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inastcr at Chicago, III., Oct 15, 1918, 
as reąuired by thc act of Oct. 0, 1917

Talkininkai Turkija prašo 
taikos

Vokietija tuH apsistoti Pil-1"™

paėmė Laon 
ir Roulers

Priima prezidento Wilsono 
taikos sąlygas kaipo pamatą 

taryboms.

Naujas talkininkų ofensivas 
Flandrijoj. Talkininkai toli 

už Laon.

LONDONAS. spalio U.
Bcndradarbiaiijanl laivynui ties

ctizų ir belgu armijos šiadie pra-

iki šiol paėjo penkias mylias.
Neoficialiai pranešimai sako, 

kad'Roulers lapo paimtas. Rou
lers yra Svarbus geležinkelių 
miestas už 12 mvliu i šiaurrv- *• L L
čius nuo Ypres. Jis yra pietiniu 
rakiu į submarinų buzas Oslend 
ir Zeebrugge. Belgai jų pirmes- 
niame ofensive buvo paėlnę Bou 
lers, bet paskui turėjo jį aplei
sti.

Talkininkai pasiekė Lendele- 
de, I mylios į šiaurvakarius nuo 
Courtrai ir ‘linija eina prieš I- 
seMbeni.

Fnmcuzai suėmė 3,0Q0.
Vieni franeuzai suėmė 3.000

\VASIHNGTON, spalio 11.
Turkija, per Ispanijos ambasa
dorių paprašė prezidento Wilso- 
no pavartoti savo pastangas į- 
vykinimui taikos tarp talkinin
kų ir Turkijos. Nota buvo 
šiandie įteikt a sekretorių 
Lansingui. Ją įteikė Ispanijos 
ambasadorius. Ji yra trumpa, 
ir praneša, kad Turkija priima, 
kaipo pamalą, programą išdėsly 
tą prezidento jo kalboje sausio 
8 ir paskesnėse kalbose apie da-

Turkija prašo gencrales tai
kos konferencijos.

True translation filcd witn the post- 
mastei’ nt Chicago, III., Oct 1$, 1918, 
as reąuired by tlie of Oct. 6,1917

TURKIJA DARYS ATSKI
RĄ TAIKĄ.

.Ji yra priversta prie to karinės 
situacijos.

džius piktadarybes

WASHINGTON, spąl. 14. 
— Sekamas yra tekstas pre
zidento Wilsono atsakymo 
Vokietijai:

“Nuo "Valstybės sekreto
riaus Šveicarijos atstovui, 
ad interim, vedančiam Vo
kietijos reikalus Su v. Valsti
jose.

nuo- 
val-

jau

Visos pasilinksminimo vie
tos Illinois valstijoj bus už
darytos. Galbūt ir saliunai 

bus uždaryti.

3OOOžmonh|
žuvo ginų

gaisre

darytas nuo Lys iki Wervieq. 
Jokio pradinio baražo nebuvo 
prieš ofensivą. nė “ tankų” ne
vartota.

Talkininku liesi veržimas, ku- 4 .

AMS1EBDAM. spalio l I.
Virintos žinia sako, kad piemuo 
j u žingsniu naujojo Turkijos ka 
bilieto, vadovaujamo Tevvfick 
Paša, bus pasiuntimas uolos 
Austro-Vengrijai, jog iš priežas
ties karinės situacijos Turkija 
bus priversta daryti atskirą tai-

kmej linkui Ghcnl ir Courtrai.

daryli maršalo Focho puikiu kir 
čiu. Jei talkininkų, progresas 
lesis, vokiečiai arba turės išsi-

Centrą Ii nes valstybės prašė 
Turkijos palaukti pasekmių at
sakymo, pasiųsto prezidentui 
\Vilsonui, bei ikišiol nuo Tur-

nu.
I no pačiu laiku franenzų ar

mijos, kurios paėmė Laon, iš
naudoja pilnumoje ten savo pa
sisekimų.

Franenzų kareiviai pasiekė 
Serre ir dabar, manoma, veržia
si už nuo 5 iki 7 mvliu už Laon.* t

Yra nurodymu, kad vokiečiaic

Truc translation filed with thc post- 
niaslcr al Chicago, III.. Oct 15. 1918, 
as reąuired by tlie act of Oct. 6,1917

Ir Trockis kontr - revoliuci- 
nieriu.

TALKININKAI PAĖJO 5
MYLIAS NAUJAM E 

OFENSIVE FLANDRIJOJ.

LONDONAS, spalio! 1. P|i- 
einančios iš Berlino žinios sako, 
kad didelis konfliktas iškilo 
tarp Rusijos premiero Lenino ir 
užkubežinjų reikalų miuisterio 
Trockio, pasak Excbangc l'ele- 
graph praneš, iš Copenhageno. 
Premieras Leninas kaltina Troc
kį rėmime koidr-revoliucijos. 
Jokių tiesioginių žinių negauta

Spalio 14, 1918.
“Pone: — Atsakyman i ra 

štą nuo Vokietijos valdžios, 
datuotą 12 d. šio mėnesio, ku- 
rįi jus jteikėt man šiandie, 
aš turiu už garbę prašyti jū
sų perduoti sekamą atsaky
mą:

“ ‘Absolhitis priėmimas da 
bartinės Vokietijos valdžios 
ir didelės didžiumos Vokie
tijos reichstago Suv. Ameri
kos Valstijų prezidento išdė
stytų sąlygų jo kalboje Suv. 
Valstijų kongresui sausio aš
tunto, 1918 ir jo paskesnėse 
kalbose, pateisina preziden-J 
tą padaryme atviro ir tiesio
ginio pranešimo apie jo nuo
sprendį linkui raštų nuo Vo
kietijos valdžios aštunto ir 
dvylikto spalio, 1918.

“Reikia aiškiai suprasti, 
kad procesas evakuacijos ir 
sąlygos pertraukos mūšių y- 
ra dalykai, kurie turi būti 
nalikti sprendimui ir patar
mei karinių patarėjų Suv. 
Valstijų valdžios ir talkinin
kų valdžių ir prezidentas jau 
čia jo pereiga esant pasaky
ti, jog Suv. Valstijų valdžia 
negali priimti jokio susitari
mo, kuris nesuteikia absoliu
čiai užganėdinančios apsau
gos ir gvarantijų palaikymo 
dabartines karinės viršeny
bes ginklams Suv. Valstijų 
ir jos talkininkų lauke.

Vokietijos žmonės turi perkeisti valdžią, sako prez 
Wilsonas savo atsakyme Vokietijos valdžiai

į............................................. ....................... ..

“Jis tikisi, kad galima sau
giai priimti, jog šis noras bus 
taipgi supratimu ir 
sprendžiu talkininkų 
džiu.

“Prezidentas taipgi
čia, jog jo pereiga yra pri
durti, kad nė Suv. Valstijų 
valdžia, ne, jis pilnai tikisi, 
valdžios, su kuriomis Suv. 
Valstijų valdžią yra susivie
nijusi kaipo kariaujančios 
šaljs, nesutiks svarstyti per
traukos mūšių kol Vokieti
jos ginkluotos spėkos tęs ne
legalius ir nežmoniškus dar
bus, kurių vis dar jos tvirtai 
laikosi. j

“Tuo pačiu laiku, kad Vo
kietijos valdžia užkalbina 
Suv.Valstijų valdžią su tai
kos pasiūlymais, jos subma- 
rinos užsiima skandinimu pa 
sažierinių laivų jurose ir ne
tik vien laivų, bet tų . pačių 
valčių, kuriose jų pasažie-

bėjimė; ir dabartiniame jos 
priverstiname pasitraukime 
iš Flandrijos ir Francijos 
Vokietijos armijos laikosi 
nedoro naikinimo,kuris visu 
ttiet buvo skaitomas kaipo 
tiesioginis peržengimas tai
syklių ir būdų civilizuoto ka
riavimo.

“Miestai ir kaimai, jei ne
sunaikinami, yra aptuština
mi netik nuo visko ką jie tu
ri, bet tahkiai net nuo jų pa
čių gyventojų. Negalima ti- 
kėties, kad susivienijusios 
prieš Vokietiją šaljs sutiktų 
su sudėjimu ginklų kol aktai 
nežmoniškumo, apiplėšimo 
ir naikinimo tebetęsiami, į 
kuriuos jos žiuri su pasibiau- 
rėjimu ir su skaudančia šir-

dim.
“Yra reikalinga taipgi, 

kad nebūtų galimybės nesu
pratimams, kad prezidentas 
labai iškilmingai atkreiptų 
atidų Vokietijos Valdžios į 
kalbą ir aiškią linkmę vienos 
iš tajkos sąlygų, kurias Vo
kietijos valdžia dabar priė
mė. Ji yra užveriama prezi
dento kalboje Mount Vcrnon 
pereitą liepos ketvirtą. Ji y- 
ra sekama:

‘Sunaikinimas ‘kiekvie-
/

nos despotiškos valdžios vi
sur, kuri gali atskirai, slapta 
ir savanoriai suardyti pašau 
lio taiką; arba, jei negalima 
dabar sunaikinti, mažiausia 
jos visiškas susilpninimas’

“Valdžia, kuri iki šiol kon
troliavo Vokietiją, yra čia 
aprašomosios rųšies. Vokie- , 
tijos šaliai priguli ją perkei
sti. Ką tik paduotieji prezi
dento žodžiai natūraliai su
daro sąlygas einant prie tai
kos, jei taika turi įvykti ak
cija pačių Vokietijos žmo
nių.

“Prezidentas jaučiasi pri
verstas pasakyti, kad visas 1 
procesas taikos, jo manymu, 
rymo ant aiškumo ir užga
nėdinančio pobūdžio ggaran
tijų, kurios gali būti duotos 
šiame pamatiniame dalyke. 
Yra būtinai reikalingu, kad 
susivienijusios prieš Vokie
tiją valdžios žinotų neabejo
tinai su kuo jos turi reikalą.

“Prezidentas padarys at
skirą atsakymą karališkai ir 
imperialiai Austro-Vengri
jos valdžiai.”

“Priimkite, pone, naujus 
užtikrinimus mano augštos 
pagarbos.

(Pasirašo) LANSING.”

CHICAGO. - Visi teatrai, kru 
tomų jų paveikslų teatrėliai, va
karinės mokyklos, susirinkimų 
salės ir'visos pasilinksminimą 
vielos bus palieptos šiandie už
daryti iki nesustos siautus in- 
fluenza ir plaučių uždegimo epi
demija.

21 miestelis sunaikinti. Tūk
stančiai benamių. Daug la

vonų jau rasta.

Tme Irnnslalion filcd xvilh Ihc posl- 
masler at Chicago, III.. <)••! 15 
is reąuired by Ihc act of Oct, (>, 1917
TIKISI REVOLIUCIJOS 

VOKIETIJOJ.

LONDONAS, spalio I I.
Pranešama, kad talkininkai lai
mėjo penkias mylias jų nauja
me ofensive Flandrijoj ir grę- 
siftma ('otu liai iš šiaurės.

ROULERS PAIMTAS.
LONDONAS. spalio

fnmcuzai ir belgai jų naujame 
besiveržime prieš vokiečius l'lan 
drijej paėmė Roulers.

------- n--------f
Laon gyventojai džiaugiasi 

išliuosavimu.

spalio

džiaugsme (>,0(X) pasilikusių La- 
on'e gyventojų, puolė prie miesto 
vartų vakar po piet pasveikin
ti gen. Mangin. kuris įėjo į mies
tą 3:30 vai. C

Vyrai, moterįs ir vaikai su a- 
šaromis akyse ir m o d a m i 
tris p a I v ė m i s vėlia- 
vomis šaukė: “Tegyvuoja gen. 
Mangin! Tegyvuoja armija! Te
gyvuoja musų išdiuosuotojai!” 

