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VOKIETIJA PASIDUODA
500 zmoiw 

žuvo giriu i
True translation filcd \vlth the post- 
niaster at Chicago, III., Oct. 14, 1918, 
as rcųuircd by Ino act of Oct. 0, 1917

Dienos Nuostoliai 
S. V. Armijos, 

Francijoj

gaisre WASH1NGT()N, spalio 12.
Armijos ir jūreivių korpuso pa
skelbtieji Amerikos užjūrio spe-

Vokietija pilnai priima Vii 
šono sąlygas

-r 1 11 "....... ..................... ..

True translation filcd with ttic post- 
master at Chicago, III., Oct. 14, 1918, 
as reąulred by the act of Oct. 6, 1917

True t raliai at ion filcd with the port- 
master at Chicago, Ilk, Oct. 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Serbai paėmė
Niš

Daug miestelių sudegė siau- 
čiančiame šiaurinės Minne- 

sotos miškuose gaisre.

L>ULUTH, Minu., spalio 13. 
Siaurinėj dalyj Minnesotos val
stijos nuo Ashland iki Moose e- 
žero siaučia didelis nesulaiko
mas miškų gaisras, kuris Šluoja 
viską ant savo kelio.

Keli šimtai namų sudeginta, 
ištisi miesteliai pavirto vien pe
lenais, didžiausia plotus girių iš
degė.

Grand Bapids esą degąs, bet 
kadangi visos vielos sutrauky
tos, tai patvirtinti žinią negali- 
ma. Pereitą vakarą gaisras grą-l 
sino Case Lake miesteliui, bet 
paskesnių žinių apie jį negauta. 
Du specialiai traukiniai stovėjo 
išgabenimui gyventojų iš Two 
Hhrbors. prie kurio artinosi gai
sras.

Tarp Caribon ir Harney visas 
plotai išdegė.

Gaisras iki šiol nėra sustabdy
tas, kadangi nėra jiegos, kuri su 
juo galėtų kovoti.

Pabėgėlių nuo gaisro, kurių 
namai liko smulkinti iki kurie 
liko be pastogės ir neteko viso 
turto, yra tdli virš 12,000. Dau
gelis pabėgėlių yra apdegę. Bet 
ne visi žmonės spėjo išbėgti nuo 
gaisro. Spėjama, kad apie 500 
žmonių nespėjo pabėgti ir žuvo 
liepsnose. Materialiai nuostoliai 
siekia milionus dolerių.

kų komanduotojo šiandie nuo- 
I stotini siekė 713, kas padaro vi
so iki šiai dienai nuostoliu 15, v
176. padalintų sekamai:
Užmušta karės lauke .. 8,878 
Mirė nuo žaizdu .......... 3,060
Mirė nuo ligų .............  2,307
Mirė nuo šiaip atsitikimų 1,012 
Sužeista ..................... 21,42 I
Prapuolė, iskait. belaisv., 5,165 Į

Viso.............  15,176.

True translation filcd with the post- 
mastei* at Chicago, III., Oct. 11, 1918. 
us rcųuircd by the act of Oct. 6, 1917

DAUG LIETUVIŲ SUŽEISTA.

Sutinka apleisti užimtas žemes
X

True translation filcd wilh the post- 
masler ai Chicago, III., Oct. I I. 1918, 
as rcųuircd the act of Oct, C, 1917.

SUVIENYTOS VALSTIJOS
PERSERGSTI ŽMONES.

VOKIETIJOS VALDŽIA I >. uę trnn.lalion ru«d with tho poM- 
t- a > Mm i mastei’ at Chicago, III., Oct. 14, 1918, SAKOSI KALBANTI IR ! us reąulred by the act of Oct. U, 1917.

Už ŽMONES. (PREZIDENTAS DAR TU-

14 žmonių žuvo nuo žemės 
drebėjimo..

SAN JLAN, Porto Kičo, spa
lio 13. — Pėtnyčios ryte Porto 
Bico sala liko sudrebinta žemės 
drebėjimo.. Aguadilla miestelis 
liko apsemtas vandens. Jame 
žuvo 14 žmonių, o virš 10 žmo
nių sužeista. Kitame mieste už
mušta keli žmonės. Gdlbut žu
vo ir daugiau žmonių kituose > 
miestuose, bet apie tai nėra t i-1 
krų žinių.

215 MIRĖ CHICAGO.J NUO 
INFLUENZOS.

CHICAGO. — Suimtoje buvo( 
1,233 susirgimų ir 111 mirčių 
nuo infhienzos ir 123 susirgimai 
ir 101 mirtįs nuo plaučių užde
gimo.

Lietuvių Moterą Progresy- 
vio Susivienijimo AGITA

CIJOS Savaitė.

III Rajonas ir 25 kp. ren
gia Prakalbas utarninke, 
spalio 15 d., 7:30 v. v. Tur- 
ner Hali, 12001 Halsted St., 
West Pullman. Kalbės 1’. 
Dundulis ir k.

\VASHINGTON, spalio 13.
Amerikos ekspedicinių spėkų ko 
numduolojas praneša apie seka
mus nuostolius:

l'/.muštų karės lauke 186; 
•prapuolė karės lauke 30; sunkiai 
sužeisti 287; mirė nuo žaizdu 
73; mirė nuo šiaip atsilikimų 9; 
mirė nuo ligų 56; lengvai sužei
sti 8; sužeisti nežinia kaip sun
kiai 27. Viso 676.

šiame sąraše paduodamos se- . 
kainos lietuviškai skambančios 
pavardės:

John Kaminski. Detalu r, III., 
užmuštas.

Ben. Similas, Georgetosvn, III., 
sunkiai sužeistas.

Karrol Sadkrula. Madison, III, 
prapuolė. ,

Joseph Barone. Palmei’,Mass.. 
sunkiai sužeistas.

\Villiam George Ginakis.Free- 
mont, Ncb., sunkiai sužeistas.

Paul B. Gregovvski, Binghamp 
ton, N. Y., mirė nuo žaizdų.

Joseph B. Piotorius, Butler. 
Pa., mirė nuo ligos.

\Villiam Stanaites, Shenando- 
ah, Pa., sunkiai sužeistas.

Anthony Kumpa,Beading.Pa., 
sunkiai sužeistas.

Spalio 12 sąraše:
Kasimir Walo\vicki. Vilnius, 

Lietuva, užmuštas.
James Bordelis, Youngstowu., 

()., mirė nuo ligos.
• Wa!ter Bumblackys, 160 Ken- 
sington Avė., Chicago, sunkiai 
sužeistas.

Allex Konieczka, Mihvaukee, 
Wis., sunkiai sužeistas.

Joseph Ravgiala, Haverhill, 
Mass., sunkiai sužeistas.

John Uurban, Paltenjki .(?)♦ 
Lietuva, sunkiai sužeistas.

Adam \Visnieski, Brooklyn.N. 
Y., sunkiai sužeistas.

Stanley M. Karle\vicz, MiKvau 
kue, Wis., prapuolė.

Stanishnv Woysi.sk i, Baltimo- 
rcų Md.. sunkiai sužeistas.

Stove Sinkens, So. Boston,! 
Mass., sunkiai sužeistas. J

Joseph J. Lazoskie, llazlelon. 
Pa., užmuštas.

Liepia susilaikyti nuo sprendi
mo.

\VAS11INGTON, spalio 13.
Amerikos publika šiąnakt vėl li
ko persergėtu susilaikyti nuo 
sprendimo apie Vokieti jos laikos 
notą, kol valstybes depe.rlamen- 
te nebus gautas oficialia atsaky
mas ir prezidentas Wilsonas ne
padarys nuosprendžio apie ji.

Perspėjimo, kuris paeina iš 
valstybės departamento, turi lai- 
kylies kiekvienas jo svarbu:* 
negalima perdėti.

Vertjmns notos teksto buvo 
gautas šiandie iš Berno Šveicari
jos reikalų vedėjo Frcdcrick Or
deriam.

Jis sutinka su tekstu paduotu 
iš Nauen. bet negavus oficialiu 
dokt ,‘menlo Ocderlin susilaikė 
nuo komentarų J apart pasaky
mo, kad jis nebus paduotas val
stybės sekretoriui Lnnsing,

Jis, suprantama. gaus tik ofi- 
ciale nota. L L

Oficialis atsakymas, kuris at
eis per Šveicarijos reikalų vedė
ją, dar neatėjo į sostinę. Iš tos 
priežasties kaip valdininkai, taip 
ir dpiomalai nurodo reikalingu
mą didelio atsargumo.

'WASHINGTON, spal. 12. 
— Bevielinė žinia išsiųsta iš 
Nauen, Vokietijos stipris be
vieliuos stoties, priimta 'lt, 
persiųsta šiąnakt oficia- 
liams diplomatiniams šalti
niams čia, neva paduoda tek
stą Vokietijos atsakymo iį 
prezidento Wilsonjo paklau
sima kancleriui Maximilia- 
nui apie Vokietijos taikos 
pasiūlymą Išrodi, kad pre
zidento Wilsono .sąlygos yra 
pilnai priimamos. Tekstas, 
■kaip izau .a r.t/auu, jev 
sekamas:

i RI PASITARTI SU TALKI
NINKAIS.

Pirm negu galės pertraukti mū
šius.

WASIHNGTON, spalio 12. - 
Vokietijos atsakymas į preziden
to Wilsono paklausimą, perini-, 
tas kaip jis buvo išsiųstas pvr- 
didelę bovjelinę stotį Nauen, ta
po perduotas oficialėsė žiniose 
iš Francijos. Jis užreiškia, kad 
Vokietija yra pasirengusi priim
ti prezidento Wilsono taikos są
lygas, evakuoti užimtas terito
rijas kaipo įžanga prie mūšių

^ALKANUOSE TALKI
NINKAI SUĖMĖ 90,000BE
LAISVIŲ IR 2,000 KANUO-

L1Ų.

PARYŽIUS, spalio 13. Ka
rės ofiso pranešimas sako:

“Nuo rugsėjo 15 d., įskaitant 
bulgurų-vokiečių kareivius, pa
sidavusius sulig laikinės sanda
ros, talkininkai suėmė 90,000 be
laisvių, jų tarpe 1,600 oficierių.,

“Tarp oficierių yra penki 
generolai.

“2,000 kanuolių ir milžinišku 
daugybė medegos taipgi paim
ta.“

Berlinas prisipažįsta nete
kęs Niš.

LONDONAS, spalio 13.
‘‘Mes netekome Niš” sako šian- 
jliftuiiūs vokūm prn 
nešimas apie veikimus Balka
nuose.

True translation nled with the post- 
niaster at-Chicago, Jll., Oct. I I, 1918, 
as rc(|iiirod by the act of Oct. 6, 1917.
9,199 KAREIVIAI MIRĖ NUO 

INFLUENZOS.

True translation filcd wUh the posl- 
master ai Chicago, III.. Oct. IR 1918, 
us rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Lloyd George ir Clemenceau 
tariasi.

LONDONAS, spalio 13. Ko
pija Vokietijos atsakymo prezi
dentui \Vilsonui gauta šįryt už- 
rubežinių reikalų ministerijoj 
iš llaagos.

VŽrubcž.iniu reikalu minisle-L
ris Ballour ir iždo kacleris Bo- 
biar Law išvažiavo iš Londono 
pasitarti su premieru l.loyd 
George.

