučio Mišrus Choras ir Chicagos 
Lietuvių vyrų choras. —Komitetau.

AŠTUNTO RAJONO 
REIKALAIS.

Rytoj, spalių 12 d., Meldažio 
svetainėj, įvyks didelis tarptau- 
tiškas vakaras - balius. Rengia 
visų tautų socialistai, kartu ir 
dvidešimt antroji — rinkimų 
kampanijos reikalams. Chica- 
giečuii, ypač gyvenantį^ Wcst 
Sidėj, turėtų atsilankyti į šį pa
rengimą — būtinai.

So. Englevvood. — LSS. 170 kuop. 
susirinkimas bus pėtnyčioj .spalio 
11 d., J. Butkevičiaus svet., 8132 Vin- 
cennes avė. Draugai, malonėkite 
visi susirinkti paskirtu laiku.

—Sckr. J. Janulis.

LMPS 29 kuopa rengia draugišką 
vakarėlį su programų spalių 13 d.., 
Viešo Knygyno svetainėj, 1822 W. 
Wahansia avė. Pradžia 4 vai. vaka
re. —Komitetas.

Pajieškau Aleksandro Kavaliaus- 
co, Kauno gub., Raseinių. pav., Bi
jūnų dvaro. Kas žinot, ar jis pats, 

atsišaukit.
Fr. Sliburis, 

3359 S. Lovve avė., Chicago

Aš, B. Gilvvid. pajieškau merginos 
arba moters dėl 2 vaikų prižiūrėji
mo. Meldžiu atsišaukti šiuo adre
su:
1712 Marshfield avė.
- ■ 1 1 —.....- 1

Chicago

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU pastovaus barzdasku

čio darbo. Esu atsakantis savo dar
be. Kalbu lietuviškai, lenkiškai, ru
siškai ir angliškai. Atsi.šaukite lai
šku i Naujienų ofisą, pažvmėdami 
No 48.

REIKIA DARBININKU

RAKANDAI

BETA PROGA! Priversti parduot 
už pusdykę: puikius 5-kią kambarių 
apartmento daiktus; dailus dining 
room setas ir bedroom setas, taip
gi $850 player pianas tiktai už $2Š0 
ir $200 Victrola su brangiais rekor
dais už $55. Taipgi parsiduoda a* 
liejiniai piešiniai. Viskas naudota 
iktai 3 mėnesius. Priimame Laisvės 

Bondsus. Ateikite tuojaus.
Bezidencija 1926 S. Kedzie avė/

PARSIDUODA dvi lovos sų mat- 
rtisais ir paduškomis, vyriška ka- 
moda, “rekinčėras”,, ice baksis ir 
šiaip visokie daiktai. Parsiduoda ne
brangiai ,nes priverstas apleisti Šią 
vietą. Galite matyt nuo 7 v. kas 
vakaras. Nepraleiskite progos.
1418 So. Main str., Rockford, III. 1

šiandie, 8 vai. vakare, Melda
žio svetainėj, įvyks svarbus Cen
tralinio Komiteto posėdis. Ko
miteto nariafi prašon^i atvykti 
laiku, nes turėsime apsvarstyti 
tūlų svarbių reikalų kas dėl se
kamos Aštunto Rajono konferen 
cijos, kuri įvyks spalių 13 d., 
toje pat svetainėje, kaip 9:30 vai. 
ryto. < ' ■? ; * ■11 ■ i

Posėdis prasidės lygiai 8 vai. 
vakare.

Ant Jusas,
Laikin. VIII Baj. Sekr.

Vyčių vaisku nebegirdėt. Tie- 
;a, randasi vienas kitas vytys, 
bet bijo pasirodyt. Bet užtai 
vvestsidiečiai liuosiau atsiduso: 
nieks nebekelia triukšmo prie 
sVdtainės durų.

PRANEŠIMAS DRAUGAMS 
šiuomi pranešu visiems draugams, 

kad aš permainiau savo gyvenimo 
vietą. Reikalui esant meldžiu krei
pties šiuo adresu:

F. W. Žalpis,
3117 Lowe avė., 3-čias augštas
II I ........O" ............... .1 ||| i Iit—

Subatoj, spalio 12 d., Laisvės Die
noj, visos Bridgeporto lietuvių drau
gijos susirinkite ant apvaikščiojimo 
Grand Parke, pusiau pirmą (12:30) 
vai. dienos. — Kviečia

Apvaikščiojimo Komitetas.