'Žmonės susirinko apie gene
rolą beveik nunešdami jį trium- 
falini į miesto salę, kur jį priė
mė majoro pagclbininkas. Ra
dį majorą ir 600 jaunų vyrų i.š-

Didcliame si vežė vokiečiai.

Iš priežasties Wilsono taikos 
reikalavimų.

■■ ...A.. y

kininkų komanduclojų laukuose 
ir tokiomis sąlygomis, kurios su
teiktų apsaugų ir gvarantijų, 
kad Vokietijos pusė nebus lik 
sklypu popieros.

šis yra prezidento atsakymas

True translation filcd wilh the post 
mastei' al Chicago, III., Oct 15, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6.1917

NEBUS SUSILPNĖJIMO 
KARĖS.

Sako prezidentas Wilsonas.

WAS1I1NGT()N, spalio I 1.
Prezidentas VVilsimas atsake į 
Vokietijos laikos pasiūlymą nuo 
sprendžiu, kuris nelik užganė
dina laukimus jo diplomatijos 
rėmėjųr bet taipgi išsklaido bai
mę tų, kurie pranašavo, kad jis 
apmainys |>ergales ginklais ant 
sumišimų diplomatijoj.

Taikos su kaizerizmu riebus; 
autokratija turi eiti lauk; nega
lima nė mąstyti apie pertrauki
mą musių kol Vokietija tebe
tęsia žiaurumus ant jurų ir sau
sumos; apie ją negalima svars-'nos.

ginu negu visišku pasidavimu, 
talkininku diplomatai ir Ame
rikos valdininkai mano, kad jis

liuciją

už visus lalkininkus, kaip ir už

Ambasadorius mirė. ’
VVASlilNGTON, spalio 1 1. - 

čia šiandie mirė nuo influenzos 
Haiti ambasadorius Solon Me-

WASH1NGTON, spalio 1 1.
Sekamas pranešimas išleistas 
šiandie Baltųjame name:

‘‘Valdžia ir toliau siųs kas me
nesį virš 250,000 kareivių su jų 
reikmenimis. Jokio nusilpnėji
mo ndbus.”

Truc translation filcd vvitn tlie pos<
niaslcr al Chicago, III., Oct 15, 1918 
as reąuired by the act of Oct. 6, 191’

Kaizeris atsižadėsiąs teisių 
skelbti karę.

BERN, spalio 11. Pasak
b ranki iirter Zeilung, kaizeris Giedra ir Šilčiau šiandie; ry- 
mano atsižadėti teises paskelbti to išdalies aipsiniaukę ir galbūt 

, šalčiau.

sėdžio patariamojo komiteto 
komisijos kovai su influcnza.

Viešoms mokykloms, turin
čioms ganėtinų mcdikalę prie
žiūrų, bus leista pasilikti atda
romis.

Komisijos patvarkymas palie
čia nelik Chicago, bet ir visa II- 
inois valstiją.

Jaučiamas niekuris vargas su 
išaiškinimu komisijos patvarky
mo, kuris sako “ir visos kitos 
vietos viešo pasilinksminimo.”

Niekuric nariai mano, kad į 
tai galima įskaityti visokius 
“sausus” ir - “šlapius” kabare
tus, biliardines, saliunus, bolines 
ir pa našias vietas.

Kilus kokiems nesusiprati
mams bus pavesta išrišti miesto 
leisiu, departamentui, bet jeigu 
ir jis ko neišrištų, lai jau pati 
komisija išneš nuosprendį.

ir Dulutlfo

valymo ir 
Tarp Moose

DULUTH, Minu., spalio 1 L— 
Subatojyir nedūlioj šiaurinėj 

Minnesotos valstijos dalyj siau
tęs ginų gaisras sunaikino pil
nai ar dalitiaį, 21 miestelį. Apie 
100 namų sudegi 
priemiesčiuose.

Dabar prasidėjo 
gelbėjimo darbas,
ežero ir Keltie upės rasta virš 
300 lavonu. Kitose vietose irgi 
rasta šimtai lavonų. Daug sude 
gūsių moterų ir vaikų lavonų ra 
sta ant kelių bebėgančias pa
sivijo ugnis ir jos žuvo liepsno
se. Kitur žnionės neturėjo nė 
progos bėgti. Tada jie lindo į

ir ten užtroško.
Sprendžiama, kad arti 3,000 

žmonių, žuvo girių gaisro. Do
meikai tuksiančių žmonjų liko be, 
pastogės ir neteko viso savo tur
to. Taip pabėgėlių daug sužei
stų.

True translation filcd with the poM 
naster ai Chicago, III., Oct 15, 15)18 
is reąuired by the act of Oct. 6, 1917

LAISVES paskola.
Turi susirinkti pusę miliardo j 

dieną paskolų.

WAS11INGTON, spalio 11. — 
Iždo departamentas šiandie pa
skelbė, kad pasiliekant tik pen
kioms ketvirtosios Laisvės pa
skolos k a m p a n i j o s d i e- 
n o m s . dar p u s č i š vi
sos $6,000,000,000 sumos lieka 
surinkti.

Tas reiškia, kad šalis turi su
pirkti bondsų už pusę mHiardo 
dol. nuo dabar iki subatos vidur 
nakčio, kada trijų4savaičių kam
panija užsibaigs.

Oficialiai pranešti iždo depar
tamentui užsirašymai dabar sie
kia lik $2,708,419,950, bet valdi
ninkai tikisi, kad su dar ateinan
čiais šios dienos* pranešimais, 
suma prasiviršys tris miliardus.

Miuncapolio distriktas tvirti
na esant pirmuoju padengime 
savo kvotos $210,000,000, su 
kiekviena valstija perviršijus 
kvotų, bei pranešimai yra nepil
ni, bankams (rūksta darbinio 
kų ir tvarkymas užsirašymų dar 
nepabaigtas.

Truc translation filcd with thc post- 
mastei* al Chicago, III., Oct 15, 1918, 
is reąuired by the act of Oct. 6. 1917.

Karės stovis Por 
tugalijoj

Prezidentas apėmė koman
dą visų spėkų.

LISBON, Portugalija, spalio 
11. — Portugalijos valdžia pa
skelbė apgulimo stovį visoj Por
tugalijos teritorijoj. Preziden
tas, kaipo vyriausis komanduo- 
lojas visų armijos ir laivyno 
pulkų apėmė tiesioginę ko man-

militarės spėkos greitai suvaldė 
riaušininkus.

Truc translation filcd wnn the post- 
niaster al Chicago, III.. Oct 15, 1918, 
as reąuired by the act of ©et. 6, 1917, 
Socialistai reikalauja rezignaci

jos naujojo kanclerio.

LONDONAS, spalio 11. — Pa- 
k čia pasiekusių gandų, naujas 

politinis krizis iškilo Vokietijoj. 
Sakoma, kad socialistai rcikalau 
ja rezignacijos naujojo kancle
rio princo Maximiliano.

sa

Lietuvių Moterų Progresy- 
vio Susivienijimo AGITA- 

C!JOS Savaite.

UI Rajonas ir 25 kp. ren
gia Prakalbas utarninke.

Mildažio svet, 2212 W.,23 
-rd Placc. Kalbės M. Jurge- 
lionienč ir A. žymontas.
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“Kairieji” arba “bolševi-’ 
kai” nuolatos laiko slaptas 
savo ‘‘konferencijas”, kuri<>-

lėpti faktų. Ir, vadinasi, j kuopose, prakalbose, rajonų 
'isi “bolševikų” šukavimai, susirinkimuose ir kitur. To-

M

Telephor.e Canal 1506 iineios neteisingos, ne-
Naujienos eina kasdien, išskiriant 
iicdčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1841) S. Kalsled SI., C.bicago, 
Iii. — Telefonas: Canal 1506.

nelaimės, yra visai ne

jie laikė pirm šitos rajono 
konferencijos ir pirm tos, 
kuri įvyko mėnesis laiko at-

me, kad butų, ir visai ne taip

bai nekenčiu kaizerio.
Kad taip darydami klerika

lai veidmainiauja, lai aiškiai Į parodo tas jų atkaklumas, su

skupa Karevičių, tij aiškiausi

stono klerikalų “Darbiniu- 
kas“ 26 rugsėjo numeryje Ta"

Chicagoje—pačtu:
Metams ........................
Pusei meto ...................
Trims mėnesiams .......
Dviem mėnesiam .......

1 Vienam mėnesiui .........
Chicagoje—per nešiotojus

96.0b
3.50
1.85

ija...........................02
.. .......................   A?...........................  50
Valstijose, ne Chicago],

Savaitei .............................
Menesiui......................... .

Suvienytose V
pačtu:

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

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

! valdonai, kad įsivaizdintų 
pasaulis.

Vietoje laimėsi, kurią bol
ševikai žadėjo darbo žmo
nėms Rusijoje, .tenai įsigalė-

vo “įnešimus” ir tenai jie nu 
tarė, už ką balsuot renkant 
konferencijų pirminikus.

Tos slaptos “kairiųjų”

visais rėksniais, esančiais

argas ir suirutė.

burnoti ir bjauroti po savo 
šlamštus ir per savo nuliu-;

15.00
3.00
1.65
1.25

. .65
7.00

.. 8.00

Money

Rašytojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikniš- 

ščius adresuoti tiesiai 
tcdakcijai, o ne Redakto- 
i. Reikia būtinai rašyti 
ant vienos popieros pu- 
nalickant platesnius tar-

ja (Am. Darbo Federacijos

teigt savo valstijoje Darbo

I tapo įkurtos Minnesotos va- 
stijoje ir Bridgeport o mie
te, Conn.

rinus vardu 
aiškiai ir l 
sės, be to r 
nūs tarp eik . 
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

no

rtijos. Jisai esąs 
prieš partiją, lai- 

damas kalbą parlamente
tsid

Asmeniškai Redaktorių matyt gali-
*•!_____ — ll.a K. VT/kLnia tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

Redakcijos
Straipsniai

Ta pati organizacija rei- 
iJauja taip-pat atstatymo 
sos socialistinės partemen-

einaje 
irnuu

t, ir Italijos partijo- 
aštri kova tarpe “ka- 
ir “dešiniųjų”. Bot

pravadyriais yra, be vietinių
H). .. 1 .'i ..-. 11 ... O /l <1 1 »♦

kun. Barlušką ir abidnai 
katalikų veikėjus, 'lai bu
vo jų vienas “šlykščiausių 

darbų.”

keletas
kilsiu iš rytinių valstijų 
(kaikurie jų po slaptais var-

“Kairiųjų” įrankiai tai ri
ksmas, asmeniški užsipul
dinėjimai ir šmeižimai ga
besniųjų priešingos jiems 
srovės žmonių. Jie tą vadi
na “revoliucioniška takti-

Pereito nedėldienio konfe-

vieną, ir jau visai nepapras-

atsirado — spėkite kas? Nu-

,Jisai dalyvavo konferenci
joje su sprendžiamu balsu, 

vienos

kad “Darbininkas” čia meluo
ja, buk socialistai biauroję vi

alislai nieko nekiaurojo, lik

kūpą Karevičių ir
lietuvių klerikalu atstovą 
kun. Baltušką, kuriedu lošė 
kaizerio agentu rolę. • Vysku
pas Karevičius buvo nuvažia-

Truc Iransialion filrd vvith the post- 
master at Chicago. UI-, Oct ]«>, 1918, 
a$ re(|uire(l by the act of Oct. G, 1917

Cenzųra 
Rusijoje.