Tas lig nurodo, kad Anglijos 
^H’emieras yra Paryžiuje, galbūt 
tariasi su premieru Clenienceau.

Anthony Slanisze\\ iski, Tole
do, O., užmuštas.

VS’ladisla w Bagdono'.visez. 
3838 S. \Vood SI., (’.hicago, mirė 
nuo ligos.

b’rank Ponelis, Nokomis, III., 
suukįąi sužeistas.

“Atsakymui į Suvienytų 
Valstijų prezidento klausi
mus Voki ij aidžia šiuo 
užreiškia:

J “Vokietijos valdžia priė
mė sąlygas, išdėstytas prezi
dento Wilsino jo kalboje sau 
šio aštunti ir jo paskesnėse 
kalbose, pamatais pastovios 
teisingos taikos.

“Todėl jos tikslu pradėti 
svarstymus bus tik susitari
mas praktiškųjų smulkmenų 
apie pritaikymą tų sąlygų. 
Vokietijos valdžia mano, kad 
valdžios valstybių, susivieni
jus jų su Suv. Valstijomis, 
taipgi laikosi pozicijos, užim
tos prezidento Wilsono jo: 
kalboje.

u,Vokietijos valdžia, ben
drai su Austro-Vengrijos 
valdžia, tikslu įvykinti per
traukimų mušiu, užreiškia 
esant pasirengusiomis sutik
ti su prezidento propozicijo
mis apie apie evakuacijas.

“Vokietijos valdžia pasiū
lo, kad prezidentas duotų pro 
gą susirinkimui maišytos ko
misijos padarymui reikalin
gų prirengimų kaslink eva
kuacijos.

“Dabartine Vokietijos val- 
džųi, kuri prisiėmė atsako
mybe už šį žingsniį linkui tai 

i kos, buvo sudaryta konferen 
cijos ir sutartyj su didele di
džiuma reichstago.

^Kancleris, remiamas vi- 
Isuose šiuose veikimuose di
džiumos valios, kalba vardu 
'Vok lelijos valdžios ir Vokie
tijos žmonių.

pertraukimo ir kad taikos pasiū
lymas atstovauja Vokietijos 
žmones, kaip ir valdžią.

Nors iš teksto Vokietijos no
tos išrodo pilnas priėmimas pre
zidento Wilsono sąlygų, Suv. 
Valstijų ir talkininkų šalių žmo
nės turi būti persergėti prieš 
priėmimą jos kabio sutikimo su 
prezidento reikalavimais, kurie 
reikštų urnų apsistojimą karia
vimo.

Jei prezidentas Wilsonas ga
baus nuspręstų, kad yra ganėti
nai nuoširdumo Vokietijos 
pasiūlyme, kad jį persiun
tus talkininkams, reikia atsimin
ti, kad Anglija, Francija ir kitos 
talkininkų šalįs turi prisidėti 
prie sprendimo ar pertrauka 
mušiu turi būti suteikta ir ar 
turi b u t i s v a r s t v -L 
mai smulkmenų apie pritaiky
mą prezidehto VVilsono sąlygų. 
True transiatipn filcd with Ine pust- 
masler at Chicago, III., Oct. i t, 1918, 
as re<iuii ed by tnc act of Oct. 6, 1917
BERLJNAS DŽIAUGIASI AT

SAKYMU.

WASH1NGTON, spalio 12.
Armijos vyriausias gydytojas šį 
vakarą paskelbė, kad nuo rugsė
jo 13 d. iki šiandie vidurdienio 
kempėse buvo 231.866 susirgi
mų influenza ir 30,687 susirgi
mų plaučių uždegimu. Viso bu
vo 9,199 mirtįs.

KUNIGAIKŠTIS LVOV AT V A- 
ŽIUOJA AMERIKON.

TOKIO, spaliozlH^iv^lintd)’ 
Kunigaikš^is^ėieorgi Lvov, pir
masis premieras laikinės val
džios, sudarytos tuoj po nuverti
mui Rusijos caro, šiandie atvy
ko iš Siberijos i Japonijos uos
tą Tsuruga.

Žmonės bučiuoja viens kitą ir 
džiaugiasi ateisiančia taika.

t< George Ziędlis, New Bedlord, 
Afąss.., užmušl|qis. *vj o

“SOLF, užrubežinių

LONDONAS, spalio 12.
Amsterdamo žinia, datuota va
kar, į Daily Express, sako:

“Sujudimas Berline, sakoma, 
nepaprastas, žmonsė bučiuoja 
viens kitą gatvėse, nors vienas 
kito nepažįsta ir šūkauja viens 
kitam laikos pasveikinimus.Vie 
natiniais žodžiais, kokie girdėt 
visur Vokietijoj yra: ‘Pagalios 
laika!’

“Prie dabartinių aplinkybių 
kiekvienas politikierius ar gene

(Nesenia'i pasiekę \Vashingl- 
oą žinios sakė, kad kunigaikštis 
Lvov išvažiavo iš Siberijos į Su- 
vien. Valstijas per Japoniją.)

True translation filcd with the post- 
inaslcr at Chicago, III., Oct. 14, 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. 6, 1917

Pagclbos laivas Archangels
ke.

VVĄSHINGTON, spalio 12.
Baudonasi Kryžius paskelbė a- 
pie atvykimą j Archangelską A- 
merikos pagelbos laivo su 1,60(1 
tonų maisto, vaisių ir kitų reik
menų talkininku kareiviams ir K 4.
kenčiantiems civiliams gyvento
jams. Prekės apkaimiojamos 
$1,500,000.

kalų ministeris.“ 
“Berlinas, spalio 12, 1918.”

rei- volas, kuris atvirai priešintųsi
priėmimui Wilsono sąlygų? bu

tų nušluotas smarkios minios’’.

True translation filcd with the post, 
master at Chicago, III., Ocl. I I, 1918, 
as rcųuircd by Ihe act of Oct. (i, 1917

LONDONAS spalio 12. žo
džiai "Vokietijos valdžia” yra pa 
minėti Vokietijos notoje 7 kar
tus. Čia paslebiama, kad papra
stoji vartojama forma buvo “im 
perialė Vokietijos valdžia,“” todėl 
klausiama: ką reiškia apleidi- 
maš žodžio “imperialė”.

____________ 

Prancūzai pa 
ėmė La

Fere
Gobain miškas baigiamas 
valyti. Tuoj puls ir Lain.

PARYŽIUS, spalio 13. — Ka
rės ofisas paskelbė, kad La Fe
re, grandinis tarp St. Quentin jr 
Laon. lapo priimtas franeuzų. 
Didesnė dalis, St. Gobain miško 
tapo paimta.

Gen. Mangin franeužų 5-sios 
armijos kareiviai paėjo iki 4 ki
lometrų (2 jr pusė mylių) nuo 
Laon, skelbia ku/ės ofisus.

Visi pranešimų iš fronto pa
rodo, kad fraiKyizų' besiverži- 
mas tęsiasi be sustojimo ir puo- 

yra vtttandų 
dalyku.

La Fere - Laon geležinkelis 
lapo pereitas augštumoj tarp 
Danisy ir Versjgny, apie 2 ir pu
sė mylių į rytus nuo Le Fere. 
šiaurinės ir rytinės dalį La Fere 
(Įega.

Į šiaurryčius palei Le Seere u* 
pc miesteliai dega, sako prane
šimas.
Ant St. Gobain augštupios fran- 
euzai paėmė St. Nicholas - Aux- 
Bois ir Suzy,

3 nie Iranslnlion filcd wtlh the pout- 
ni.islcr at Chicago, III., Oct. 14, 1918, 

i-pnnirpd hv thp net nf Art. fl, 1917.
AUSTRIJOS PREMIERAS TAI

KOS ŠALININKAS.

Zl BICH, spalio 12. —Vossis- 
che Zeitung Vienuos korespon
dentas sako, kad Austrijos pre
mieras baronas Husą rėk rezig
navo. Karalius Karolius parin
kęs kaipo premierą prof. Hen- 
rick Lammasch, skaitomą kai-
po laikos šalininką ir priešinin
ką susivienijimui su Vokietija.

VIENAS SVARAS CUKRAUS 
VIENU KARTU.

WASHINGTON, spalio 12. — 
Patvarkytos taisyklės apie parda 
vinėjimą cukraus suvartotojams 
nors leidžia išdavimą 2 svarų 
cukraus Į mėnesį dėl kiekvie
no žmogaus, aprubežiuoja par
davimą cukraus vienu svaru ant 
karto.

Nuo šilo laiko 1 svaras dėl 
kiekvieno žmogaus bus išduo
tas tarp 1 ir 15 d. menesio ir 
kitas sVaras tarp 15 ir 30 d.

Lietuviu Moterų Progresy
via Susivienijimo AGITA

CIJOS SAVAITĖ.

III Bajonas ir 25 kp, ren
gia PRAKALBAS Utarnin
ke, Spalio 15 d.» 7:30 v. v., 
Socialistų svetainėj, Michi- 
gan Avė. ir 111-ta gatvės, 
Roscland. Kalbūs Dr. A. 
Montvidas.
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AGITACIJOS SAVAITĖ

vesnėj ir augšle*snė*j ‘demokra
tinėj’ kultūroj; Į ekonominę 
Francijos formų griežtai veikė

k.

A. Vasiliauskas. Programe da
lyvaus broliai Bricdukai ir .1.

ir luojaus po tam pasiuntė rlo clmrakli'ringiiis 
prezidentui \\'ils<>nui. varde 
70,000 lietuvių išreiškimų sa
vo lojališkumo (?!). Aš,

i ^a^me paliklti Lietu- 
w w . vog žmonas be pagelbos, ka

nte. lithuanian daily new> da hiatome užsitraukiantį
Publishcd Daily cxcent Sunday by ant ju iš Čia, iŠ laisvos Ame-( the Lithuauian News Pub. Co„ Ine. .. , . _
1840 SO. HALSTED ST 

CHICAGO, ILLINOIS.

nkos, baisų klerikalizmo
I pavojų?

Panedėlis, Spalio 14, 1918.

Telephor.e (anai 1506
Jdžiuose ginčuose, kadaNaujienos eina kasdien. Išskiriant; ,. .v

nedCldienius. Leidžia Naujienų Ben- ’' mums reikia veikti iŠ VISU 
drovė, 1840 S. Halsted Si., Ghicago, I n<1 ;:P(r11 y
III. - Telefonas: Canal 1506. PaJRKU • . . t a

Beje, kunigai per savo po- bankinio kapLįulo, j
sūdį rugsėjo 21 d., Baltini o re, .šaknis leido apsauginis muitas
Md., balsavo prieš tvėrimą lie- j tų pramonės organizaciją ap- 
tuviškos armijos Amerikoje, mainais ir sindikatais, kurie vi- 

natijovinčs jos didėji revoliucija, su kurios' 
pagelba ji atgabeno pasauliui 
‘laisvę’ ir ‘demokralyGę.' bet sau 
paskaidymų žemės, netinkamą t 
didiesiems kapitalistiniams lik-į 
slams. Ligšiol dar du Irečda-1

Liet. Moterų Progres. Susivienijimo Dirva j

Kaina: Ar-gi nuims nieko hebe-

Sfl.OO
3.50
1.85
1.45

. .75

S5.00 
3.00 
1.65 
1.25 

. .65 
7.00 

.. 8.00

Money

Užsumkomoji
Uhicagoje—pačiu:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj, 
pačtu:

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

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

Asmeniškai Redaktorių matyt gali
ma lik nuo 5 iki 5:36 vni. vpK.