Visi darbininkai, pasižadėję dirbti 
Socialistų tarptautiškame baliuje r— 
naudai rinkimų kompanijos, kuris 
įvyks Subatdje spalių 12 d. Melda
žio svetainėje. Meldžiu pribūti i pa
skirtą vietą nevėliaus kaip 6:30 vai. 
vakare. -—Komitetas.

Roseland. — LSS. 137 kp. mėne
sinis susirinkimas šį mėnesį įvyks 
pėtnyčioj, Spalių 11 d., 7:30 vai. yak. 
Aušros kambariuose, 10900 Michigan 
avę. Visi nariai būtinai atsilankyki
te laiku. Bus renkami delegatai į 
VIII rajoąo konferenciją ir bėga
mieji reikalai svarstoma. —Valdyba.

Chicagos Lietuvių Darbininkų da
rybos Distriktų Organizatorių do- 
mni, _ Visi Chicagos Lietuvių Dar. 
bininku Tarybos distriktų organi
zatoriai šiuo yra kviečiami pradėti 
darbu. Kiekvienas dįstrikto 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 prakalbtu ir t.t. — sezo
nas, Todėl, gerb. organizatoriui, bu
kite prisirengę. Greitu laiku turė
sime pradėti organizavimo ir švieti
mo darbą. —Chicegos L. D. 1.

Pildantysis Komitetas.

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI 

(U. S. Frec Employment Service) 
Jieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.

PIANAS pardavimui, išdirbimo— 
“Story and Clark”. Kaina buvo Š450, 
otdabar parsiduoda už $200. Parda
vimo priežastis — savininkas Bei
na į kariuomenę. C. GRIGALIS, 
706 Garfield Avė., Chicago.

Phone Lincoln 7874.
>

NAMAI-žEMfi
Už darbo parupinimą visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rąsies darbininką — į fabrikus, J ka
syklas, į ukius, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrą, taip moterą ir vai
kų, kaip amatininką, taip papra
stiems darbams.

REIKALINGA Ienų traukėją Ir 
darbininkų j ledų svirnus, 40c. | va
landą, 10 ir 11 vai. darbas.

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

REIKIA shearmenų ir leiberių i 
Serai) Iron Yard. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. Atsišaukite į 1632 
W. Kinzįe st., Chicago.

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

riePARSIDUODA lotas (rėžys) 
Crawford avė ir 57 st už pigiį 
ną, nes turiu išeiti Į kariuomenę, at
sišaukite trumpu laiku. Savininką ga 
įima rast namie nuo 5tos ryto ligi 
8-tos vai. vakaro. Wm. Danto.
642 W. 18th St., Chicago, III.

i

$

PARSIDUODA namas ant 2 augš- 
lų; medinis, su cementuotu baiz- 
meniu. Dailioj vietoj; gatvė ištaisy
ta ir išmokėta pilnai, šis namas 
parsiduoda su mažu įmokė j imu — 
$100 įmokėkite, o likusius po 10 ant 
mėnesio, kaip randą, kur in kelis 
inctus išmokėsi namo rendą pinigais 
kur dabar moki svetimiems. Norin
tis įsigyti šį namą atsišaukite adresu 
2844 W. 36th St., Chicago, Iii.

■st .1

MOKYKLOS

Na, matote, vos tik spėjo su-| 
siorganizuoti nauja Liet. Mot. 
Progrea. Susivienijimo kp. Rose- 
lando - Kehsingtono apielinkėj 
ir tuoj ją apsėdo piktoji dvasia 
(save ji vadina Slapta Dvasia). 
Ko gi ji nori? Ko kabinėjasi?