? dešiniųjų socialis- 
je to žodžio prasmė- 

kadangi dešinieji

LSS. kuopos!
Pasirodo, kad tas 

sėjusis socialistu šmeižikas, 
kuris keletas metų atgal už 
šmeižimą socialistų tapo iš

pagar

n
pos (Baltim°re, Md.), vė 
patapo “socialistu” Jis što-

Yra žmonių, kurie nenori 
tikėt jokia bloga žinia, atei
nančia iš Rusijos. Jie sako, 
kad tokios žinios tai melas,

Reikia 
apsivalyti i mandatas

nę” Rusijos tvarką.

karna faktą:
Šių ž<>džių rašytojas matė

sijos, ir ant visų jų yra pa

rinė Rusijos cenzūra. A 
vieno laiško parašyta, k; 
jį išėmė iš pačto kokia t 
“komisarė” (moi

Ir kur tiktai laiškuos
kas-nor

kpie badą apie epi 
demijas, apie betvarkę ir t

riaus darbas: vietomis išbra
ukta žodžiai taip, kad per-

žirklėmis.
Paskutinį laišką, su gegu

žės mėnesio 18 d. data, cen
zoriaus žirklės ypatingai

nį matyt, kieno interesuose 
buvo tas laiško karpymas. 
Vienok, kad nuožiūra per 
klaidų nebūtų mesta ant An

taip-pat eina, tai į konvertą 
įdėta kortelė, ant kurios pa-

is not responsible for the 
A mutilation of this letter.” 

(Britanijos cenzūra nėra 
a&ak<'minga už šito laiško 
sukoneveikimą.).
Taigi abejonės nėra, kad 

dabartinė / Rusijos valdžia

VIII rajono konfe

dėlioję, tupėjo atidaryt akis 
Chicagos lietuvių socialis
tams. ,

Socialistų organizacija 
pradeda eiti blogu keliu. 
Konferencijoje, kuri suside

Tai buvo tyčia taip pada
ryta tų elementų, kurie po 
“bolševizmo” vardu kelia

tų organizacijoje. Tokiu- 
pac budu tie patįs elementai

čiaus žygis prie 
valdžios buvo 
šiuo sunkiu jai momentu 
šiek liek 6audingas^ Kai jį 
visa širdimi remiu. O apie 
tai, kad jis naudingas, ne
gali būti abejonės.”

I Jrluvai

galėtu duoti aukso medalį.
Ir tuo pačiu laiku musu

boti apie ištikimybę šiai ša 
liai! J u “taryba“ VVasbihg
loiie nesigėdija da rašinėli 
“patriotiškų straipsnių ir ne-, 
va smerkti “vokiečių propa
gandą.“

Ar nevertėtų nutraukti ši
tiems veidmainiams kaukę

Ispaniška Influencija.
Laike dabartinės siaučiančios Ispaniškos jnfluenzos, kuri ro

dosi yra nekas kitas kaip lik tas papiaslas persišaldymas, privalo 
sergėtis visokių priežasčių, 
ergelis visokių |» iežasčių.

Tarp geriausiu persergėjimų mes rekomenduojame sekančius: 
Gargaliuoti gerkle ii' nosį Severus Antiseptiku, kuris privalo būt 
vąrlųjimas atskiesta vandeniu, proporcija trečdalio vandens ant 
vienos dalies vaisto.

\tsilikimc kuomet jaučiatės pcrsišaldę, tuojaus po pirmo čiau
dėjimo privalo paimli viena arba dvi Scvera’s Cold and Grip Tab- 
Icls (Sevei'os I aidėtos nuo I’eršalimo ii' (ii'ipo) ir atkartoti kas tris 
valandas iki paliuostios vidurius. Kuomet užpuola kosulys, reikia 
prašalinti ij vartojau! Severa’s Balsam For Lungn (Severus Baisu
mus Plaučiams).

(iulkjte lovon paėmę ką nors šilto išpi'akaitavimui ii' gerai už
siklokite. Jeigu po kelių dienų nesijausite gęriaus, pakvieskite sa
vo gydj tojų, ir laikykitės jo nurodymų.

Viršminėli vaisiai pagelbės išvengti užsikrėtimu Influenzos ir 
lodei veria tureli jas prie lankos, (ialima gauli kieKvienoje aptie- 
koje .‘(■kančiomis kainomis.

Severa’s Anlisepsol, 35 centai.
Severa’s Cold and Grip Tabtets, 30 centų.
Severa’s Balsam for Lungs, 25 ir 50 centai.

Jeigu negalile gauli tu vaisių jūsų apliekoji, užsisakykite juos tie
siog nuo

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, lowa.

True Iranslalion filod witn The 
masler ai Chicago, III., Ori 15, 1918, 
a.s roųuired by the act of Oct. G. 1917.

ANGLIJOS DARBININKŲ
PLENAS NORIMA PRIIMTI 

SAN DIEGOJE.

tai išklausė sumanymo konve(i-

buveinę ir po pasikulbėjimo symui orsanizaciios Amerikoje

teriams:

kinti Vokietijos valdžią

somos kuri, be
glaustųsi

Califor-

ja dabar laiko čia savo susirin
kimą; San Franciscos patar
nautojų unijos delegatas Selig 
Schulbcrg įteikė susirinkimui 
rezoliuciją, kurioje reikalauju-

prie Vokietijos.
“Mes turime omenyje 

monarchišką valstybę, pa
statytą ant krikščioniškai 
konservatyvių pamatų. Ma-' 
ne užtikrino, kad mano pa-' 
siūlymai bds prielankiai 
apsvarstyti.” 1 • •? . D. . |

dų rbininku v draugijų 
švietėjų ir ūkininkų organizaci
jų atstovų susirinkimą parašy
mui amerikines perstatos prog
ramą, paremtą Anglijos darbi-

Šita karevičiaus pranešima [ •ižreiškimu pereik) vasa,
išspausdino Berlyno "Lokai,rio nekurie 81,0 
Anzeipr." o Amerikos spav> l’"l,kl!,i ''eikalauja visuoli- 
doje jis tilpo Amsterdamo ”<> minimoj Paties algos įvedi- 
telegramoje, rodos, 16 sausio, 
1918.

Apie šitų niekingą Karevi
čiaus žygi ir d-ras Šliupas ka
lba savo 18-lam laiške, rašy
tame iš Stokholmo 29 sausio. 
1918, ir tilpusiam 21-am “Tė
vynės“ numeryje. Jis tarp

ido, demokratines kontrolės, 
šalies finansų pertvarkymo ir 
pavartojimo anlviršinio turto 
bendram labui.

San Francisco’s Darbo Tarv-

Publika yra Persergiama
PRIEŠ ĖMIMĄ

Užvaduojamų Vietoje
Nuxated Iron

Žemiau pažymėti gydytojai sako, 
kad paprasto Metaliic iron 

sutaisymai negali dargi 
duoti to paties.

STIPRUMO, SPĖKOS 
IŠTESĖJIMO.

Kaipo Organic Iron—Nuxated

IR

tron

Suvienytu Valstijų Teisėjas 
Atkinson išreiškia nuomonę.

Atsargus tyrinėjimas gydytojų
rpc apliekoi iij ir ligoniu surado pri
rodymų, kad esama 
nitj imančiu geležį, 
organiškos geležies 
kad tokios y- 
patos tankiai 
negali gaut 
stiprios ener
gijos, stipru
mo ir ištver-y 
mes, k n r i o s 
jie, j i e š k o 
dėti o. kad jie 
p r i i m i nėjo 
neteisingų ge-

tūkstančių žmo- 
kurie neatskiria 
ir

'Todėl ž< 
minus paini

oataria tiems, 
kurie jaučiasi

stiprinimo ir 
subudavojimo 
kraujo nueiti 
pas savo šei
myninį gydy
tojų ii* paimti

kalaujantj or

Iron

P. GALSK1S, 
Notary Public

Užtvirtina viaokiaa leKaliikaa popleraa, 
apdraudžia nuo nelaimimu; atsitikimu. 
Suteikia geriausiu* advokatus dėl Įvai
rių kyly visuoae teismuose: bendradar
biauja prie geriausių advokatų.
1356 N. Hoyne Avė., Chicago, III.

Tclenhone llumboldt 8360

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

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

VAKARAIS
Seredomis ir Subatomis nuo G iki 

8 Vai. vakare.
Mane galite matyli banke, bet rei

kalui atsiradus kreipkitės prie ma 
nęs j namas.

3343 Lowe avė.,
(Tel. Boulevard 9983)

1 floras, užpakalyj. Nuo G iki 10 v.v.
A. PETRAT1SL

ir

Teisėjas W. Atkinson

MOKYKIS ANGLIŠKAI NAMIE

30 lekcijų buvo $10.00

triukšme ir kivirčuose. Jo
kio rimto svarstymo, jokio 
naudingo pozityvio nutari
mo; tik ginčai ir užsivarinė- 
jimai.

Ir tai jau antra tokia kon
federacija! Apie mėnesis lai
ko atgal buvo atlaikyta ly-

vaikinuką, Alsį, ir davė jam 
įgaliojimą atstovaut kuopą 
pirmesnioje rajono konfere
ncijoje. 5

Tie “bolševikai” arba 
“kairieji”, mat nori turėt 
(langiaus rėksnių. Kas rėk
snys, tas geras. Kas plusta 
“'Naujienas”, kas šmeižia 
Grigaitį, tas jiems draugas, 
nežiūrint, ar jisai ką išmano

“Jau mes čion iš laikraš-

ris susieis su Valstijos Darbo 
Federacijos Komitetu sustaty
mui programų išrišimui klausi
mų kilsiančių po kares. Darbo 
'Tarybos Komisijos sekretorius

čių žinojom, kad vysk. Kn-j Mullen jau susiraši-
revičius nepersenai lankėsi. neja su kitomis draugi jomis ir

Suvienyti) Valstijų 
Teisėjas C. W. At
kinson, Nusiskundi

mų Teismo, V/ashin- 
rtoti, D.C. sako: — 
“Nėra jokios abejo
nes. kad aSai reko
menduoju Nuxnted I- 
ron ypatoms. kurios 
sunk’imoj fiziško, ar 
protiško rigovargio 

prileido sistenjų prie 
nusilpnėjimo^, kūno 

sunykimo, arba pai- 
rimo nervų: Gy
duolė ntgaiyino ma
no alkj mano gv- 
vumg.* Aš jaučiuos, 
kari aš numečiau nuo 
savęs mėnesiu sun- 
k”nv luike keleto- 
savaičių, kuomet nš 
'■kinu labai papra

stus Nųxnted Irono 
nurodymus.”

ir nevaisinga

i eito nedėldienio extra-kon- 
fėi-oncija todėl ir buvo su
šaukta, kad mėnesis laiko

čus ir triukšmą nebuvo nie
ko nutarta.

liaus nebegali. Tiems triuk
šmams turi būt padarytas 
tralas — nes jie, viena, truk
do visą organizacijos veiki
mą, antra, žemina organiza
cijos vardą ir gali atstumti 
nuo jos rimtesnius žmones.

Taigi laikas tai suirutei

rius jai galą, tai reikia ap
valyt organizaciją nuo Gele
žėlių ir jiems panašių gaiva-

Ir tai kuogreičiausia! Nes 
jeigu tokie Geležėlės bus so
cialistų organizacijoje, tai 
jai nenorės priklausyti' jokie

Apžvalga
Kokia yra tų triukšmų 

priežastis?
___  • masier ai t.iucago, m., (irt to, t;ii«.I l ICZaStis yia tam tikrų as reųuired by the act of Oe^G, 1917

HE DAR VIS TEBEGINA
KAIZERIO BERNĄ.