Redakcijos
Straipsniai

Sukruskime.
tuks- 

tančių yra surinkę savo da
rbo varymui čia ir Lietuvoj, 

įsisteigimui savo busimos 
klerikališkos viešpatystės

Klerikalai nemažai

Kaip būti darbštiems, ki-

cialistų.
Socialistus dabar pjauna 

bolševizmas. Visokie stra- 
kčiotojai, pienburniai, trem-

“dirty” politikieriai, huliga- 
Viai ir provokatoriai “vei
kia” dabar socialistų kuopo
se po bolševikų vardu, ir sa
vo rėkavimais ir provokaci-

dingą darbą. Socialistų dar
bštumas todėl dabar pavirto 
į rietenas.

Kaip kitą syk klerikalai 
iš musų ėmė pavyzdi, taip 
dabar mes turime paimti iš 

■jų pavyzdį, kaip būti darbš
tiems, kad tas darbštumas 
atneštų apčiuopiamus 
sius.

Ir turime sukrusti!
Reikia veikti dabar, 

jaus!
Taika čia pat!
Lietuvoj reiks musų 

gelbos, ūmios ir tikros 
gelbos.

Ne žodžiais, ne rėkavi
mais, ne pipirinėmis polemi
komis, ne bubnijimais apie 
“kairumus” mes galėsime 
duoti pagelbą Lietuvos darbi 
ninkams atsirėmimui prieš 
klerikalus ir kitus žmonių 
laisvės priešus.

Reiks tikro darbo.
Reiks pinigo.
Klerikalai šiandien ren-

vai-

tuo-

pa- 
pa-

$50,000lėdų dovanėlę’’ 
klerikalų politikos parėmi
mui. • - , v

Ir jie surinks. Ir jų surin
ktieji pinigai eis palaikymui 
tamsos jr išnaudojimo Lie
tuvoj!

Argi mes, nors bolševiz
mo, ligos kankinami, galime 
leisti, kad taip atsitiktų?, t

ve?
Ar jau mes atsižadame 

ant visados padėti Lietuvos 
darbininkams jų kovoj už

čiau klaidų padariusiems ku
nigams suvažiuoti ir ta klaidų 
kuogreieiausiai atitaisyti, nes 
antraip visi lietuvių. pasišten-. 
girnai gali nueiti vėjais.

nu*. Organizuotoji
kurią apsaugos muilas, saugo
jo nuo užsieninio lenktyniavi
mo, galėio paliekli išdirbinius

pramone Susivienijimo lll-čias Rajonas

Ne!

Sukruskime!
Parodykime, kad mes dar 

galime veikti, kad musų 
protų dar amžinai neužtem-

Taigi net dievobaiminga tau
tietė stalo kunigų lojališkumą 
kaipo klausimų. j

Indoinu tečiaus, kad tie kuni
gai Ballimorėje nepasibijojo.ku-j 
nigėlio 1' . Kemėšio ir daktarėlio 
Bielskio, kurie liek galybės pa-

Ii kainas naminei rinkai... Ap- ant žemės kaipo ‘laisvi žemės, 
i mainas ar sindikatas valdė rin-savininkai’ sunykusiuose žem- 
ka. Kapitalistų draugijų nusla-j dirbystės miesteliuose ir kai- 
linėjimas pardavinėjamų kainų muose. šilo žemės paskaiitymo 
davė .•ipmainams didžiulius pel- pasekmė buvo dvivaikė sistema, 
mis. Paskui šitie pelnai buvo neužtenkamas šalies gyventojų 
panaudojami užsienio rinkos augimas ir su tuo stoka darbi- 
ližkariavimui. ninkri Francijos dirbtuvėms, 

nu- Tokiu budu visas pramoninis

apie nieką!

ko kito daryti, tai bent išau
ginkime Lietuvos . Laisvės 
Fondą.

Jo pirma visko reiks Lie
tuvai, jo pirma visko reiks 
Lietuvos darbininkams jų 
kovoj už laisvę!

Pradėkime darbą!
Tuojau, neatidėliodami!
Auginkime Lietuvos Lais-

Rinkime aukas ir patįs au- 1 v
kokime!

.ie, stokime už Lietuvos lai
sve!

Apžvalga
GUDRYBfi

reiškė su dideliu 
mu:

“Visų šalių sociaj-patriotai

ko žmonės. Jų peštynes yra 
lik laikinės. Kaip karė pa
sibaigs, tai jie netik susišne
kės, o ir pasibučiuos.”
Išrodo, jog ''Laisvei” norėtų*

nelik nesibučiuotų. bet ir nesi- *.
nesišnekėtų, nes pasr melavimų 
ir susišnekėjimų ji 'l 
jiems už bloga Kaip 

didele 
pripa-

SUS!

ir aut tolinus ncsišnckėl ir nesi- 
bučiuot. Bet jų laukia už lai

h ismas.

ITm* franslaf»on fi1o<l wth |br nosf 
mastei* ai Chi-ago, III., Oct. 11. 1918, 
is rceiuireel by the art of Oct. h, 1917
KUNIGAI PRIEŠ 
LEGIJONUS.

Žinoine, kad vyčiai, vadovauja 
•ui ukn. Kemėšio, bevaisčio dak
taro Bielskio ir kitu, savo seime* c

nors su kaikuriais incidentais.

mis Amerikoje. Legionų užduo
tis, žinoma, pagelbėti Amerikai 
karėje. Tečiaus, sako. kini. Ke
mėšis matęs dar ir kitokių iš

rime* ir vyčių ir apskritai iš ka
talikiškos jaunuomenės.

Pasirodo betgi, jeigu leisvbę
sako tūla ilgaliežuvė tautietė 
vardu Ona Alytiene, kad toli ne

ietuviškos armijos (t. y. legi-

ga tautiete štai kų pasakoja die-

baigsis nedėiioj. spalių 20 
Prakalbos yra rengiama s 
mosi vielose:

on Parke, T. Maženio svetainėj

duugiuus užsiėmimo, negu 
minė rinku galėjo jom:*, d 
'Tatai jos pradėjo dirbti užsie 

-------- ------------------------------- nio rinkai ir, kad lie jų nariai 
Trur IrHnsIrttion filrd wnn lh<* pnsi-į Tirie dirbo užsienvi, galėtu Iru 
mušlcr ai Gbicago, III., Ori. I L 1918, ..... •* t :as rc<|iiiicd by the act of OcL 6, 1917, | klymuoli su apmauni tenai, 

j • •• • 1 iuins buvo įsteigta spccialis fo-SOClRlistcll priimti jlin nų..s< pripildomas nepaprastai-1 
kerių pažvalgas. Į siaLs pelnais iš naminės rinkos?

--------  ' Iš šito fondo apmainas mokėjo 
Lenseh atsidėjęs giria savo šalį |;ijp vadinaiųą išgabenimo pre^ 
kaipo "vėliavos nešėja ir subre- niiją. Su šita parama iš užpa-. 
ndesnės bei augštesnės ekono

mijos formos praskynėjų”.

mastei' ai Cbirago, III., Ori. II. 1918

LONDONAS. Pradėdama:

ė n pasaulio revoliucijos, kuri

Kalbės Dr. A. Montvidas ir d. 
Če pliuška nė. Programe* ( ?) da 
lyvaus broliai Bricdukai.

litai ninke, spalių 15, M. Mcl- 
dažio svetainėj. 2212 W. 23-ret 
PI. Kalbės eld. M. Jurge'uionis 
irsllud. A. Žymantas. Programe* 
dalyvaus sesers Gražiutčs.

Ketverge, spalių 17, "ant Burn- 
sidės," J. Marcinkevičiaus sve
tainėj, 1036 F. 93-rd SI. Kalbės 
d. Geplinskicne ir P. Kukulis.

Petnyčioj, spalių 18, "Naujie
nų” apielinkėj, Chernaucko sve
tainėj, 1900 So. l ’nion Av<. 
Kalbės P. Kukulis. Programe 
dalyvaus broliai Bricdukai ir Z. 
Viliutė.

Lakę. Blinstrupo svetainėj. Kai 
bes d. P. Dubickas ir J. Žemai
tė. Programa dalyvaus 58 kp.

Meh’osc

pertekliaus
šitas ckonor

na- kapiktias paskolų formoje kelia
vo svetur ii* namie pateikaujan- 
?'.eji turtuoliai ir 
pramonė stiprėjo.
minis besivvstymas išbraukė 
Francijų iš vadovaujančių žmo
nių surašo ir padalė ja pasauliu 
politiniai priklausančiu nuo Au-

inas prie savo pamatines temos,

l tarniuke, spalių 15, Wesl 
Pullmanc, Turner Hali, 12001 S. 
Halsted Sl. Kalbės d. T. Dundu
lis. Programe dalyvaus se*se*rs 
Kalvaičiutės.

t 'tarniuke, spalių 15. Rt>se*lanel, 
Socialistu Svetainei ant 111 gat-

bau.) Kalbės <1. M. Dundulie
nė. Programe dalyvaus sesers 
Kalvaičiutės.

Ncdellbj, spalių 21), Brighton 
Parke*, T. Maženio svetainėj 
kertė 38 P£. ir Kcdzie Avė*, bus 
didelis koncertas. Kalbės d. M.

Visose vietose prakalbos praSeredoj, -palių 16, Neirlh Siel
oj, Liuosybės sve tainėj. 1822 Wa 
Ibansia Avi*. Kalbės adv. K. Gu
gis ir Komp. S>1*. Šimkus.

Ketverge, spalių 17, Bridge- 
pe>rt, Mildos svetainėj prie* I lal- 
sleel ir 32 gatvių.- Kalbės “Nau
jienų'” rcd., ei. P. Grigaitis ir A.

to rb. visuomenė kviečiama ai
galėjo’ pasirodyti užsiienio’ naujos kapitalislinėsekonomijos 

formos atstovė, juo smarkesnis 
būtinai virto jos lenktyniavi
mas su Anglija, "kadangi Ang
lija. išliesų, buvo atstovi* to.

\ kus, 
rinkoje ir pardavinėti ten savo 
daiktus pigiau, negu

;nėn, kas

vokiečių
učius prakalbas ir tuo paremti 
progre syvių moterų judėjimų.