Pirmajame kuopos susirinki
me mes lesvarstėnie tik apie 
tai, kad pasiųsti Centrui narių 
duokles ir kada šaukti sekamą 
susirinkimą, o ta dvasia kažinką 
pasakoja “Naujienų“ nr. 236. 
Girdi naujoji kuopa svarstė bai
sių dalykų — dėti visas (pastan
gas, kad pakenkus LMPS. 25 kp. 
vakarui, kuris rengiamas “Mot. 
Balso“ naudai.. Kam tie prasi- 
manymai?

LMljS. 67 kuopai musų susi
rinkimo reikalai rupi nemažiau, 
kaioir LMPS. 25 kp., todėl ji

Kensington. III. —- LMPS. 67 kp. susirinkimas įvyks nedėlioki, snallo 
13 d., 2 vai. po pietų, Aušros kam
bariuose, 10900 Michigan avė. Visos 
narės būtinai atsilankykite ir atsi
veskite naujų narių, šis susirinkimas skaitysis pirmas oficialis kuo- 
nos susirinkimas. Reikės galutinai 
sųtvarkvt kuopos stovi ir aptarti 
tuhis bėgančius reikalus.

—Organizatorė.

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

REIKIA MERGINŲ PRIE LENG
VO DIRBTUVĖS DARBO. GE
RIAUSIA MOKESTIS.
1418 W. 22nd ST., CHICAGO

REIKALINGI 2 kriaučiai prie ko- 
sfumeriško darbo. Atsišaukite grei
tai. St. Alekno, 
Tel. Drover 6836. 911 W. 33rd St.

f VALENTINE DRE8SMAKING 
COLLEGE8

6205 So. Halsted at., 2407 W. Ma* 
diaon, 1850 N. Wella SL

137 Mokyklos Suv. ValatijoM. 
Siuvimas, Petreną Kirpimas, Da- 
signing, dėl biznio Ir namu. Vietos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantau 
ta išmokinti jus pasiūti suknaa ui 
$10. Phone Seeley 1642

BARA PATEK, Pirmialak*

1

S

Draugiškas vakarėlis su puikiu 
programų rengiamas LMPSA. 29 kp. 
nedėliojo, spalio 13 d., 1918, North 
Sidės Viešo Knygyno svet., 1822 W. 
Wahansia avė. Pradžia 4 vai. vaka
re. įžanga 15 centų ypatai.

—Komitetas.

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

.Komitetas.

REIKALINGA prityrusi moterė 
prie tvarkymo sruogų. P. Goldman, 
1820 W. 14th St., Chicago, III

Penkių West Ridės draugijų Įga
liotiniu (Centro) susirinkimas įvyks 
panedėlyj, spaliu 14 d., M. Meldažio 
svetainėj. 2242 W. 23rd PI. Pradžia 
8 vai. vakare. Draugijų įgaliotiniai 
prašomi atvykti laiku.

Sekr. J. Dabulskis.

PAJIEŠKAU mokinių prie fotog
rafo amato. Aš išmokysiu į trumpą 
laiką, galėsite būti geru fotografu. 
Kurie turėtumėte norą mokyties, at
sišaukite greitu laiku. Galite atsišau
kti kaip vaikinai, taip ir merginos, 

.......... ____ ...____ ■ kurie interesųojatės tuo darbu. Krei
pi. (Chicago). Draugai delegatai, pkitės laišku įdedami krasos ženk- 
pribukite visi paskirtu laiku, nes lėlį dėl gavimo atsakymo, šiuo ad- 
konferencija atidarys lygiai 9:30 v. resu: ,
Dienotvarkis bus paskelbta ant vie- 1 J- J. Braknis Hudson Studio, 
tos. 577 Hudson avė., Rochestcr, N. Y.

LSS. VH-to Rajono reikalu.—Vi
sos LSS. kuopos, priklausančios VIII 
Rajonui, prisiųskite delegatus į ex- 
tra konferenciją. konferencija į- 
vyks nedėlioj, spalio 13, kaip 9:30 
vai. iš ryto, visiems gerai žinomoj 
M. Meldažio svetainėj, 2242 W. 23rd 
PI. (Chicago). F ‘ '

Drapanų Skitai
Darymas petreną, kir
pimas, pritaikymas ir 
drapanų siuvimas. Len
gvai išmokiname 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 SEWINQ SCHOOL
J. F. Kasnicka, Prezidentas,

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

i