Truc Iranslalion filert vvtth {Tie posT- 
niaster ai Chicago, III., Oct 15, 1918.

Idžiai kokius ten savo pra 
šymus, ir 
nuolatos

se ir kitofic pasaulio dalyse tuo- 
kad su juomi ju reikalu; šitą sumaniusių nu

vaikščiojo kiii). ril yra sudaryti pienus, 
.kandidatas j \ i- imtu pamatu atstatymo pastan-

kurie

bliaus vyskupas ar areivy- 
skupus... Dabar gi suži
nojome, kad vysk. Karevi
čiaus atsilankymas tai — 
pakšt ©Įėjima, j kaizeriui į 
ranką. Vyskupas tikrinęs 
Vokiečių valdžiai, kad Lie
tuviai be Vokiečiu nemokė- 

t

šią valdytis, ir kad todėl 
Lietuvoje reikia Vokiečiu 
vadovystės; ypač pirminin-

je turįs būti duotas Vokie
tis.. .”

gi šlykštesnio

Iš Clevelando
šis-tas.

rinkime buvo pakelia klausimas 
apie nuolatinį kuopos šmeižimą

ims to lailu’ašcio “literatas“, K.
S. K., gavo persergėjimą, kad a-

ir pri- 
i savo 

apl ie koriams, 
kad neimtų 
klausinio kas 
link gavimo 
tikro daiklo. 
Bųt jeigu jie
nenori klapatylis dėl gavimo recep
to dėl Nuxaled Iron, tuokart Imti
nai apsižiūrėti ant vaizbaženklio 
ir lėmvti, kad Imtu ant jo atspaus
ti žodžiai N't XATED IKON, o ne 
Nux ir Iron, arba kokia kita forma 
iron, betgi Nu.sated Iron.

Pažymėtinos pasekmės pagamin
tos Nusatcd Iron ir jojo platus iš
pardavimas (darodyta, kad virš tri
jų milionų žmonių kas metas šian
dien jj vartoja), privedė prie pasiu- 
lijitno skaitlingo užvadavimo, ir šie 
gydytojai sako, kad sveikatos virši
ninkai ir g\ (Įstojai visur turi per
sergėti publikų prieš priiminėjimų 
užvaduojančių medicinoje ir jie ypa
tingai persergsti prieš ėmimą užva
duojančių vil toje Nuxated Iron, ku
ri, vieloje buvu.š organiška geležis, 
gali Imli ne kas daugiau, kaip meta
linė sudėtinė geležis, kini gali tu- 
ii.osė atsilikimuose atnešti daugiau 
blėdies negu gero. Plačiai išėjės 
Pagarsinimas viršminėlų padavadi- 
jitni.t buvo paduotas Dr. James Fran
cis Sullivan. buvęs gydytojas Belle- 
vuc l.igonbutsjc (Išlaukiniame sky
riuje), Ne\v York ir \Vestcheslei; pa
vieto Ligonlmlyje; Dr. Ferdinand

Dabar tik $2.
PataisGine visas užduotis

Jei lekcijos nepatiks, sugrąžinsi
me jūsų pinigus.

Jeigu nori greitai ii* lengvai išmo
kti angliškai kalbėti, skaityti ir ra
šyti, (ai mokinkis savo namuose iš 
musų ypač tam tikslui sutaisytų 
lekcijų. Jose išlalamas angliškų žo
džių ir vertimas liehiviškon kalbon 
yra paduota taip aiškiai ir praktiš
kai, kad kiekvienas išmoksta be va- 
rgo.

Anl pabaigos kiekvienos lekcijos 
yra užduotis, kinių mokinys išrašo 
ii' prisiunčia nuims dėl pataisymo. 
Mršjjialaisome ii' sugrąžiname mo
kiniui.

l’ii ina šito kurso kaina buvo $10.00 
o dainų- pask,\ į ėmė 500 kursų po $2, 

r vien lik išplatinimui savo metodus, 
po f o ir vėl bus liti 0.00.

Užsirašyk šį kursų dabar—šiandie, 
kuliai gali guli už $2. •

Prisiųsk #2 pinigais ir už 15 cen
tų markiu nusiuntimui, mes tuojaus 
nusiųsime visas lekcijas. Jeigu lek
cijos nepatiks, sugrąžink už trijų 
dienų, mes nusiųsime atgal jūsų pi
lnatis.
‘N.’ Amer. College Prep. School,
3103 Su. Halsted St.. Chicago, III.

Darykite patįs 
savo vyną

Vynuoges
Vynuogės
Vynuogės

Dabar yra laikas jas gauli, iki se
zonus pasibaigs.

Klauskite

Dan Coyne,.
Tel. Maine 2835

Coyne Bros.
119 \V. Smili) \Vater SI.

Didelis laikrodis virš durų.

vo kuopą.

kaizeriui bernavimo ir didės- Ar žinote, kiek vietos laikraš- 
nio prieš Lietuvą nusidėjimo, li-s perarpavo darbininkų tik 
kaip šilas vvskupo Karevi- Per vienus metus? Ogi diplino-
čiaus pasielgimas? Ir kada typistu, <tu raidžių rinkėjų, tris 
prieš lokį nedorą darbą soči-1 redaktorius ir vieną laikrodiniA- 
alistai ir visa pažangioji mu
sų visuomene pakelė protestą,! 
lai toks “Darbininkas” sako, 

i..,. >,.d.... i....... i

ai Ką, gerai “arpuoja“?
Tūli sak6, kad dėlei to vyria li

tas laikraščio bosas dabar ne- 
.,il. i i.... i....

(Jikalis autorius ir kili, taip kad pu
blika gali būti painformuota kas 
link to dalyko ir apsaugota nuo var
tojimo melališkos geležies, manyda
ma, kad lai yra Nušalėti Iron arba 
bent kas nors tokio gero kaip ir 
Xuxated Iron.

Stebėtina kaip daug žmonių ken-

Laisves Bondsai'

elementų pastangose. Tie 
elementai, pasivadinusieji 
“kairiaisiais” arba “bolševi
kais”, daro visa, ką tiktai 
gali, kad sukėlus suirutę, 
kad išsaukus organizacijoje 
betvarkę.

Tuo tikslu jie varo siste- 
matišką darbą organizacijo
je ir už organizacijos nuga
ros. Ir savo darbe jie neat-, 

Rusiją blogoje šviesoje. sižvelgia į jokias priemones.

sienį; ir kad tos cenzūros .ti
kslas yra slėpti nuo užsienio 
akių vistf, kas gali parodyti

rašo:

! musu klerikalai yra pro-

Valstijų 
mi buk

veidmainiau ja, kuomet 
įsi prie Suvienytų 
valdžios, nuduoda- 
jie esą ištikimi šios

nas šlykščiausių darbų!”
Argi neaišku, kad “Darbi

ninkas“ či i gina kaizerio bur
ną?

klerikalų organas, taippal 
,7visa savo širdimi“ remia 
progermanišką vyskupo Ka
revičiaus politiką. 'Tik pasi
klausykite, kaip jisai 169-am 
savo numvryj rašo:

čia
jeigu ten “arpui 
dės pabandyti.

Kapucino

arpuoja,“ tai ir

Brolis.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Vedi visokius reikalus, kaip i.riminaliŠkuose 
taip ir civiliškuose teismtose. Daro 

visokius dokumentus iryopieras.
Namų Ofl.ns:

3123 S. Halsted St.
Ant tračių lubų

Tai. Prover 1310

M huto O finos j
12) N. Dearborn St.

UI -13 Unily Bldg.
'i'ol. Central 4411

no. Jeigu jus nesijaučiate sthirin ir 
sveiku, jus esate skolingi svlWineiai)i 
savo išegzaminaviimii: Pntčinykih- 
tų, kiek ilgai jus galite dirbti, bei 
kiek toli jus galite be nuovargio nu
eiti. Po to paimkite dvi penkiagra^ 
nes plolkcles paprasto Nuxaled Iro- 
n’o tris karius Į dienų po valgių bė
gyje dviejų savaičių. Tuomet vėl 
išmėgink savo sveikatų ir pats pa- 
lėmyk, kiek pasilaisini.

Išdirbėtų pastaba:—Nuxaled Iron, 
kuris yra vartojamas Dr. Sullivan ir 
kilų lokiu stebėtinu pasisekimu ir 
kurs prirašinėjamas ir rekomenduo
jamas per gydytojus, neyra paslap
tinis vaistas, bet gerai visiems ap- 
tiekoriams žinomas. Nepanašus se
nam Inorganic Iron’ui, jis yra leng
vai asimiliuojamas ir neužgauna da-1 
ntų, nepajųodina .ių, nę nesugadina 
vidurių. Jo išdirbėjai gvaranluoja 
pasekmingas ir čielai užganėdinau- > 
Čias pasekmes kiekvienam pirkėjui, 
arba jie sugrąžius jums pinigus. Jos 
yra parduodamos pas visus gerus ap- 
(iekorius,

perkami už casli. Ėmei and Co.» 740 
W. Nladison, kampas Halsted tfat., 
room 232, 2-ras augštas, virš Fainous 
Clothitig Store. Atdara vakarais iki 
8. Nedčldieniais 10 ikit.

Milda Teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

Vodevi liaus Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge ir Sukatoj

Pirmas Floras 15c., Balkonas Iflc
< Prie šių kainų pkiskaitoma Ir 

1c ir 2c kariškok mokėsi j r
4 DIDELI AKTApKASDIEN
HALSTED ir t2-va GATVĖS

JO8EPH YUSHKEWITZ 
Lietuvis Notarijušas.

Išpildo, padaro ir 
paliudiju visokius raš
ius. tšjieško ir i.ško- 
lektuoju visokias nc- 
alg:«tnamas skolas vi
sur. Reikale kreipki
tės sekančiu antrašu: 
3114 So. Halsted Str.

Chicago, Illinois
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I somų klaidų. Į siškis gali meluoti arba darbiniu

---- 7?-------- r™---- - l Aš pilnai pritariu “Naujienų” 
t ('ž išreikšta* šiame sktjriuie-------------------- 1 . ,
nuomones Redukcija neatsako.} [Redakcijos sumanymui. Kolei 

------------ -- —----------------------- suvažiavimas dar nėra galima?, 
Trua Irnnsl'tlon filert will> Ihe posl-‘ '»* k:l<l s"š;iukta nors dar- 
imislcr at Chicagtn IIL. Oct 15, 1918, bininku organizacijų pitsikalbė- 
as rctiuircd by the act of Oct. 6, 1917,; .. ’------------ . j imas..
Darbininku suvažiavimas •r Aleksandras.

Atsakymas J. Gasiunui.
nr. 237 buvo išspausdinta Redak 
lijos straipsnis. Tarp kita Re
dakcija nurodo, kad lietuvių dar 
bininku priešai vienijasi ir neva 
dėl Lietuv’os reikalų steigia 
bendroves ii- bando užmegsli 
“diplomatiškus' 
džiomis. Pav., 
vo įgaliotinius Europon ir ke
tina siųsti dar naujų. 
“Naujienų” Redukcija 
darbininkus nesėdėti rankas su
sidėjus, bet galvot kaip sumobi
lizavus savo spėkas.’ () kad klau 
Mimsj išįfvilcloous. |»i>t«>i-ū,
sušaukt darbininku suvažiavi-
mą.