Rajono Valdyba.

jas esant susirėmime* tarpe* lais
vosios piiklyslės ir apsaugos ir 
loele*l labiausiai susirėmime* tar-

ugi, antra “jauna lenklyniuo- 
janli šalis, Suv. Valstijos, iki 
karės prasidėjimo "neatsisakė 
nuo savo pobūdžio kaipo kolo- 
ninės šalies ir skolinančios vals-

Todėl vokiečių impe rija apsi-

nes kapitalistiniu išsivyslynų) 
Ioriuos atstovė,” ir Ilcrr Lenseh 
vu užsidegimu ir atsidėjimu ima 
peržvalgyti kilimų šilo nauju 
Juode lio kapitalistinės valstybės, 
kurios pasiekius jis pataria Vo
kietijos proletarams priimti, o

pramonės žengimas

muitinių klinčių panaikinimas 
ir imperijos Įsteigimas, luojaus 
nuvedė Vokietiją prie* visiško vai 
z bos reikalų perstatymo”, rašo

mininkų, pramonės atstovai ė*- 
me jieškoti apsaugos už dešim
ties metų po imperijos įsteigi
mo. Prie* jų prisidėjo skyrius 
bankinio kapitalo, kuris Vo

rištas su stambiosios pramoni-

lingiausios ir ite*kmingiausios 
v:suomenės klese>s. Taigi ap-

bnvo pramoniniu.
alkreiptas i Angliją. Muitas 
neleide) užsiėmė) pramonės išdir
biniu i musu *. € i
sule'ike" musu K

naminę rinką ir 
pačių pramonei

nga valdymų ja. Podraug jis 
patiekė tokias sąlygas, kurios 
davė vokiečių pramonei orga

pramonės. los sąlygos susidė
jo pirmiausiai iš ankšto pramo-

ine).

rtu, lai musų trukumas reikėjo 
prašalinti su organizuoto yedi-

vobainungaim* bailiškame įnik- J'nksėiau buvo 
raištyje “Dirva”: M .

nemaža tenkin- to jis pašiepia ginčų už ir prieš

numylėtų tūlų profesorių ir
nus, kurios buvo prašalintos is č.orinniKų, Kuru 
naminės rinkos, smarkiaus iš- .1° suprasti, kad 

čia 
au- 
nu-

kilo pasaulio rinkoje. Bet 
jos buvo vedamos valstybės 
loriteto ginklais. Mes jau
rodėme, kad perėjimą prie ap
saugojimo muilo Vokietijoje 
padare draugijiniai įtekmingia- 
usios ir galingiausios klesos. Ir 
jos nesisvarslė pastatyti valsty
bės mašina uolion larnvslėn sa- 
vo mateiSaliams reikalams, .los 
varė valstybę nuo vieno muitų 
kėlimo prie kilo. Naujai išplė
tota koloninė politika ėjo ran
ka rankon su pasistengimu iš-

saugos pavesta musų pačių pra-j 
inonei. Diplomatija visuomet ( 
buvo pavedama finansinio ka-1

uis buvę) valstybės autoritetas 
už diplomatijos Iručių, j ne) 
liugesnė* buvo šita pagelba. 
prus laivynas, kariuomenė, 
pakalyj šlovinti, pasirengusi
Iii, buvo vertinga parama lenk
tynėms elel pasaulie) rinkų ir pa
sklidai žemes paviešio likučių, 
esančių “be* peilių”. Kova lar-

Ra

uz-
pu-

lislinių šalių ir juo smarkiau ji 
buvo vedama, juo dažniau ir 
grasiau ji kabojo viršum žmo-

nors llerr Lenseh ši-

kapitalistinės sistemos išsivysty-

nuvedė lie

šingai, jis ima šlovinti savo šalį 
kaiipo “vėliavos nešėjų ir sub- 
rundesnės bei augštesnės ekono
mijos formos praskynėjų", bai
gdamas savo žodžius šituo pas
tebėjimu: "Žodžiu, lai buvo mu
sų trukumas taip ekonominėj

mus iškėlė* i viršų ir biblinis pa

ekonomine*]' pažan-

Ir loViaus jis ima blaškyti vi-

ųil| kapitalu kompanija savrf Šimo sekama apžvalga kontras- 
vokiškoj formoj buvo tąja įmo- to esančio b'i'aiicijoj, “Joi saky- 
ii(*, kuri aprūpino pramonę jai sime,”« rašo jis, "Francija ne- 
li’iikslaniu kapitalu per bankų palupo naujos kapitalistinės or- 

Juo seniau ii* ganizacijos šalimi, nors delei sa- 
laipos pudary-'vo didesnio kapitalinio turto ir 
pramoninio ir kitų veiksnių ji galėjo patapti,tas sujungimas

1879 m. ga-

nes šitas Bismarkio elarbas bu
vę) viena giliausių priežasčių, 
kuri nuvedė prie dabartinės pa
saulio revoliucijos. I’uomi jis

gių, ant kurių jis neišvengiamai 
ant galo turėjo susitrenkti su 
angliškuoju”.

"Šitos rūšies išsivystymo* nie- 
kas negalėjo permatyti 1879 m., 
visų gi mažiausiai Bismarkis. 
kuris buvo lik paprastas žmo-

Simuose. Jei jis hutų lą malęs, 
lai jiš, gal butų užbėgęs (am ži
ngsniui taip apkrautam pasek
mėmis, nes niekas nebuvo to
lesnio nuo jo politikos, kaip ga
limas susirėmimas su
juros karaliene*, kurią jis norė-

Triie t> :»nslation l ilcd xvith Mie post-( 
mušte*!’ ai Chicage), III., Ori. *1 I, 1918,1 

rcc|iiired by the art of Oct. (>, 1917 į

Portorikiečiai
Karės Darbams

as

Po melų laiko organizavimo 
ir re gistravimo, Porto Ricos dar

(aul kojų besilaikė, bet jiems tas 
’ buvo nei už kų, nes išvažiavi
mas buVo viena didžiausių pro- 
gų, kokios jie senai laukė, taigi

gabenti sausumon; jie bus sam-j 
domi Kares Skyriaus; šitie civi- • 
liai karės darbininkai užims vie-| 
tas pirma negu sa,los kareiviai' 
užbaigs savo lavinimosi laika, j 

" I

Kiek karės darbininku,
11

bus

Valtims pilnoms darbininkų

kiant pas transportų, kiekvienas

i buvo matyt, 
savo namus. Gal pas jue)s visus 

mintis, kurią vie- 
‘Se vau (k* Puri to 

Rice>, pere) alla tambien e*s nues-

portiniai laivai pargabeno dau
giau kaip 3.000 darbininkų, bet, 
kaip matyt, daug daugiau salos’ 
darbininkų bus panaudota dar
bams sausumoje. Iš atgaben
tųjų 1,200 yra Nc\v Orlcans’e ir 
daug,iau kaip 1,800 pasiųsta 
Wilmmgtonau, šiam*. Carolinoj.

Suv. Valstijų samdymo larny-į 
yra 
dir- 
ne- 
cu-

senu ja h"s atstovas, F. C. Roberls,

jo išskirti visai iš savo sausu-
mos politikos".

"Mums", rašo HeiT Lenseh, 
"dabartinio pripažinimo užten
ka, kad Bismarkio nusprendi
mas 1879 m. žiūrini j ji\e-

vj, kuris likusiam pasauliui yra 
vėliavos, arba augšlesnės, nusir- 
pesnės ekonomijos formos ne
šėju. Pripažinę lai, mes supra
sime, kad dabartinėje, pasaulio 
revoliueije>je* Vokietija atstovau
ja revoliueijos pusę, o jos didė- 
ji priešininkė. Anglija, kontrre- 
voliucije>s pusę.

Redakcijos Atsakymai
| IMTUT bh i)lehTUm PaT“ 
| čiu. Kai ką betgi turėjome

mą. Tikimės, atleisite.
J. J. C’hesunui, West Pūliniam 

III. Tokio rašinio Bedakcija 
nėra gavusi, loelel ir negalėjo

AKRON, O

Klaidos atitaisymas*

"Naiijicnų" nr. 231 tilpo 
no korespondencija. Tarp 
joje Įsibriovė viena alilaisylina 
klaida. 'Ten pasakyta: “veik
liausia LMPS kuopos narė T. 
Liubinskiutė 
Siubinskiutū.

ma-

lenai.

pasakos, kad darbininkai, 
banlieji cukraus pramonėj, 
bus imami sausumom nes

būtinųjų dalykų. Didžiuma dar
bininkų, gireli, yra išlavinti elar-

ne reikėsią. A p 
no darbininke),

vice-governoriui, dant vėliaus, 
prireikus jo karinei larnybei, jis 
galima butu k ngvai surasti.v - v * »

Keli metai algai Boberts, nu-

bo liausimas yra vienu didžiau
sių klausimų. 'Taigi siųsdamas 
pirmutini transportų darbinin
kų sausumon prie karės darbų,

pradėti darbų

trinti valandomis prieš pasiunti
mą pirmo darbininko prieplau
kom Darbo Biuro priekyje lt 
valanda buvo iškabinta iškaba,

L

Kazimieras Gugis

I v.so!<iiu! reikalus, kaip i riniiaališkrtose 
taip ir civiliškuose itis’i’ ’.ose. Daro 

visokluts dokuntent ttg ir i opieras

Namų Ofisas:
S323 S. Hilsled SI.

I Ant trečių lubų
1 Tel. Drfcvvr 1319

M!e;to Ofbas-
11T M. Beafbo'fl ft. 

III -13 Vnitr 3tdc.
'!>!. Central 4 <11

I\ CALSK1S.
Notary Public

Užtvirtina visokias lejrališkas popieras, 
apdraudžia nuo nelaimingu atsitikimu. 
Suteikia geriausius advokatus dėl piu
rių bylų visuose teismuose: bendradar
biauja prie geriausiu advokatu.
1356 N. Hoyne A ve., Chicago, Iii.

Telephone llumboldt 8360

GEUTBAL MANUFAGTURING 
OISTRICT BANK 
1112 \V. 35-1 a gatvė 
(Tel. Drover 6310).

Yra atdara dėl biznio) nuo 9 i slo iki 
3 po pietų. Subatoinis iki 1 po pietų. 

VA KABA IS 
Seredoinis ir Subatoinis nuo G

8 vai. vakare.
Mane galite matyti banke, bet 

kalni atsiradus kreipkitės prie 
nęs i namus.

3313 Lo\ve avė., 
(Tel. Boulevard 9983)

1 floras, užpakalyj. Nuo 6 iki 1(1 v.v. 
A. PETKATl<

iki

ma-

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge ir Suhatof 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie ‘tų kaitų; priskaiionia ir 

1c ir 2c kariškos mokėsi ja 
1 DIDELI AKTAI KASDIEN

didatai ,joi bus priimti, 2 vai po
pietų butų pasirengę cili ant I:u Laisves Bondsai 
vo h.ojous ir laukti. |...........  HŽ (.|ls|) i)Įld (., .(||

W. Madison, kampas Halsted gaL, 
rooin 232, 2-ras augštas, virš Famoiis 
Clothing Store. Atdara vakarais iki 
8. Ncdėldieniais 10 ikil.

Žinia pasklydo kaip gaisras. (

šiandien) .buvo dažninusias alsi- 
liepimas. 'Tie, kuru* gyveno to
linus, nėjo atsinešti daiktų, bi- 
jodami, kad laivas nepaliktų jų. 
Daugumas buvo'* be švarku ir-

'l'uri būti d. T. kepurių, kiti be čcverykų,' arba į 
■Jaunas Kareivis. SP lokiais nuplyšusiais, kad vos

JOSEPH C. W0IX)N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie SI. 
Tele’phone Central 63H 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street, 

Telephone Rockwell



Panectelia, Sptilio 14, 1918. N A D JI E N O 8, Chicago, 1U.
,i ji iiiąmiM

So. Chicago, III. Ansonia,Conn
Iš plieno darbininkų gyvenimo. liet pas mus su kiekviena : ■

nauja diena moterįs turi užimti 
llya laika plieno darbininkui lekiu vielų dirbtuvėse, apie ku- 

buvo nežmoniškai išnaudojami rius pirma visai nesvajojo. Mat j 
ir be jokio pasipriešinimo vii- vyrai, didesni* sveikata ir tai ne- j 
ke tų sunkų jungų. Ni pakelia
mos gyvenimo ai Jinkyb-s te- 
ciaus privi i lė ir juos susiprasti, 
kad pagerinus savo būvį. Plie-! 
no bosai, išgirdę tų nemalonia • 
žinia, pradėjo nerimauti ir ilgai 
nelaukę pakėlė 'mokestį nuo 10

rpie ku-

NEAPSILEISKlTE!
Pirkile (laimiau i nisvrs Bondsti 

Dabar išsisukinėti reiškia pasidmlti 
n?ra tinkamesnės vokiečiams nauji? 
ims, kaip musų neprisirrnginuis pa- 
daryli paskolų. — Pirkile band.są. ••• 
Pirkile.

Utarninke užkandžiai
Daržovių sriuba kepta veršiena 
maišytos bulves,duona irsvicsla 
kava, arbata, pianas OOr

savo akis

j kinų ir sveikatai pavojingų dar- 
.1 ų, ypač Amer. Brass and Cop- 
per (Jo., Brass \Vire M iii ir Brass 
Af.i’i. Tose ji rijose dirbtuvėse 
dabar tnolerįs turi nešiot sun
kias stangas. Ir dar tie bosai

Didelis New York Pirkinys
darbininkai turės dirbti po <S v. 
"reguliariai," o kas po. tam. busi 
mokama "laikas ir pusė, 
darbininkai tuo neužsų 
no. Jie pradėjo organizuoties 
i unijų ir reikalauti tokios mo- 
k<'sliesv kokia diktuoja dabar-

bes. Belo, darbo valandos turi 
būt neilgesnes kaip 8 vai., o už 
v ršlaiki turi bul mokama dvi
gubai.

silpnas ir nuilsusias moli ris! Y- 
, pač ateives moteris, kurios ma- 

Bet; žai kalba angliškai, tos Im i nu
kentėti nevien darbo sunkumu, 
bet ir rėksmu, '(a i p jos ir kan

kinasi. x .
Dabar mažai yra lokiu, ak ivių 

moterų, kuries nedirbtų dirb.lu-

Moterų — merginų ir vaikų rudeninių ir žieminių kautų, siutų ir suknių.
The Superior Easilion Co., 1333 Broiubviiy, New York, pardavė nuims 3000 puikių drapanų už negirdčlą kainą.

Pardavimui Utarninke, Sercdoje ir Ketverge, Spalio 15-tę, 16-tą ir 17-tą.
.šios puikios drapanos taip greitai prie imis atsiųstos, kad mes turėjome paskirti cxlra dieną dėl prisirengimo. — t'larniiike išankslo su 
Iviuiibmnls slaniĮHHnis mes' pradėsime šj išpardavimą, kuris parodysesąs didžiausiu atsilikimu žiponų ir siutu istorijoje, 'l ai \ ra rele- 
n\br .sezone, drapanos už šia kaina negali atsikartoti vėl. Mes tą žinome iš fakto. Jeigu jus lurile pasiryžimą pirkti, DARYKITE TAI 
DABAR.

įr mažo mokesčio jokiu bildu ne 
įgali išmailyti šeimynų. Mote-

ninkai daugiausia įvairių tautų 
žmonės, bet organizavimo* dar
bas eina pasekmingai. Pav„ 
mašinistų, kalvių ir kitų mecha
nikų jau yra susiorganizuotų Į 
unijų-apie 95* 7. l ik bėda Mi 
tais vardu ir kitokių užsiėmimų 
darbininkais, nes jie daugiausia* 
ųtoividi ir jokio supratimo ne- ( 
turi apie unijų. Ale nors pa
lengva, bet ir iš jų skaičiaus yrti,

nūs kūdikius ir jieškoti jiems 
suraminimo duonutės... Nuo j 
to neišlieka ir lietuvės moteris: | 
ii jos diiLa dirbtuvėj po 10 vai. 
į diena ir dar yra priverstos lai
kyti p o keli s burdin-

EXTRA!
Nustebinanti žiemini.ii kuiliui, kurie yra tarp šių slailių, didžiausias pa 
rodymas šiame sezone, puikios kokybės juodo vilnonio Ihibid, dideliu, 
puikiu šilkinio pliušo kalnieriu, su diržu modelis, 48 ilgio, pa- $ 4 A 15 
puošia pliušiniais guzikais, mieros moterims ir merginoms “ *’

krik

Snperior Garment Co’s. 
Kalnieriu papuošta 

$25 Cheviot Velour 
Kautai

$19.98.
Moterims ir merginoms 
.žavėimili kautai, gero} 
koks bes cheviots, velour, 
angliško Ihibels, oxford, 
mellons ir khaki audek
lų. su diržais slailės, (li- 
dėliais pliušo kalnieriais 
arba Kid Coney kailio. 48 
colių ilgio, juodo, tam
siai hičlyno, oxford, Rei- 
ndeer ir buv-

Superior Garment Co’s. 
silkinio pliušo 
Kautai $22.65.

Vcrtį $30 ir $32.50
Paraukus žieminiai ka

ulai aug.štos vertės. Šalis 
pcco pliušas, vilnonas 
velour, puikus dideli ka- 
Inicriai, paprasti arba 
i)apuoš|i kailiu —■ su dir
žais slailės, 18 colių il
gio, mieros moterims ir 
merginoms, $30 ir $32.50

$22.68

valo ir lietuviui darbininkai

laukti kol kas kitas iškovos 
mums geresnį duonos kąsnį. At- 
(inancių svreda, spaliu 16 d., bus 
organizacijos milingas. Ateikit 
ir prisirašyki!. įstojimo mokes
tis tik $3.00. o mėnesinė mokes
tis .50 c. ir 7.5 c. Susirinki
mo vieta Ballimorc Avė. ir

Iš Kewanee
Parapijoną vargai.

Sakau, vienos bėdos ir vargai 
tiems musų purapi jonams. Skii- 
■(*<», nesigailėjo triūso ir pinigu

i kunigėli ir štai dabar nau-

Co’s.
___________ _ ____ $32.50

Nuslcbinunljs žieminiai kaulai, puikios 
rųšies amerikoniško vilnonio velour, sil- 
\ertoa, broadeloth, kersey arba šilkinio 
pliušo. Parankus didelis puikus kaime
lius, kili paprasti arba papuošti pliušu, 
naujais liuosais užpakaliais, spalvos sly
vinės, rausvos, rudos, melsvos, mieros 
moterims ir merginoms lik- 
lai po................................................

Superior Garment 
$10 Si įverto it Kautas

Superior Garment Co’s. 
Motery ir merginų šilki

nio poplino arba 
serge suknes 

$8.88.
Reguliarė $12.75 ryšis 

Nustebinančios suknės ir 
serge augštos rųšies švie
saus Sus(|uehanna šilki
nio poplino, dabartinės 
paskučiausios mados, di
deli kalnieriai, įvairios 
skirtingos spalvos, išsiu
vinėti modeliai, spalvos 
rudos, Copenhagen mel
svos ir pilkos, mieros 
moterims ir mer- $088 
Kilioms, po ....

Garment Co’s.

* Neuisitikfiklt savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptlekoriųi ,auksorlui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metu patyrimu i** 
![filiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darną atils
iu belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1861 So. Ashland Avė. Chlcaf «
Kampas 18-tos gatvės 

l-čios lubos, virš Platt’o aptlekH 
Tčmykite i mano paraką 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo I 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

į Dr. A. R. Blumenthal

AKIU SPECIALISTAS 
Akiu Egzamhiuola Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą. 

/ *^es vartojame 
J Pn®erintą Oph- 

thalmometer. Y- 
a patinga doma at- 

- ® kreipiama j vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėtdii i. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Z (hland Ar. kam p. 47 at 

Telt iihone Yards 4317 
Boulevard 6487.

kii kvienų seri tlų Linknln liuli 
kerti 91' ir C.omm. gutvių 
•int licčir lubu. Tut sukruskit » (f
lit tuviai! Lenkai jau beveik vi
si susiorganizavę.
jų butų negražu.
visi; nėra skirtumo kokioj šapoj 
kas dirba: \Visconsiu StciJ ar 
kur kitur.

Atsilikti nuo 
Stokit Į unija

Akron, Ohio

rVndai viena sočiaiis*- 
sumanė kreipties i dvasiškų 

va, idant jis atlaikytų pamal
ti . už jos mirusio suifhus duš - 
Į?. Kunigėlis - žjnoma kad ne 
rždykų -suliko patarnauti: at- 
i 1 Tą t šv. mišias ir paprašyt au
kščiausiojo ,kad jis neatstumtų 
ta cicilikiška dušele. .. Bet, kad 

motumėte kokį triukšmą su 
parapijonįs (žinoma, ne vi- 

neduok die! Kaip, girdi, 
ii girdėtas daiktas melslies

H-’

r z

mažėjo. Darbus gaZi gaut tik 
mechanikai. Lietuviai kinta-j 
darbuojasi, ypač jaunuomenė, j

Nesenai mus apleido vienas ’

m 
tiepia mums kalbėli 
bet-mis ne ir ne!

poterius. 
Ta ciciiikė lu-

veikliausiu draugų. \. \asvs. į ,, ,. Kas diena, kas vakarų para-Jauciame didelę spraga veikom I . .t|_ ... 7 *• r pijonis tik ir kalba apie tų slro-
;\nų atsilikimų. Visi “tikrieji" 
ir "gerieji/ daro skodų ir ta- 
i kiši kaip čia padarius, kad al-

Clcvclande darbai eina

bus gauna kiekvienas, ypač me
chanikai.

Jaunimas taipgi sukruto 
vakarais ir baliais.

“Malūnininkas
ir

Kaminkrėtis”
27,

Metdažio svetainėje
—“Birutė

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR C HIRURGAS

i5.>l w. Madison it. 1228 So. Leavitt St.
binte 600-612 Kampas 22nd pi.

Vxl»ndo*: III iki 12 ryto Valandos: 6 iki 8 vakaro
Phwn«* Haymarket 2563 Phone Canal 4621

Nedėidienlaii tik pažai sutarti
Rezidencijos Teld'phone Albany M46

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

Gydo Užsenėjusias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių, 
Koneni). Inkstu. Pūslės, šlapymo ir Visas 

L’rivatiškas Negales. "

35 So. Dearborn St. kampan Monro®,
fflr n M CHICAGO. ILLINOIS

Da m* H V V V Room 506 ir 507 Criily Bidg. Važiuok Via eJevatoriu iki Penkto augfito.
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldienials 10 iki 1. Taipgi I’anedė- 
lyj. Seredoje, Pėtayčioje ir Snbatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

Superior
$50 Pom Pom Kautai $39.75.