Klausimas yra be gaio svarbus 
mums, lietuviams darbinin
kams. kuriems rupi Lietuvos at
eitis. Man rodosi, kad be jokio 
atidėliojimo turėtume pradėt šj 
klausimų svarstyt. Ypač turėtų 
kreipti į šį kiaušinių domus LSS. 
kuopos, rajonai M pats centras. 
Mums, kaipo socialistams, šis 
klausimas turi rupėt pirmiausia. 
Todėl draugai, nesnauskime! 
Vietoj tuščių ginčų ir užsipuldi
nėjimų, pradėkim tą taip svar
bų klausimą ant savo kuopų ir 
rajonų svarstyklių. Nors kartą 
slcngkimės pažvelgt į dalyką

“Naujienų" nr. 236 . (Misiū
nas klausia ką socialistai mano 
nuveikti prisidėję prie Lietuvių 
Laisvamanių Susivienijimo?

Aš nežinoti kokį LLS. turi o-
ryšius su vai- menyj d. (įasiimas. lokis LLS., 

jie išsiuntė sa- rodosi, visai negyvuoja; belo. J., 
(iasiunas kalba ių>i(' kokią tai 

Dūlei to naują LLS. organizaciją. Mato
ma. kad d.,(iasiunas kalba apie 
Lietuviu Laisvamaniu Federaci- 
«• ■ . . .

Aš. kaipo socialistas, įstoda- 
iiniK į LLI-\. liire.inii lokių line-| 
riu:

Kad pagelbėjus išleidinėti lai
svamanišką žurnalą ir knygas, 
kurių, mano supratimu, neleis 
LSS., nė LDLD. Tų organizaci
jų visai kiloki tikslai. I'oliau.

jau Ruliisiuvių Unijoj. Pav., ka
da buvo pakelia khiusimas pri
sidėjimo prie LD'i'., tai niekas 
nė nesipriešino, bet kada 'kary
ba atsiuntė rczofiiucijų pasmer
kiančią vyskupą Karevičių, tai 
tikinlįs fanatikai išgirdę sunii- 
tiįnl vyskupą ant sienų ėmė lipt, 

įšaukdami, kad LD'I'. šmeižia 
katalikų jausmus ir tl. Kurie 
nesikabina į kunigų skvernus, 
aišku, kad jie neužtars tą žmo
nių Jaisvės priešą. I'aigi. LLF. 
užduotis vra aiški: šviest žino- j • .

[nes aiškinant, kad tikėjimas lai 
yra senovės pataikas, reiškiąs ne 
žinojimą, atsilikimą nuo žmonių 
proto pažangos, kuriuo darosi 
gerą biznį kunigai.

žinau, jog d. Gasiunas pasa
kys, jog tai galima ir socialistų 
organizacijoj, ’l'aip, ir man ro
dos. kad turėtų būt galima. Bet. 
ant nelaimes, iki šiol nebuvo gu- 

lihia. Atminkite Detroito 116 
kuopą! (iicero 133 kp. agitaci
jos komiFelas buvo parengęs 
Mockui prakalbas, rodos, 1916 
m., bet ačiū katalikų pasidarba
vimui, prakalbos negalėjo įvykti. 
Dargi buvo suareštuotu kelios 
V|Kilos, o ir lėšų buvo pasidarę. 
Bei kuopos susirinkime luli na- 
rįai užprotestavo ir rengėjams 
prisiėjo iš savo kišeniaus lėšas 
padengti; net aukavusiein užve
dimui bylos komitetas buvo pri
virsiąs sugrąžinti jų aukas. Ta
da komitetas buvo besitariąs sui 
iaisvamaniais, bet pastarieji ne
galėjo bylos užvesti, kadangi ne 
įie rengė. Tokių pavyzdžių yra 
daug, kur kuopose kildavo nesu-1 
sipratiinų dėl laisvamanybės. j 

daigi susitvėrus LLF. kaip 
ir atsirado durys dėl tų, ku- 
nori atvirai kovoti su religi

jos prie darais be jokių nesmagu
mų bei kivirčų soc. organizaci-

Kreivos akįs išgydoma vienu atsilankymu
šis žmogus buvo kreivomis akinus per 15 metų. Jus 

galite gauti jo vardų, kad pasiklausti pas jį. Jo akįs bu
vo atitaisytos.

Akis, Ausis, Nosis 
ir Gerkle

Dr. F. 0. CARTER
120 So. State St Chicago.

Šis ofisas atdaras kas nedėldienio rytą nu<> 9:30 iki 12 dėl lietuvių.

soe. kuopos nenori rengt, kad iš
vengus ginčų ir nesusipratimų.

Man rodosi, kad tikėjimas i 
visokius religiškus" prietarus ir

bininku išsiliuosavimui. Reli- 
giški žmonės yra paklusnus savo 
dvasiškiems vadovams ir ką 
jiems tie vadovai prisako, tai ir

DRAUGAS NELAIMĖJE!
Mninierinl, nicebanikai, audėjai, fabrikoa ir aini* visokia 
darbiuinkai, dirbanti viduj ir lauke, yra amžii.i draugai

taipjau ir tikrąjį savo vardą-pa- 
vardę ir pilnų adresų.

j Rašant biznio reikalais (kaip 
į ve prenuinei atos,

knygų užsisakymo, adreso per
mainymo ir t. p. reikalais), 
galima siųsti tame pat konver
te, kuriuo siunčiama raštai Re« 

Į dakcijai, bet turi būt surašyta 
ant atskiros popieros. O tai dėt 
to, kad laikraščio Redakcija, ku
ri tvarko visas žinias ir straips. 
nius spaudai, ir laikraščio Ad
ministracija, kuri rūpinas biz
nio reikalais, tai yra du atskiri 
departamentai.

t
Visokie rankraščiai — kores

pondencijos-ar šiaip straipsniai 
— turi būt adresuojami tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne as
meniškai redaktoriaus vardu.

Lnikydamics šitų nurodymų

I
Neužsitikėkit «avo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptlekoriui ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes Jie su
teiks jus akims tik (langiau blogo. 
Aš turiu 15 metų patyrimą i- 
i:aliu istyrt jus akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą atlia- 

:u belaukiant, užtikrintai.
F Jei jums akiniai nebus reikalin

gi, mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1891 So. Ashland Avė. Chlear^.
Kampas 18-ton gatvės 

J-čios lubos, virš Platt’o aptiekM 
Tomykite- j mano paralą 

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

Zigmontaš 
Šliomka
27 melų amžiaus

• v.
Mirė Spalio 12 d., 1 vai. nakties

Velionis buvo nevedęs, pri
klausė prie Raudonosios Rožės 
Paš. Kliubo.

Laidotuvės 
Spalio 1(5 d., 
iš namų No. 
Cicero, III., į
nyčių, po pamaldų į šv. Kazi
miero Kailines.

Kliubas kviečia visus narius, 
gimines, draugus ir pažįsta
mus atsilankyti į šermenis ir 
dalyvauti iškilmingose laidotu
vėse. h

įvyks seredoje 
įpic 7 vai. ryto, 
1529 S. 51st Ct. 
8v. Antano Baž-

Franctškus Valkauskas
Mirė Spalio 14 d., 7 vai. ryte.

Velionis paliko dideliame 
nuliūdime moterį, sūnų ir dvi 
(lukteli.

įvyks ketverge,

žiaus bažnyčių, po pamaldų — 
į Sv. Kazimiero kapines.

Kviečiam visus gimines, dra
ugus ir pažįstamus atsilankyti 
i šermenis įr dalyvauti laido
tuvėse.

ui nuliūdime
Moteris ir Vaikai.

AKIU SPECIALISTAS 
Akla Lgumhiaoja Dykai

Gyvenirnas yra 
tuščius, kada pra 
nyksta regėjini*. 

Mes vartojame 
pagerintą Oph- 
thalmometer. V- 
pafin^a darna at
kreipiama i val

ono 9 ryto iki 9 vak.kus. Vai.)
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną.
4649 S. A hlnnd A v, kam p. 47 st 

Telei houe Yards 4317 
Boulevard 6487.

Į PAIN-EXPELLER 
1 Jau auvirė penki6a-«le.4inity'i metu I kaip ėita pluki gyduole yra vnr- I tuojainit mi gerianaioma pasek- 

j mema. iigydynnd r u m a t i z m o, 
akanatnu krutinėję, ėunaae ir rnu- 
nienyKF, neiiralgijoa. streuu <lio> 
£lni4 Šalčio ir koaullo.

« _______

rie

taipgi bus galima išvengti tų už
trukimų, kurie dažnai pasidaro 
dėl skaitytojų neatskyrįmo biz
nio reikalų nuo Redakcijos.

Bezid. 933 S. Ashland Blvd. Chlcag< 
l.l.phun. Ku,in«rket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ*

Specialistas Moteriškų, Vyrišku 
Vaikų ir vi«y chronišką liga 

Oflsaa: 3354 S. Halnted St., Chicagt 
T.lcpbon* Dro-«r 9C93

VALaNDOHi 10 11 ryto; 2—8 povt*tw
7 —P vHkar. Ny.MIiomj. 10—18 diert*.

Aš, žinoma, labai apgailestau
ju. kad socialistai. įstoję į LLF.,

1----------

LIETUVOS LAISVES FONDO 
TAISYKLES. .

Su didžia pagarba,
Lietuvių Raudonosios 

Rožės Kliubas.

----- -k,—___________ ------------------------1

i|iS:gAnk |>nkilRiir-s va:'’'’" 'IMele'o Reikalauk geriausiu. Kiioiiiet pirkai
r. Ex|H>il«r, ĮM'i'h k>ii>k »r yru IKA'IA. VHi<bi'ienkli’< ant bakainko. U.> centai Ir centai 1:4 

iMirtkuię. (innnnino* visoje aptiek'**’*, ar tiesiog is Jabortorijos.
F. Al). RICMTER & CO., 74-80 VVashingtou St., New York, N. V.

I ai negerai ir to nehtrėtų būti. 
LLF'. neišgelbės žmoniją iš kapi
talistiškos vergijos, bet palen
gvins socialislį darbui: jie tą 
t<di darbo, kuriuo socialistai ne
dali arba nenori užsiimti.

I)g. (Iasiunas prikiša LL. Fc-

D R. A. M0NTVID
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

1553 XV. Maduon it. 1229 So. Leivltt St
Su i te GOO-612 Kanapas 22nd pi.

Valandų*: 19 iki 12 ryto Vtiandoa: 6 iki • vakaro
l’hoiir Haymarket 2563 Phoną Canal 4621

Nedūldieniaia tik * u tart]
Rezidencijos Telephone AJbany 650

ją ir sulygina ją (komp.) su 
“dabartiniais Federacijos bo
sais.” Kiek man yra žinoma, 
tai LLF'. jokių bosų neturi, taip 
kaip jų neturi ir neprivalo lurė-

DOCTOR ROSS i
Chicagos Specialistas !

Gydo Užscncjusias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių, ; 
Kepenų, Inkstų, Pūslės, šlapymo ir Visas 

Privatiškas Negales. I
. 35 So. Dearborn St. kampas Monroe, I

llv D M DACC CHICAGO, ILLINOIS 
Ui. D. m. HUvV Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 

elevatorių iki Penkto augfito.
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldiemais 10 iki 1. Taipgi Panedė- 
Ivj. Seredoje, Pėtnyčioje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai, ■

šliupas ir “kompanionai” taip 
pat buvo tvėrėjais ir LSS., o 
betgi jų nuvažiavimą kitur ir 
pasibučiavimą su klero-lautais 
doras žmogus socialistams nepri 
kiša. Tai kam jį prikišt laisva
maniams?