I*<losi)i.is žieminiai kautai, augštos pu
šies Normandy, Silverlone, Pom-Pom au
deklo, baby lamb audeklo jr S.flls šilko 
pliušas, kii coney ir beaver, dideli kal
niečiai, rankogaliai ir kraštai apačioje, 
kili gerai pasiūti, per visą pamušta su 
paprastu ir puošniu šilku, nau- ;i:^|C|75 
imisios soalvos. suecialiai l)o

ReziA 833 8. Ashland Blrd. Chlcaą< 
7«!»l)hou« U ayMarkei 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

SpecialiBtan Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą

Oflaaa; 3354 S. Halsted St., Chlcagt
T«>l, ph«»n* l)n>» rr »sll

i ?a).AMXM> 10—11 ryte; t—k povtet* 
Nedaliom10—)>

Superior Garment Co’s. 
Storoms moterims 

$37.50 Rautai $29.75
Parankus žieminiai kaulai, padary

ti iš juodos kersey, gerAi pasiūti ir per 
visa apmušta gvaranluotu Sol Salimi, 
puikus didelis šilkinio pliušo kalnie
čius, su diržu slailė, 48 colių ilgio — 
kili puikios kokybės, vilnono velour, 
mieros 16 iki 51 per krutinę, -S^C|7,) 
<37.51) kaina, už ..................

Z-------- ------------------------------- N
Superior Garment Co s.

Storoms moterims $45 šilkinio pliušo 
kautai $37.50

Puikus žieminiai kautai, geriausios 
kokybės Šalis šilkinio pliušo, didelis 
kalnierius šilkinio keramie, kili dide
liais plačiais arba jūreivio kalnieriais, 
viskas pamuštas gvaranluotu satinu, 
su diržais slailės, mieros 46 iki 51 per 
krutinę, $15 kautas tiktai

<l<(> •••••••• ____ __ _ ___________ >

|
Tclc; bene Yards 5032 I

Dr M. Slupniskl-
3109 S. Morgan st. Chicago į

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

Superior Garment Co’s.
Puošnus žieminiai kautai $18.15.

Jaunoms ir mažoms moterims puikios 
l;ok\bės cheviot ir velours, h gus ir puo- 
•ttus pl'iišas, didelis kalnierius, mieros 
i’> iki 10 melų, arba 31 iki 38 per krutinę, 
''1’2.50 kaulai, specialiai šiam iš- $ 4 tfj 1,5 
pardavimui po ............ T...............  ■©

■■BHMta

Superior Garment Co’s.

Augštos rųšies siūlai, vilnonio vyriško 
serge arba vilnonio poplino, gerai pasiū
la ir papuošta slailė, su diržais modeliai, 
pamušta puikios kokybės peau de cygne 
arba salinu, mieros moterims ir mergi
noms, reguliariai $35.1)0 ir $37.50 $07.50 
siūlas ............................................... £ f

DR. G. GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas

Chicago, III.

už ‘cicilikti dūšias", o ir visai* . ■ į neisilt islu ju "į šventa viela", i

r kris ir s užsimano pa-!
mes to neleisime

W. M. LAWII0N, M. D.
Akiu, Ausų, Nosies, Gerklės ir 

Plaučiu Specialistas

PRANEŠU gerb. visuomenei, kad 
1-mą rugsėjo dieną, 1918, aš persikė
liau iš po No. 1812 S. Halsted st., 
po num. 2650 W. 39111 Place, prie W 
Archer avė. “

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

Tclephone Yards 687

:r girna.
Tokios pas mus bėdos ir vai-, 

gai. —Krikščioniška Socialiste.!

NOSIES LIGOS
IŠGYDOMA / Be Skausmo

)

Ar jus greit 
pagalinate šaltį?
Ar jūsų nosis už
sikemša? Ar ju
ms varva glite į

džiųsta jūsų no- 
\r jums varva iš nosies? 

; atsilikimu nosies ligo
je, tokių kaip užkimusios no-* 
sis, katariškas išsiskyrimas, iš- 
sausėjimas nosies ir lt., buvo

kyriu mano specialu b(\ skaus
mo metodą. Aš esmi apsigyve
nęs per 21 metus prie State gal-

Tekančios ausys — skambėji 
mas ausyse ir užkurtimas gydo
ma. Be operacijos gydoma se-

Pafdtark su manimi šiandien, 
mokestis nebrangi.

RRANKLIN 0. CARTER,
120 S. State str.

<i/.» JINedOlidmis 10 12.

Aš per daug metų atkreipiau specialę darna i šj 
elskirą skyrių medicinos fr esu geriau prisiren-

* gęs negu dauguma daktarų pasekmingam jūsų 
gydymui. i t

Y1 « J Aš gydai: visas ligas ir silpnumus akių, tokius
V kaip silpnumas, vandenėtos akjs, apaugę vokai, ,

skauduliai žvyz.džio, opliška nervų kliūtis arba 
‘),*c l<ol'*a l^ki priežastis prasto regėjimo, 

išgelbėjau daug nuo aklumo, 
tfydau kreivas akis be.skausmo. 
D'ihakm1 akinius teisingai.

' LbDumas, triukšmas galvoje, ir visi au,sų kėbki-
UJl 8>doma vėliausiomis moksliškomis melo- 
domu.

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

“Džiovą ga’i'na išgydyti, jeigu teisingai gydysite išanksto.” Atei
kite į mano ofisų ir tciskile man išaiškinti jums svarbų teisingo 
užsilaikymo dėl AKIŲ, ALSU, NOSIES, GERKLES IR PLAUČIU.

TAI YDA DYKAI.

W. M. Laitai, M .0
219 S. Dearborn St., (Prieš Pačtą) Chicago, III.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Foplcro

SPECIALIAI: Maleva malevojimni stabą išvidaus, po $1.40 už gal.
GARK BROS. VYRECKLNG CO.

8003-3088 S. Halutcd St, Chicago, III.

Mrs. Agnė Ožugas
Lietuvė Akušerė

2650 Archer avė. ir 30 Place 
Archer Limils, Chicago 
Tel. McKinley 4420.

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

LIETUVIS GYDYTOJAS 1B 
CHIRURGAS

10731 So. Mlchigaa Ava. 
Roseland, TU.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Tolephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—8 ryto, tiktai.

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

P. A. Baltranas
Pirmos klesos saldainių, Ice Crca- 

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

P. BALTRANAS
616 W. 31st Str., ęhieago, III.

Phone Boulevard 7351
.........— 1 .. . ................. ................ .... ............................. ..IMURį... ,^.<1.11—., ».

Vyrišky Drapanų Bargenaii
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tu overkotų. .

Visai musai vartoti stotai ir o-vo.-- ’ 
kotai; vertes nuo S25 iki »85. dabni : 
$5 ir augšclau. Kelnes nuo U.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedMIomis ir ra-. 
karais.

8. G O R D O N 
1411 8. Gaištai 8U Chleago. I1L

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeri* 
1820 So. Halsted SU, Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 6—8 va-

3325 So. Halsted St., Clljcągo.

Ttl Yards 3654. AKU6ERKA . t

rrwiMrs.A.MIchni8Wlcz
Igusl Akušerijos Ko- 

egijt; ilgai praktika- 
mai Pennsylvanijos 
lospitalėae ir Phila- 
elphijoj. Pasekmin- 
*** patarnauju 
imdymo. Duoda rod^ i

dvokiose ligone mote
rims ir merginom*. 
31 ■ 3 So. Hal ted Str.

(Ant antrą labą) 
Chicago.

Nuo 6 iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.



NAUJIENOS, Chicago, UI.

| Chicago ir Apiehnke

Uždraudžia rūkyt 
gatvekariuose.

Inlluenza

AšTUNTO RAJONO 
KONFERENCIJA.

Kas gi joje nutarta?

SUSIRGIMŲ IR MIRČIŲ 
SKAIČIUS DIDĖJA.

šieji moka deramai užsilaikyti

mus. Susirgus nereikia vilkin-

Nepriima naujų ligoniu.

Je, kas gi nutarta toje “e.vlra" 
konferencijoje, kuri vakar turė
jo vielos M. Meldažio svetainė
je? Kas gi?

Skaitytojai veikiausia pame
na, kad perciloj, “reguliaivj kon 
feruncijoj." suspėta aptarti lik

Kaip jus manote apie tokią 
konferenciją, kurioje turi vie
tos panašus ‘‘tarimai’’?

Žinoma, kad Strazdas nealsi- 
dure nė kalorgon, nė tapo “su
spenduotas ant šešių mėnesių," 
negi papeiktas. “Įnešimas nu-

po suskaitymui balsų. Bet ar 
nupuolė ta dėmė nuo konferen
cijos, kurių jai antdcjo anie bol-

tarą. Juo greičiau jus pašauk-
no reikalai. įsteigimas

komisijos įsakymu nuo šiandie 
bus uždraudžiama rūkyti gatve- 
kariuose ir viršutinių linijų (eie- 
vat( rių) vagonuose. Norima 
mii'į, 'kad ^dvei<ariuose butu 
“įuodaugiau tyro oro ir tuo ma
žiau naujų aukų".

mus, tuo mažiau pavojaus bus 
įusv sveikatai it' gyvasčiai.

Kada šitie trįs “svarbus klau
simai*’ buvo apsvarstyti laikro
dis rodė 5 valanda. Savininkas

Konvencija atsisakė siųsti pra 
šymą valdžiai, kad ji paliuosuo- 
tų vyrus pasiųstus j kalėjimą su
lig karines tarnystes įstatymu, 
kurie sakėsi esą sąžiningais prie
šininkais kares.

Konvencija išrinko pirminin
ku 'Thomas Moore’ą iš Niagara 
Falls, Onlario, kuris paseks J. 
C. Watlers. Raštinlinku kasi
ninku išrinkta Draper.

Naujasis pirmininkas yra vi
suotinu organizatorių Dailydžių

Tatai laivo nutarta

Pagedėlis, Spalio 14, 1918.
.. ...............................................     '."ji-----------------------------------------------------

RASTA-PAMESTA REIKIA DARBININKŲ

nauji susirgimai inlluenza ir 123 
plaučių uždegimu. Mirčių bu
vo:! 11 nuo influenzos ir 101nuo

atsakomosios įstaigos stengsis 
uždaryt inkilas viešų sueigų vie
las teatrus, viešus susirinki
mus ir tt. , kaip tai buvo pa

im$.
Epidemijai siaučiant ligoninė

se vis mažiau belieka vietos nau- 
juems ligoniams. Pav., (.ook 
pavii-čio ligoninė jau atsisako 
priimti naujų ligonių, išskiriant

pavojuj.

Sveikatos reikalu komisionic-

AntanaS Gilis, II metų, mi
rė spalio 11 d., palikdamas di
deliame nubudime moterį, šu
nų 13 metų ir dukterį 6 melų.

spalio t I d., iš namų 1967, Ca- 
naluort avė., į šv. Kazimiero 
kapines.

Kviečiami giminės ir pažįs
tami dalyvauti laidotuvėse.

Pasilieka nuliūdime
Moteris ir vaikai.

Paskolos $30ikl $3001

I
Legalė rata 3t/j% mėnesyje. 
Vyrui ar moteriai, dirbančiai 
ar užlaikančiai namų. '

I
Ant rakandų, piano, vietro- n
lo», sankrovos fixturrs. ve
žimu, automobilių, Liberty 
Bnnds ir Insurance Policie*.. 
Skoliname Htoekyard’ų, Su
pos ir dirbtuvė* darbiniu- ■

I
kams grlžkf io ir biznio _ 
žmonėms,, klerkams ir tt. 
Ateikite i ofūa ir mes vis
ko smulkmeniškai išaiškinsi 
me. Atdara utnrninkaia, ket- 
ver«ai« ir aubatomla iki M 
vai. vakare. Panedėliaie, ae- ™
redumis ir pėtnyčiomis iki ■

LOCAL LOAN COMPANY, 
TUOS. F. KEKWIN, M*r.

4647 So. Halsted Street
Po valstijos priežiūra.

Tel. Drover 2116. 2-ras augštas

True lrutislution with the post* 
master ai Chicago, Ilk. Oct. 14, 1’918, 
as retptired by the act of Oct. 6, 1917
FIELD MUZEJUS LIKS
KARIŠKA LIGONINE.

Galės sutilpt 4,300 ligoniu.
Didžiulis Field Muscuni'o ba

iliukas. Grant Parke, kuris visai 
baigiamas statyt, neužilgo liks 
kariška ligonine, kurioj bus ga
lima sutalpini nemažiau 1.300

lai bus bene didžiausia kariš
ka ligoninė visose Suvienytose 
Valstijose. Pavest muzejų kari
škai valdžiai siitiko pati muze
jaus direkcija. Kariškoji val-

vistatymo darbą ir sudėti jin 
sas ligonbučio reikmenis.

Laike, kini muzi jų valdys ka
riškoji valdžia, visos senovės re. 
knybis bus sudėta muzejaus 
skiepe. Laikyti jas senajam bu
dinki, Jackson Parke, bijomasi,

Draugijų Domai
šiuo pranešame visu, peikiau

Liniukų Tarybai, draugijų dele
gatų domai. kad sekama visuoti
na Chicagos Lietuvių Darbinin-

nedėlioj, spalių 20 d.

Todėl prašome gerb. draugijų

konferencijos.

žiavo i kilus miestini malonės 
išrinkti naujus ir įteikti jiems

kur dar yra savo draugijų dele

lauk vii.

klę. kadangi su rugpjūčio 19 d.

gyvuoja. Butų geistina, kad 
draugijos siųsdamos savo įgalio
tinius i sekama Cit. L. D. T.C (k

ir reikiama duoklę. Tuo badu 
gerb. draugijos mums sutausotų 
daug brangaus laiko.

Pildomasis Komitetas.

Prakalbos su Paveikslais
Rengia Lietuvių Laisvamanių Federacija

Kalbės M. X. Mockus

Utarnin, Spalio-Oct. 15 d., 1918
K. of P. SVETAINĖJE. 
11037 Mfchigęn Avė.

Visi vietos lietuviai nepa mirškite atsilankyti, nes turė-

Kviečia KOMITETAS.

įlL'-; «■ ' J'

idant apsvarsčius netaip
tus klausimus'’, būtent

Po praeitos "reguhares kon
ferencijos" tarp kita aš pasa
kiau, kad reikia manyt, jog tai 
“nepaskutine ataka." Taip ir 
buvo. Bolševikuojanlįs žmogių

pavertė labui negražiu jomar- 
kn, kur luli labcjolini trukini 
skerečiojosi ir šukavo tiek, kiek

lovė ir didelė nesuvaldoma ger
klė. Draugus, kurie per eiles 
metu dalvvavo musų judėjime A * « |
ir nekartą žiurėjo mirčiai į akis, 
tie žmogiuką? \legė\si apdrėbi
narvais nilo galvos

neigi jų 
neminėsiu:

Tų žmogiukų vardų 
“argumentų" asai 
perdaug jau bulių 
jįarbė spausdintam žodžiui. Da
ngau izaci jos ardytojams ir ne-

konferencijos 
norės suprast.

tuos “svarbiausius" 
nutarimus. Kas 
tam jie daug pa-

Taip, pirmąsai klausimas bu
vo tas pats organo klausimas,

musų Aštuntam Rajonui" ir ku
ris buvo atmestas praeitoje kon
ferencijoje. Neatsižvelgiant į

turėti rajono orga- 
s all. Lėšos, kilosiiąc

“permatomos ir nepermatomos 
kliulįs", kurios galėtų pastoli 
tam kelią menkįiiekiai! Bci- 
kalinga lik "klesu kovos susi-

lalislų bernų dešiniųjų." Visa 
tuomet eis kuogeriausia.

Klausimui pašvęsta pora valau 
dų laiko ir pasekmės buvo los

rijoj. Toks organas Aštuntam 
rajonui neatsiekiamas, o antra.

neleistinas.

Antras klausimas buvo Lietu-

įlinkai pasirūpino įnešimų, kad 
Aštunto Rajono kuopos pildy
tų Sąjungos nuturimus (kurių 
visai nėra!) ir pasitrauktų iš L. 
D. 'I*. Vėl sKerečiojimasi, nauji 
negražus įtarinėjimai ir sugaiši
nimas virš dvejalo valandų brau

veizinl tūlų delegatų užreiškimo, 
kad, be visu kilu to įnešimo ne- C l t
uiios'. klumų. jisai neduos jokių 
pasekmių, nes jų kuopos kaip

vagos Lietuvių Darbininkų 'Ta
rybai skytuininkai atsiekė sa

žodis stosis kurni.’’ t
Trečias "svarbus klausimas.

landų laiko, buvo... (kaip čia pa
sakius!) "kad LSS. VIII Raj. su
spenduotų ant švšių(!) mėnesių 
SI. Strazdą" už parašymą žinios

to Bajono konferenciją!.. 'Tidi 
r-r-rcvoliuciouieriai s t e n g ė si 
“prirodyt,” kad, pasak jų pačių,

musų principus*’’

-—A.:___________

Tada per vieną valandą "nutar
ia“ sekami klausimai: rinkimų 
kampanijos reikalai, pataisos 
prie nominacijų, į Bajono ccn- 
tralinį komitetą, taisyklės apie 
busimųjų konferencijų šaukimą 
ir porus kilų. Per vienų va'lun-
dąl...

Kaip jus manote apie tokių 
konferencija? Draugiška, soci
aliai iška. nuosaku? Ką gi!

True triuislation filed vvith the post- 
niaster at Chiciigo, Ilk, Oct. 11, 1918, 
as reųuired by the act of Oct 6,1917.
Thomas Allison apleidžia
Booth House.

Jhomas W. Allison, Henry 
Bboth settlemento galva (ant

"Naujienų" dislrikto lietuviai 
gerai pažinojo p. Allisona. Bu
vo (ai pažangus žmogus ir geras 
lietuvių prielelis. P-as Allison 
yra tėvas paskubusiojo Bronį 
Dow Allisono, kuris lapo nuteis

pasipriešinimų parinktinJ karei
viavimo įstatymui, v *

Prisipažino ir mirė

'Tūlas Giovanini Fredcricho,
t

go State banko apiplėšime, 
sipažino ir mirė. Policija 
bar įieško kitų jo sdbrų.

RUBSIUVIAMS.

Bus visu lietuvių rubsiuviuC C £

tss-milingas. Ateikite. ■

liu 18 d.. 7:30 v. vak., A. C. of A
C

unijos svetainėje, 1579 Mi|l\vdu

tiems priminkite.

True Iranslation filed xvilh thc post- 
‘S’llit *11 I T) ‘ III |U
as reųulretl by thc act of Oct. 6, 1917

Amalu ir Kanados Darbo Ko- c
ngreso konvencijoje tapo nu
balsuota prašyli Kanados vald-

Iš kilų dalykų nutarta: prašyti 
provincinių valdžių padaryti pri

mokyklų iki 16 metų amžiaus; 
kad įstatymas skirstantis inži
nierius pagal laipsnius Onlari- 
oj butų suspendu'olas iki karei-

Spausdinimo Amalų 'Tarybos 
ženklelis (lobulis) butų deda
mas ant visų spausdintų atliktų 
Kanados datjbo skyriui; kad 
drabužių dirbimas darbininkų 
namuose butu sustabdytas; kad « *
butų įkurta tedera lia i ir provin-

tarijos elektros inžinieriams bu
tų įsteigta leidimų davinėjimo

minimalu mokestimi

samdymo agentūros

moterims 
privatinės 
butų pa- 

pensijos
butų duodamos visoms kari'ivių 
rangoms sulig jų sužeidimais; 
kad nemokamas ir priverstinas

c e.

Pranešimai
P R A N ESI M AS DBA U (i A M S

Šiuorni pranešu visiems draugams, 
kad permainiau savo gyvenimo 
vietų. Reikalui esant meldžiu krei
pties šiuo adresu:

E. \V. Žalpis,
3117 I.owe avė., 3-čias augštas

Teatras su dainomis, rengiamas 
Sietyno Choro, įvyks suimtoje, spa
lio 19 d., 1918, Meldažio svetainėj, 
2212 W. 23 PI. Scenoje statoma vie
no veiksmo vaizdelis: “Caras Sibi
re”. ..Sietyno Choro Valdyba

Cicero, III.—LMPS 13 kp. niėne- 
ninis susirinkimai įvyks spalių 14 (L 
8 vai. vak. M. Jankaičiu svet., 1837 
\V. U str. Visos nuris malonėkite 
ateit paskirtu taikli ir atsiveskite 
najas nares. Rast. A. Dočkienč.

Kas radote paketbuka malonėkite 
sugrąžinti, busiu labai dėkingas. Va
žiuodamas nuo Halsted 35 gatve ar
ba State gatve važiuodamas i Rose- 
landų pamečiau ar ištraukė. Aš 
manam kad jei ir ištraukė, tai jis- 
nuinelė, nes jam lik pinigui buvo 
reikalingi. Buvo keliolika dolerių su 
centais, registracijos korta, 2 rank- 
pinigų čekiai po $5, Naujienų rasy- 
I i- , 2 g u z i k ai L i b e r - 
I y B o n d , 3 , 4 i r 2 raktu
kai, kilrių vienas labai reikalingas, 
Aušros knygyno šėpos. Kas radote 
praneškite, gftusite atlyginimą. Pa
mečiau Pėdnyčioj, spalio 11 d.

D. K. Sabaliauskas, 
1052-1 Indiana avė., Boseland, UI.

REIKIA merginų ir mutefų prie 
lengvo dirbtuvės darbo — nėra ma
šinų, viskas dirbama rankomis — 
gali uždirbti $14 iki $15 į savaitę 
nuo šmotų — mes užtikriname $1.50 

•dieną mokinanties. Taipgi reika- 
inga tvirtų merginų ir moterų ar
ia vaiku lieti švinines pečėtis. Ge

ru mokestis — švarus, dirbant die
ną, kambariai. Ateikite gatavai pri
sirengę į darbą.

Porter Safety Seal Co., 
163 Wcst Harrison St., Room 1100.

PAMIu.lAI AKIMI S su krebule, 
rodos ant BridgepoHo. Kas rado
te, malonėkite sugrąžinti, gausite 
dovaną, sekamu adresu:

Vincas Bagdonas, 
812 \V. 33rd Place, Chicago

KEIKIA DAKBIMNU, ,

ia EI KALINGA mergina, mokanti 
angliškai. ne jaunesni 17 melų ir ne 
senesni 2(1 metų prigclbčti pri loši
mo ant scenos. Atsišaukite greitai.