Taigi d. Gasiuno užreiškimų, 
kad [stojantieji į LLF. socialis
tai “grįšią atgal”, skaitau klai
dingu, nes “grįši atgal” reiškia 
eiti į pergyventus laikus, o lais- 
vainanybė nėra praeities idėja. 
Tokios gadynės dar nėra buvę, 
kur žmonės Unitų buvę laisvus 
nuo religiškų prietarų.

—A. Alvitinis.

VIENATINIS BEGlSTltUOTAS RUSAS APTIEKUSIUS ANT BRIDGEPORTO

VYRAMS IR SUAUGIEMS
Akiniai aukso rėmuose nuo $3 QD Ir eu- 
KŠči’au. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
nuimčiau. Pritaikome akinius uždyką. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais {vairių ligų, kurios ga
li būti prašalintos gerų akinių pritaky- 
inu. Ištyrinim uždykų, jei peršti ar 
•kanda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akjs silp
sta. netęsk ilgiau, o jieškok pagelto* 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kinini uždyką. Atnlink, kad mes kož- 
iiHin gvaruntuojiun akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

Ekspertas Optika*.
. _______ ___ _ _____ vaistų, ateikit pas mane. Aš buvau ap-

tiekonus IUisijojfvirs 10 metų. Amerikoj 15 metų. Aš du^du patarimus DYKAI, Galiu 
padaryti bile kokiu* rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktaru*. Aš esu 
draugas tmonių. S. M. MES1KOFF. 3149 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

8. M. ME8IROFF.
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Dury. Lentų, Romų ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojiniui (dubų išviriam, po $1.40 už gal.
CARE BROS. VFRECKING CO.

1003*3039 S. Halated SU,______________________________ Chicaga, III.

Į SKAITYTOJUS IR 
BENDRADARBIUS.

Savo bendradarbių ir korės 
pondentų labai prašome, ką 
nors rašant, kiek galint prisilai
kyti šių nurodymų:

Rašyti visados tik rašalu, o ne 
paišeliu.

Rašyti kiek galint aiškiau.

Rašyti tik ant 
ros pusės.

Rašant, palikti
platesnius tarpus

bent pusę colio.

Kiekviename rašinyj, jei kas
pasirašo slapyvardžiu, paduoti mi išpirkus money orderį ant

vienos popie*

kiek galint 
tarp eilučių

1. Lietuvos Laisves Fondas 
yra laikomas Amerikos Lietu
vių Darbininkų Tarybos Laiki
no Pildomojo Komiteto (cent
ro) globoje, kol tesės to komite
to įgalioj imas.

2. Lietuvos Laisves Fondo pi
nigai yra suvartojami kovai už 
Lietuvos laisvę, kaip tai nurody
ta įsteigiamoje rezoliucijoje.

3. Pinigai iš Lietuvos Laisvės 
Fondo gali būti išmokami dvie
jų trečdalių A.L.D. Tarybos cen
tro komiteto narių nutarimu.

4. Lietuvos Laisvės Fondas 

susideda iš aukų ir mokesčių, 
kurias lietuviai darbininkai 1 įuo
sti noru sutiks užsidėti.

5. Draugijos bei kuopos di
džiumos savo narių nutarimu 
užsideda mokestis ant savo ren
giamų balių įr kitokių pramogų 
ir iipa extra įžangos nuo’lc. iki 
3c. nuo žmogaus, o taipgi ren
gia balius, vakarus, prakalbas 
ir tt. Lietuvos Laisves Fondo 
naudai. j

6. Aukų rinkimu į Lietuvos 
Laisves Fondų užsiima visi A. L. 
D. Tarybos skyriai ir visos drau
gijos, kurios nutaria tuo užsi
imti ir praneša apie tai A.L.D. 
Tarybos centro komitetui.

Spauzdintus įgaliojimus, kvi
tas, štampas ir kitas popieras 
L. L. F. aukų rinkimui A.L.D. 
T. vietiniai komitetai ir draugi
jos gali gauti nuo A. L.D.T. cen
tro komiteto.

7. A.L.D. Tarybos vietinis ko
mitetas paskiria aukų ir mokes
čių rinkėjus ir duoda jiems įga
liojimus aukoms rinkti. Įgalio
jimai turi būti šit vietinio komi
teto pirmininko ir iždininko pa 
rašais.

8. A.L.D.T. skyrių vietiniai 
komitetui ir draugijos surinktas 
L.L.F. aukas ir atskaitas, kas 
menuo pasiunčia A.L.D.T. cen
tro komitetui. Pinigai siunčia-

Ignacas Balys
mjrė spalio 13 d. 5 vai. ryte.

Velionis 37 melų amžiaus. 
Paliko dideliame nuliūdime 
moterį įr sūnų ir duklčrį. Pa
ėjo iš Kauno gub., Šiaulių pav., 
Laižuvos parap., Auksodžių 
kaimo.

Laidotuvės įvyks seredoje, 
spalio 1(5 d., apie 9 vai. rvto, iš 
namų 2834 W. 3(51 h Place. į 
lautiski) bažnyčių, iš ten į Lie
tuviškas Tautiškas Kapines.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti j šermenis ir dalyvauti 
laidotuvėse.

i ----
3109 S. Morgan sL Chicago n

VALANDOS - Nuo 3 iki 11 ryto 
ir nuc '.j ik; 3 vikare

DL 0. lt &LASER
Praktikuoja 27 indai 

' Gyvenimas ir Ofisas 
3149 S. Morgan Ft... kerte 32 st.

Chicįįgo, Ilk

spalio

“Atei-

Marijona 
Katėnas

12 metų, duktė Juozapo 
ronikos Kalenu, mirė 
14 d., 12 vai. dienų.

Velionė priklausė prie
tien žiedo” vaikų draugijėles.

Laidoluvčs įvyks ketverge, 
spalio 17 d., apie 9 vai. ryto, 
iš namų, 3247 S. Union avė.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti į šermenis ir dalyvauti 
laidotuvėse. Pasilieka nuliū
dime ' Tėvai.

Jonas Rudaitis
apie 57 metų, niii'č spalfb 14 
<1., 6 vai. ryte. Paėjo iš Kaimo 
gub,, Raseinių pav., Jurbarko 
parap.

Jei kas yra jo giminių arba 
artimu draugų, atsišaukite gre
itai. Laidotuvės įvyks sercdo- 
je, spalio 1(5 d., 9 vai. ryto, iš 
namų (115 W. Liti) si., į Apvai
zdos Dievo bažnyčių, po pa
maldų į Švento Kazimiero kil
pines.
' KviečiJnu giminės, draugai 
ir pažįstami atsilankyti į Šer
menis ir dalyvauti laidotuvė
se.- Draugas Juozas Rimkus.

vardo K. (ingio, A.L.D.T. iždi
ninko, 3233 S. Halsted str., Chi
cago, III.

Kl. Jurgelionis, 
A.L.D.T. Laik. K-to

Vice-Pirminitikas.

Pasilieka nubudime
Moteris ir vaikai.

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. I-a Šalie St. 
Telephone Central 6399

Vakarais: 
2911 w. 22nd Street,

Telephone Rockwel) 6999

Moterišką, Vyriškų ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

Telephone Yards 687

PRANEŠU gerb. visuomenei, kad 
l-juų rugsėjo dieną, 1918, aš persikė
liau iš po No. 1812 S. Halsted st., 
po mini. 2650 W. 39th Place, prie 
Archer avė.

Mrs. Agne Džugas
Lietuva Akušerė

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas liga*, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros ?ri«- 
taisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 8110.
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

2(550 Archer avė. ir 39 Place 
Archer Limits, Chicago 
Tek McKihley 4420.

........................
Tel. Pulhnan 342

Dr. D.j. Bagočius, M.D. 
LIETUVIS GYDYTOJAS IB 

CHIRURGAS 
10731 So. Michigaa Aro. 

Rusei n n d, TU.

Vyrišky Drapaną Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo 37.S0 iki 
18 dolęrių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų oyerkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo 825 iki 885, dabar 
$5 ir auffščiau. Kelnės nuo 81.50 Iki 
$450, Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki 87.50.

Atdaru kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

1411 8.
8. G O B 

Halsted SU
DON

Chicago, I1L

Telephone Yards 5834.

Dr. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12

......... ......... ..

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted SU Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 6—1 va
kare. Tel. Canal 4367.

Tel Yards 3654. AKUŠERKA

^piMrs.LMIcIinlgflcz
Akušerijom Ko-

l’ennsy Ivanijoa 
’ L- PhiU- 

PnAdkftth-
S 1^gimdymo. Duodu rodą 

^visokiose Ilgose ttiote- 
SsBrimm ir merginunią. 
g.3113 So. Halbted Str.’ 
iH (Ant antrų lobą) 

Chicago.
Nuo 6 iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.

legiji; ilgai praktika
vusi r 
hospitalėse ir 
įrielphijoj.
gal patarnauju



o ir Apielinke
iRengkitės.

šiuo ptaneštulu* visų, priklau-

REGISTRUOKITĖS!

šiandie paskutinė diena — re- 
ffistruotiest

Nueikite i savo balsuojamąjį

Kaip jau buvo rašyta, epide
mijai besiplėtojant ligoninėse

gulu domai. kad visuotina Ch. 
Lietuvių Dai’bininku Tarybos

NAUJIENOS, Chicago, m
S5*

ną. kad laikui atėjus visi lo di
delio kūno nariai gailėtų Indi dik
tuojančia spėka šalies tvarkymo 
reikaluose, žodžiu, reikalinga

alsluintais j šalį busiančiama

nominuoti draugus į Aštuntojo 
Rajono cenlralinį komitetą, lai 
lapo “išrastas“ toks “įstaty
mas”: nevalia nominuot drau
go iš kitos kuopos. Nominuoki-' 
me tik savuosius. Juk turime

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
Utarninkas, Spalio 15, 1918.

REIKIA DARBININKŲ

reikalu komisionierius va- 
pranešė, kad delei to nesą

dėlią, spalių 20 d. 
lainčj. 3001 So. I ialsted

Pajieškau draugo P. Pin-ski. At
sišauk. Turiu svarbų reikalų. Būti
nai atsišauk, kad paskiau* nesigai
lėtum. Aš dabar važinėju vėl su bi
zniu. Mano adresas; 2117 \Vatson 
str„ Pittsburgb Pa., A. Saidas.

Visi tie, kurie nebus užsiregi
stravę, neturės teisės balsuoti se
kamais rinkimais, 
dieną.

Užsiregistravimo
8 valandų ryto iki 9

Prašohie gerb. draugijų ir (lė

lapkričio 5

laikas—nuo

ligoniai rasią sau vietos muniei- 
paliame džiovininkų senatoriu- 
me.

Pranešimas

ferencijos. Tos draugijos, ku
rių delegatai atsisakė ar išva
žiavo į kilus miestus, prašomos 
išrinkli naujus ir įteikti jiems

tūli musų LSS. “vadai“, vieloj 
vienyti lietuvių darbininkų mi
nias skaldo ir demoralizuoją jas. 
lai galima pastebėti visur: 
kuopų susirinkimuose, konferen 
ėijose ir spaudoj.

Paimkime kadir LSS. \ III Ra
jono konferenciją. Net skaudu 
daros. Kada musų konferenci-

bricų ar neužtenka? Bet ku

blankus išpildymą prisiėjo ati
dėti kitam susirinkimui.

tink la
—Narys.

ROSELAND

Uždarys teatrus ir 
bažnyčias.

B1ZNIERIAJ PROTESTUOJA.