Wm. Bagdonas,
812 \V, 33 Place, Chicago

Cicero, 111. — Lietuvių Laisvama
niu Federacijos 2 ky. rengia lavini
mas susirinkimą panedėlyj, spalių 
14 d., M. Jankaičio svetainėj, 1837 W 
11 St. Pradžia 8 vai. vakaro. Visi 
nariai ir simpatizatoriai prašomi at
silankyti. —Komitetas.

Roneland, UI. —- LMPS 25 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks panedė
lyj, spalių 14 d. Aušros kambariuA- 
se, 10900 Michigan avė. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visos narės privalo at
silankyti, turime apsvarstyti daug 
reikalų kas dėt sekamo vakaro.

—Sekr. J. Grybienė.

Penkių WetM Sidės draugijų įga
liotinių (Centro) susirinkimas įvyks 
pancdelvj, 9pRuU 1*1 d.. M- Meldažio 
.svetainėj, 22-12 W. 23rd PI. Pradžia 
8 vai. vakare. Draugijų įgaliotiniai 
prašomi atvykti laiku.

Sekr. J. Dabulskis.

LMPS. 58-ta kuopa rengia svar
bias prakalbas panedėlyj, sp. 1 I <1.. 
'T. Maženio svet., ant Š8 ir Kedzie 
avė. Kalbės Dr. Monlvidą4^ dr-gė 
Ciplinskicnė; programa dalyvaus 

broliai Briedukai. Kviečiame pub
likų skaitlingai atsilankyti. Valdyba

Chicagos Lietuvių Darbininkų Ta
rybos Dislriklų Organizatorių d(>- 
mai. — Visi Chicagos Lietuvių Dar
bininką Tarybos dislriklų organi
zatoriai šiuo yra kviečiami pradėti 
darbą. Kiekvienas dislrikto organi
zatorius pirmiausia malones suor
ganizuoti savo disti-ikle I. v. dislrik- 
klo komitetą, taip kaip laivo nutar
ta pereiloj konferencijoj 26 d. ge
gužio. Prasideda įvairių programų 
—pn-lekctjų prakalbų ir l.l. - - sezo
nas. Todėl, gerb. organizatoriai, bu
kite prisirengę. Greitu laiku turė
sime pradėti organizavimo ir švieti
mo darbą. —Chicagos

Pildantysis
I.. T). 'I'. 
Komitetus.

Teatras ir koncertas, rengiamas 
Chicagos Lietuvių Vyrų Choro j- 
vyks nedllioj, spalio 20, 1918, M. 
Meldažio svet., 2211 W. 23rd Place. 
Scenoje statoma 1 veiksmo komedi
ja “Pasiutęs studentas”.

Ch. Liet. Vyrų Choro Komitetas.

ASMENŲ TIESKOJIMA1

Pajieškau savo brolio Kazimiero 
Kundroto. Paeina iš Kauno guberni
jos, Raseinių pav., PągraminČiaus na. 
raoljos, Karamdio sodžiaus. Malo
nėkite atsišaukti ar kas žinote, pra
neškite. Turiu svarbų reikalą.

1326 So. 49th Avė., Cicero, III.

Aš, B. Gihvid, pajieškau merginos 
arba 
ujo. 
su:

moters <h*l 2 vaikų 
Meldžiu atsišaukti

Marshfichl avė.,

prižiurlji- 
šiuo adrr-

Chicago

Pajieškau A. Galinio iš amato 
zdaskutvs. Kadaise gyveno E. 
Louis, BĮ., vėliau Kensinglon, 
laikė nuosavą barzdaskuty Idą, 
dosi anl 107 gatvės. Turėčiau reika
lu. Prašau jo paties ar kieno kito 
atsiliepti šiuo adresu:

S. B., 
130 \Vooster Avė., .\kron, Ohio

RANDAI

SI.
III.,

A'l’lDl'ODAMA rendon 3 dideli 
kainbariai. muro namas. Gęsas ir 
toilctas. Labai pigiai tiems, kurie 
sutiktų kiek padirbėti apie namus. 
Pasimalykite su savininku utarnin- 
ke. nuo 11 iki 5.
2006 Cąnalporl avė. Chicago

Tel. Arinitage 2120

REIKIA bonkų plovėjų, darbščių 
moterų, norinčių plauti bonkas. Va
landos 8—I ir sulietomis 8 iki 1.

Rafnuffen,
615 XV. Randolph st., Chicago

PARDAVIMUI
tuo-

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI

(IT. S. Free Employnient Service)
J ieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.
Už darbo parupinirna visuose

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

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

ANT PARDAVIMO bučemė ir 
grosernč ,gerd.j vietoj, ant Bridgc- 
porlo. Biznis jau seniai išdirbtas. 
Pardavimo priežastį sužinosite kaip 
atsilankysite. Tel Drover 1749.

RAKANDAI

R EI KALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 40c. 1 va
landą, 10 ir 11 vai. darbas.

- Consuniers Co., 
35th st. ,'Uid Normai avė., Chicago

PEIKIA shcarnienų ir Iciberių į 
Scrap Iron Yard. Gera mokestis. 
Pastovus dailias. Atsišaukite į 1632 
\V. Kiužio st., Chicago.

RETA PROGA! Priversti parduot 
už pusdykę: puikius 5-kią kambarių 
apartmento daiktus; dailus dinįng 
ruoni setas ir bedrootn setas, inip* 
gi $850 player pianas tiktai už $230 
ir $200 Victrola su brangiais rekor
dais už $55. Taipgi parsiduoda a- 
liejiniai piešiniai. Viskas naudota 
tiktai 8 mėnesius. Priimame Laisvės 
Bondsus. Ateikite tuojaus.

Rezidencija 1926 S. Kedzie avė.

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

REIKIA MERGINU PRIE LENG
VO DIRBTUVĖS DARBO. GE
RIAUSIA MOKESTIS.
1118 \V. 22nd ST., CHICAGO

PAJIEŠKAU moKimų prie ibtbg- 
rafo amalo. Aš išmokysiu Į trumpų 
laiką, galėsite būti geru fotografu. 
Kurie turėtumėte norą mokylies, at
sišaukite greitu laiku. Galite atsišau
kti kaip vaikinai, taip ir merginos, 
kurie inlei'esuo'jatės tuo darbu. Krei
pkitės laišku įdėdami krasos ženk
lelį dvi gavimo atsakymo, šiuo ad
resu :

J. J. Braknis Hiulson Sludio, 
577 Hudson avė., Rochester. N. Y.

SI LANKSTYMO, St'DĖSTYMO IR 
l.š.SH N’t INĖIIMO. PASTOVUS DA
RBAS. ATSIŠAUKITE.

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

BI JKIA pritv rusių lietuvių—mer
ginų pardavėjų, turi kalbėti angliš
kai, lietuviškai, dcpailtuuenlineje 
krautuvėje.

3110—12 S. Halsted si., Chicago

Iii.IKI A moterų prie tvarkymo 
knygų ir popieros. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. — Miller and Co- 
hen, 1116 Bluc Island avė. Tele- 
phone C.anal 857.

PAJIEŠKAU antrarankio kepėjo— 
(baker). Geras darbas ant visados. 
Gera mokestis. Atsišaukite pas:

J A. Petroshus,
139 —E 1071h St., Chicago, III.

PEIKIA vyru dirbti i rusiška pi- 
998-810 \V. I llh ŠI. Chicago

KEIKIA merginų ir moterų tvar
kyli senų popierą, gera mokestis. At
sišaukite į VVe.stern Paper Stoek Co 
1 156 Indiana Avė., Chicago

REIKIA vyrų į vvarehotise. Pasto
vus darbas. Atsišaukite j 

\Vcslern Paper Stoek Co.,
1 156 Indiana Avė., Chicago

REIKALINGA .senyva moteris — 
pridabojim.ui dvieju vaikų. Atsišau
kite: 1001 S. Campbell av., (Jucago

REIKIA I arba .5 vyrų prie ardy
mo automobilių.

\Varshnwsky
1915 So. State st.,

and ('.o., 
Chicago, III.

REIKALINGAS geras bučeris, mo
kantis lietuviškai, angliškai ir len
kiškai. Atsišaukile tuojalis.

A. Martinoviez, 
2011—137 SI.. Ilarvcv, III.

REI KALINGA mergina j lietuvių 
valgyklų. Pastovus (laibas. Gera 
mokestis. Atsišaukite greitai
3305 S. Halsted st., Chiciigo

PEIKIA merginų dėl varnišiavi- 
mo ir finišiavimo.

\Vorld Phonograph Co..
736 Tilden st., Chiciigo

REIK1A prityrusių langų plovėjų,

Chicago \Vindow Clcaninu Co., 
62 \V. Washington Si,, Booui 2

NAMAI-ŽEMĖ
GEROS VERTĖS BARGENAI:

2918 NVallace st. puikus namelis 
su 2 aukštų murintu užpakalyje, rau
dos 8384; kaina $3600. $300 Įmokėti, 
likusius lengvais išmokėjimais.

10057 S. Aberdecn st.\ o kambarių 
medinis namelis, platus lotas; vištų 
gardas ir barni. Galite laikyti karv’, 
atigyl ivišlas ir visokias reikalin
gas daržoves. Kaina $2300.

\VINT0N and NARTEN
6117 S. Halsted st.

Vienas musų geriausių bargenų:— 
$300 įmokėjus nupirksite mūrinį na
melį; maudynė, medinis garage, ar
ti 31-os ir tlnion avė. Kaina tiktai 
$1800. Paskubėkite.

Užbaigiant raštus ant nuosavybes 
ims esame įgalioti parduoti mūrinį 
namelį, 8 kambarių, tinkamų dviem 
šeimynom; kambarys attikoje, aukš
tas apatnamis; arti 29-os ir Lowe 
avė. Kaina $2300.

Nąšle parduoda už $2500, vertas 
$3000, jos 2 augštų mūrinį, 2 flatų, 
arti 107 ir Vincennes avė. Sis yra 
nepaprastas nuotikis.

\VLVT0N and MARTEN, 
6117 S. Halsted St., Chicago.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted at, 2407 W. Mi
di ao n, 1850 N. Wells SL

137 Mokyklos Suv. ValstljoM. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimai, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantao- 
ta išmokinti Jus pasiūti suknas ai 
010. Pbone Seeley 1640

SARA PATEK, Hraiaiakt

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedvstės, 
stenografijos, typewriting, pirkly bos 
teisią, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystfis, dailiarašys- 
tės.

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

D
2)
3)
•D

Jau prasidėjo Aušros žiemos sezono 
Mokykla. Mokinama:

Anglų Kalbos
Aritmetikos
Algebros
Geografijos
Pienų pažinimo (braižymo)

Geistina, kad tuojaus pradėtų visi 
mokiniai, nes taip bus naudingiau 
mokiniams ir parankiau mokyklai. 
3001 S. Halsted Str., Chicago

Drapanų Škicai
r •’A-TT-n Darymas pelrenų, kir-
r punas, pritaikymas ir
į 1,7 k drapanų siuvimas. Lcn- 

’* i® Kvai išmokiname trum-
LĮįJkiy _ ■! pu laiku, dieną ir vaka-

nL. rn’s*
SPECIALIS SKYRIUS 

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

MA8TER SEWING SCHOOL 
.1. F. Kasnicka, Prezidentas,

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