Man sergant, “Naujienose" ta
po įdėta LM,PS. rengiamų pra
kalbų pienas, kuriame .pažymė
ta, kad vienose tų prąkalbų bu-

kur dar yra savo draugijų dele
gatais. maloniai kviečiami atsi
lankyti. Jiems mandatai nerei-

ir užsimini nėra laiko! Dabiu* 
madoj smerkimas lo, kas nepa
tinka tam ar kitam asmeniui- 
viemilei.
mentus, bet kas argumentuoja. 
Kitą syk po koneferencijų buda-

ROSELANDO L. D. T.
DISTR. SUSIRINKIMAS.

Nebežiūrima j argu-

2. 883 susirgimai. 118 mirčių. šiusis. čia turiu pranešti, kad

REIKIA merginų ir motetų prie 
lengvo dirbtuvės darbo — nėra ma
šinų, viskas dirbama rankomis — 
gali uždirbti $14 iki $15 į savaitę 
nuo šmotų — mes užtikriname 81.50 
i dienų mokinanties. Taipgi reika- 

. linga tvirtų merginų imoterų ar- 
i ...a., i » • Gi t {ba vaikų lieti švinines pečėtis. Ge-

>i u *. .7 > S II|! !li’i" X a- ra mokestis — švarus, dirbant die-
nu, kambariai. Ateikite gatavai pri
sirengę į darbų.

RASTA-PAMESTA
Kas radote pakclbuka malonėkite

žinodamas nuo llalslcil 35 gatve ar
ba State gatve važiuodamas į Rosc- 
landų pamečiau ar ištraukė. Aš 
manai), kad jei ir ištraukė, kd jis Į Porler Sat'ety Seal Co., 
numetė, nes jam lik pinigai buvo 163 \Vost Harrison St., Room 1100. 
reikalingi. Buvo k( liolika dolerių su 
centais, regisi racijos korta, 2 rank- 
pinigų čekiai po *5, Naujienų rasy- 
I ė , 2 g u z i k a i L i b c r - 
t y B o n d , 3 . I i r 2 raktu
kai, kurių vienas labai reikalingas, 
Aušros kpygyno šėpos. Kat> radote 
praneškite, gausite atlyginimą. Pa
mečiau pėlnyčioj, spalio 11 d.

D. K. Sabaliauskas, 
10521 Indiana avė., Roselaml, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ

REIKIA vyro dirbti likierų name, 
turi būti blaivus ir teisingas. Ge
ra mokestis teisingam žmogui. Pa
stovus darbas. Atsišaukite tuojnus.

II. P. Silvcrman, 
3322 S. Ilalslcd Si.. Chicago, UI.

šitmdie rytą čilietigiečiui suži
nos. ar vakare jie turės progos 
neiti į lokį Auditoriumą. McViv- 
ker ar paprastų “nikei šio . 
Vakar vakare t. v. itd luenzos pil 
domusis komitetas laikė slaptą 
posėdį tikslu nuspręsti li'atių, 
mokyklų, bažnyčių, svetainių ir 
kitu sueigos vielų uždarymo 
klausimą, šiandie ttligi bus pa
skelbta to komiteto nuospren-

kur.,
Paskelbiu čionai laip-pat, jo-

Be lo. gerb. draugijų meldžia
me atnaujinti savo metinę duo
klę. kadangi su rugpiueio 19 d.

Chieagos IJYt'. Rosc/lando 
distrikto draugijų delegatų susi

gyvuoja.

kartojami jų |nutairimai ir lt. 
Tuoinet buvo malonu laukti ki
los konferencijos. Nes tikėjosi,

bus
ini priverstas atsisakyti šioje sa-

aiijienose.

Kada

liiiius į sekamą Ch. L. I). 1. 
konferenciją, kartu įteiktų jiems 
ir reikiamą duoklę. I no bildu 
gerb. draugijos mums sutausotų

inus suriš nauja energija kovot 
už pravėdintą savo idealo so-

17 d., 7:30 vai. vak., Aušros mo
kyklos kambariuose, 10900 S. 
Michigan Avė. Susirinkimo tik
slas išrinkti tam tikrą komi
tetą organizavimui ir tvarkymui 
apšvietus darbo. Priklausančių

PAJIEŠKAU kaiiibario giriu ap-1 REIKIA apysenio vyro už porlc- 
šildomo, elektros šviesa, tarp Lowc I rį. Pastovus darbas. Gera mokestis, 
avė. ir Halsled gi. ir 31-ma ir 35-la. Reikia paiiudijimio.
Kas turite atsišaukite greitai. Thomas Dry Goods Store

1124—28 X\’elson avė., Chicago.
Chicago

J
PAJIEŠKAU buto pas lietuvius. 1 

Butų malonu, kad atsišauktų arba] 
kas žinot malonėkite man pranešti. 
Aš dirbu Milchells Motors Plant

M. Belens,
400 XVisc. slr.„ Barine, XVis.

Tel. 5301.

3238 S. IIalsied st..
i iii ii ......  ■ i ■■....i...............  —

REIKIA bonkų plovėjų, darbščių 
moterų, norinčių plauti bonkas. Va
landos 8—4 ir subatomis 8 iki 1.

Rafnuffen,
615 XV. Randolph st., Cliicago

PARDAVIMUi

i*es uždaryti visas suminėtas vii

šos sueigos bus draudžiamos

True t-anslation įlieti with the post 
mastei* at Chicago, III., Orį 15, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6..1917.
Už KIEK PARDUOTA
LAISVĖS BONDSŲ?

Pildomasis Komitetas.

Mirė lietuvis.

rencijų su pasipiktinimu skai
tyti, kad nieko nenuveikia.

VIII Rajono konferencijų bus 
nepasekmingos tol, kol jų dele
gatai. atvykę iš kuopų, nesupras

tai balinai turite atsilankyti, nes 
lai yra svarbus reikalas.

Roseland’o distr. laik. org.
—P. J. Petronis.

10118 S. SlateSt.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATI DUODAM A randon f-------

šviesus kambarys, elektros šviesa, 
maudynė, nedidele šeimyna.
3313 S. Halsled si., (Jiicago

ANT PARDAVIMO bučernė ir 
grosernė ,gcrdj vietoj, ant Bridgc- 

švarus,| j)Oj-(o. Biznis jau seniai išdirbtas. 
| l’ardavimo priežastį sužinosite kiiip 

atsilankysite. Tel Drover 1749.

Biznieriai, ypaėai suminėtų į-

sutiktu, kad butų uždaryta tik

lapo parduota viso Už 137) mil. 
(helerių ^ketvirtosios laisvi^ pa
skolos bondsų. B( 
si I8B,(MMI asmenų

Spalių 10 d. jis buvo palaidotas 
ml tautiškų kapinių. Laidotu- kuris, kuomet bus

Pranešimai
REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI

prie suvaldymo epidemijos, bet 
bizniui pakenktų laibai.

TRAUKS ATSAKOMYBĖN 
rSUKČIUS.

LMPS. 9 kp. choro repeticija, va
dovaujant p. Gugienci, įvyks sere- 
doje, spalių 16 <1., 8 vai. vakare, 
Mark XVhite S. svetainėje. — Visos 
choro narės atvykite ir naujų atsi

Naujų susirgimų ir mirčių 
skaičius, nors ir nežymiai, vis 
dėlto auga, tatai rodo, kad e- 
pidemija plėtojasi. Pav., už pu
stamsius dvi dieni naujų susirgi
mu buvo 2.171 inlluenza ir ()89 C
plaučių uždegimu. Karlu 
2.863 susirgimai. Mirčių skai
čius. ypač nuo plaučių uždegi
mo. taipjau pašoko. X iso už pa 
starasias dvi dieni mirė 118 zmo 
nių: 202 nuo influcnzos ir 216

Valstijos prokuroro raštinė 
rengiasi patrauki atsakomybėn 
18 svare to politikierius-sukčius, 
kurie pridarė negirdėtų žulikys- 
čių rugsėjo 12 d. balsavimuose.

vių Draugijos SaniliHįijinės Pa- 
Vclpos Kom|itetas. nes velionis 
jriklausė prie jos.

Jonas Svilas paėjo iš Kauno 
pibernijos. Vilkmergės pavieto. 
I žpaliti parapijos. Abramiškio 
kaimo. Apie gimines negalima 
buvo patirti, ar jis jų turėjo čia. 
Amerikoje, ar ne.

Kas norėtų plačiau žinoti apie 
velioni, tegul kreipiasi i J. Ma-

konferencija matys, reikalą). 
Tariant, kuomet tvarkos vedė
jas supras daugiau negu “papras

Akro n. O. — LSS. 211 k p. mėne
sinis susirinkimas įvyks spalio 2h d. 
po nuiii. 5(1 So. Howard St. Pra
džia 12 vai. dienų. Visi kuopos na
riai Imtinai privalo atsjlankyti, nes 
turime aptart daug svarbių reikalų.

—Ei n. rast. K. Janeliunas.

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI

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

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEITERSON ST.
Už darbo parupiniiną visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
i tiširs darbininku — 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.

RETA PROGA! Priversti parduot 
už pusdykę: puikius 5-kių. kambarių 
apartniento daiktus; dailus dtning 
room setas ir bcdroont setas, taip
gi $85(1 player pianas tiktai už $230 
ir $200 victrola $u brangiais rekor
dais už $55. Taipgi parsiduoda a- 
Jiejiniai piešiniai. Viskas naudota 
liktai 3 mėnesius. Priimame Laisvės 
Bondstis. Ateikite tuojaus.

Rezidencija 1926 S. Kcdzic avc.

NAMAI-žEMfi

Pažiurė-
sime.

MIRĖ BUVĘS (’HICAGOS 
MAJORAS.

'.•agos nnVsto majoras, .John P

kutena, 3161 Auburn Avė.

Vreštavo du banditu.

Stevc Niehots ir Frank Beshe. 
'variu su jais areštuota tūla Mrs. 
V. McConncll. Kaltinami suren
gimu 27) užpuolimų.

PALENGVINIMAS.

L.MPS. 29 kp. prakalbos su pro
gramų bus seredoje, 16 d. spalio, 
Norllisidės Viešojo Knygyno svet., 
1822 XVtil)ansia avė. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Inžanga dykai.

—Ko mitetas.

REIKALINGA teitų traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 4(lc. j va
landų, 10 ir 11 vai. darbas.

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

inllii-Bt siaučiau! ispaniškai 
enzai atsakomosio-s įstaigos nu
tarė, kad gydytojams leistina

Ūžiančiu. naudolies automobiliais

Cicero, UI. — LSS. 138 kp. mėne
sinis susirinkimas Įvyks seredoj, 16 
spalio, 7:3(1 vai. vak. M. .laukaičio 
svet., 4837 W. I I St Visi draugai ir 
draugės Imtinai atvykite: yra labai

REIKIA shearmenų ir leiberių į 
Scrap Iron Yard. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. Atsišaukite į 1632 
\V. Kinzic st., Chicago.

GEROS VERTĖS BARGENA1:
2918 \Vallace st. puikus namelis 

su 2 aukštų mūriniu užpakalyje, rau
dos *384; kuinų 93000. 9300 įmokėti, 
likusius lengvais išmokėjimais.

10057 S. Aberdecn st. 5 kambarių 
medinis namelis, platus lotas; vištų 
gaidas ir barnė. Galite laikyti karv’, 
augyt ivištas ir visokias reikalin
gas daržoves. Kaina $2300.

XVLNTON and NARTEN
6117 S. IIalsted st.

tina lik lokiam atsilikime, kada

gotų.

VIoterinis “steišenai”.

LiVIPSk 29 kuopos mėnesinis susi- 
rinkinręsAįvyks seredoj. Spalio 16 <1. 
7:30 vdl. vak. Viešo Knygyno svet. 
Gerb. draugės, malonėkit atsilankyt, 
nes turim daug svarbių reikalų. 
'Taipgi reiks išrinkli darbininkes bu
siančiam vakarui. ;— —J. S.

REIKIA MERGINŲ IMtlF. LENG 
V() DIRBTUVĖS DARBO. GERIAU 
ŠIA MOKESTIS.

CHICAGO

REIKIA MERGINU PRIE LENG
VO DIRBTUVĖS DARBO. GE
RIAUSIA MOKESTIS.
1118 XX'. 22ml ST., CHICAGO

Legali rata mėnesyje. 
Vyrui ar moteriai, dirbančiai 
ar užlaikančiai namą.

Ant rakandų, piano, vktro- 
los, aankrovoM fiiturea. ve
žimų. automobilių, Liberty , S 
Honds ir Inaurance Policim. 
Skoliname Stockyard'ų. Su
pos ir dirbtuvių darbinin
kams, Kelžkf io ir biznio 
žmonėms, klerkams ir tt. 
Ateikite į ofisą ir mes vis
ki) amulkmcniakai iiaiikinai 
me. Atdara utarninkuis. ket- 
veraais ir subatomis iki H 
vai. vakare. Panedėliais, se- 
rcdoinis ir pėtnyėiomis iki q| 
6 vai. vakaro.

LO( AL LOAN COMPANY, 
TUOS. F. KKKWIN, Mar.

4647 So. Halsted Street
Po valstijom priežiūra.

Tel. Drover 2116. 2-raa augštas

Avė. Mirė nuo ispaniškos inlhi- 
‘tizos. tiopkins buvo (’.hicago^ 
majoru nuo 1891 iki 1897) metų.

t

Co 
su

bujos vakare lapo suareštuota 
mergelė. Mildred Benedict, ban-

NAUJA MEDŽIOKLĖ

Ui rengė naują medžioklę I. v. 
'štvlrkimo namuose. ‘Bėdon pa

moterį/.
jos slolįs — “lik de 
l'uose “s t ei ši nuošė*

moteris. Steišenui
Carson, Pirie, Seotl and ir mergelių.

NAUJA “DIRVA
> W. ?
Staniulį i

ntknias.

Prakalbos su Paveikslais
Kalbės M. X. Mockus

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

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

Visi vietos lietuviai nepa mirškile atsilankyti, nes turė
site progą pamatyti puikių paveikslų ir išgirsti M. X. Moc
kaus kalbą. Kviečia 1 KOMITETAS.

1 )abar
visa greit brangsta. Pabrango 
ir mažieji plunksnuočiai - ka- 

Pirma jų buvo galima 
lolcrį - kitą, šiandie 
mokėt nuo 10 iki 12

Chester Rosenthal neteko lt 
dol. ir naujo auksinio laikrodė
lio. Pasiėmė lai nežinomas

gaut už 
prisieina

ko ant VVashburn ir Lal’lin gal

RUBSIUVIAMS
nai vagjs, kur vakar naktį įsi
laužė Frau Kountzo paiikštin- 
ninkan ir įsinešė 90 sparnuočių. 
\'adinas, nauja pasipelnymui dir 
va,. Bet, dėdes sako, labai pa-

Bus visų lietuvių rubsiuvių 
mass-mi tingus. Ateikite.

lių 18 d., 7:30 v. vak., A. C. o f A. 
unijos svetainėje, 17)79 Milhvau-

(liniukai yra baisiai netaktingi 
Nauja-ile-nauja vieta jie 
dainuoja. Ponai vagys negi 
bJė IR.,,,e Inu .. »»

u z

NAUJIENŲ DISTRIKTAS

Iš Aštunto Rajono 
konferencios.

Keista kuopa.

judėjimas, kuris dar nesenai r<p

dabar pradeda įrli ir nežinia prie 
kokio galo jis prieis...

lai lurbul 37. Kiekviename jos 
susirinkime surandama naujų 

įstatymų, kuriuos senai atmetė 
dargi tokios bažnytines sosai-

ninkiška-poli tiška organizacija, 
rodos, turėtų bu Ii viso lietuvių, 
darbininkų judėjimo centras, 
vienijantis juos i vieną (bitelį ku

dės.
Nekalbėsiu apie visus los kuo

pos “įstatymus“. Pakaks, jei 
pažymėsiu paskiausiai “išrastą
jį’. štai jis. Praeitame kuo
pos susirinkime, kada reikėjo

Kensington, III. — LMPS 67 kp. 
susirinkimas neįvyko paskirtoj die
noj iš priežasties Aido vakaro re
peticijų. 'Taigi daliai' tapo atidėtas 
ant seredos, spalio 16 d., 7:3(1 vai. 
vakare. Aušros kambariuose, 10999 
Michigan avė. Visos narės malonė
kite atsilankyti, nes turim daug sva
rbių reikalų. —Organizatorė.

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

Vienas musų geriausių bargenų:— 
8300 įmokėjus nupirksite mūrinį na
melį; maudynė, medinis garage, ar
ti 31-os ir Union avė. Kaina tiktai 
$1800. Paskubėkite.

Užbaigiant raštus ant nuosavybės 
mes esame įgaliąti parduoti murini 
namelį, 8 kambarių, tinkamų dviem 
šeimynom; kambary s attikoje, augš- 
las apatnaniLs; arti 29-os ir Lowc 
avė. Kaina $2300.,

Našlė parduoda už $2500, verias 
$3000, jos 2 augštų mūrinį, M fialų, 
arti 107 ir Vincennes avė. Sis yra 
nepaprastas nuotikis.

XVINTON and MARTEN. 
6117 S. Halsted St.. Chicago.

Teatras su dainomis, rengiamas

lio 19 d., 1918, Meldažio svetainėj, 
2212 XX'. 23 PI. Scenoje statoma vie
no veiksmo vaizdelis: “Caras Sibi
re”.' . .Sietyno Choro Valdyba

ChicagOH Lietuvių Darbininkų 'Ta
rybos Distriktų Organizatorių do
mai. — Visi Chieagos Lietuvių Dar
bininkų 'Tarybos distriktų organi
zatoriai šiuo yra kviečiami pradėti 
darbą. Kiekvienas distrikto organi
zatorius pirmiausia malonės siior-’ 
ganiziioli savo distrikte I. v. dislrik- 
kto komitetų, taip kaip buvo nutar
ta percltoj konferencijoj 26 ,d. ge
gužio. Prasideda įvairių programų 
—prelekėijų prakalbų ir 1.1. — sezo
nas. Todėl, gerb. organizatoriai, bu
kite prisirengę. Greitu laiku turr- 
sį/ie pradėti organizavimo ir švieti- 
/() darbų. —Chieagos L. D. 'T.

Pildantysis Komitetas.
'Teatras ir koncertas, rengiamas 

Chieagos Lietuvių Vyrų Choro į- 
vyks ncdėlioj, spalio 20, 1918, M. 
Meldažio svet., 2244 W. 23rd Plaee. 
Scenoje slalomą 1 veiksmo komedi
ja “Pasiutęs studentas”.

Ch. Liet. Vyrų Choro Komitetas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau A. Galinto iš amalo ba- 

zdaskutvs. Kadaise gyveno E. SI. 
Louis, III., vėliau Kensinglon, III,, 
laikė nuosavų barzdaskulyklų, ra
dosi ant 1(17 gatvės. Turėčiau reika
lų. Prašau jo palies ar kieno kilo 
atsiliepti šiuo adresu:

13(1 \Vooster Avė Akroh, Ohio

Pajieškau kaimyno Kazimiero Vj- 
iaus. Paeina Kauno g.uh., Šiaulių pa

vieto, Raudoniu par., Pastreikiškių 
sodos. Gyveno Pennsvlvanijos vaisi., 
Ml Carmey. Tegul (lis pats atsišau
kia arba kas žino praneškite jo ad
resų John Žalis,
663 XX'. 1 Hb Plaee, Chicago, III,

3110-12 S. Halsled st
REIKIA moterų 

knygų ir popieros. 
Pastovus darbas. — 
hen, I 116 Blue 1 šlami avė. 
phone Ganai 857.

Chicago
pilė tvarkymo 
Gera mokestis. 
Miller and Co?

Tote-

PA.IIEŠKAI' antrarankio’ kepėjo— 
(baker). Geras darbas ant visados. 
Gera mokestis. Atsišaukite pas:

A. Pctvoshus,
139 —-E 1071h St., Chicago, III.

PAHSlflUODA naujas muro na
mas ant trijų augštų, puikiausi iš
taisymai, raudos neša $900 į metą, 
parduodu, už $7500. Noriu gauti tik
tai už pastatymų, o lotas kaštuoja 
$2000 ir galite gauti ant išmokėjimo. 
Esu priverstas parduoti pigiai, nes 
turiu išeiti j kariuomenę. Kas no
rėtumėte pirkti, atsišaukite laišku į 
Naujienų ofisų pažymėdami numarį 
■19.

REIKIA vyrų dirbti j rusiškų pi- 
i. 908-810 XV. 1 llli St. Chicago

REIKIA merginų ir moterų tvar
kyli senų popierų, gera mokestis. At
sišaukite i Western Paper Stock Co 

'1156 Indiana Avė., Chicago

NORIMA parduoti arba išmainyti 
40 akrų farmą Missuori valst. ant 
namo Chicagoje arba priemiestyje. 
Gera žemė. Gera auginti gyvuliams. 
Platesnių žinių patirkite pas savi
ninkų, 663 XV. 14th plaee. '

Adomas žalis.

MOKYKLOS

REIKIA vyrų i vvarehotisc. Pasin
is darbas. Atsišaukite į

\Vesleru Paper Stock Co..
56 Indiana Avė., Chicago

R EIKI A 1 arba 5 vyrų prie ardy
mo automobilių.

XVarshaw.sk y and Co., 
11115 So. State st., Chicago, III. t

kantis lietuviškai, angliškai ir len
kiškai. Atsišaukite tuojaus.

A. Marlinovicz,
2011

BU KALINGA mergina į lietuvių 
valgykla. Pastovus darbas. Gera 
jhokeslis. Atsišaukite greitai
3305 S. Ilalslcd st., ('.hieago

REIKIA merginų dėl varnišiavi- 
mo ir finišiavimo.

Wortd Phonograph
736 'l'ildęn si., Chicago

Chictmo XVlndo\v (Jeaning Co., 
62 \V. \Vnshinglon St., Room 2

REIKIA merginų arba moterų 
prie Ival'kymb skudurų. Geistinu 
prityrusių, bet ne Imtinai reikalinga.

Dry and Co.,
165—-167 N. Green st., Chicago, iii.

r VALENTINE DRESflMAKING ^ 
C0LLEGE8

6205 So. Halated at, 2407 W. Ma- 
diaon, 1850 N. Walla St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimai, Da- 
signing, dėl biznio ir namu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantao- 
tą išmokinti jus pasiūti aukota «1 
110. Phone Seeley 1643

SAKA PATEK, Hrmialakl--------_/

Uždirbkite $15 iki 
$35 į savaitę.

Mokykitės siūti elektra siuvamomis 
mašinomis. Didelis reikalavimas. 
Lengva išmokti. Mažos išlaidos. 
Diena arba vakarais. Darbai lau
kia. Atsišaukite tuojaus.

MASTER SEWING SCHOOL
J. F, Kasnicka, Prezidentas,

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

XVarshaw.sk



