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Pirmas Lie hMų Dienraštis A menkoj

No. 245

/okiečiai rengiasi apleisti Belgiją
Anglai Lilio 

priemies
čiuose.

Talkininkai yra tik už 15 my
lių nuo Ghent. Vokiečiai tu* 
ština Belgiją. įraukiama puo

limo Courtrai.

LONDONAS, sjxdio 16.
Tęsia n lįs besivoržimą Flandri
joje anglų kareiviai šįryt įėjo 
i pietrytinius priemiesčiu* mies- 
t o L i I I e ir žinios 
apie |>ilnų paėmimų .šios didelės 
vokiečių Uiazos laukiama kas va
landų.

Tolinus į šiaurę Belgijos ž<*- 
mėj i>elgi' armija, vadovaujama 
karaliaus Al bert, eina greitai 
priekyn palei Cortemarck-Thou- 
roul kelių ir paėmė Thourout, 
kurio paėmimas peranksti buvo 
praneštas vakar.

Visose vietose 30 mylių ata
kos fronte talkininkų armijos 
pasistūmė priekyn.

Belgų kavalerija esant už ar
čiau mylios nuo svarbaus gele
žinkelių centro Thielt. Tas mie
stas yra tik už apie 15 mylių i 
pietvakarius nuo Ghent.

Puolimas Courtrai yra neiš- 
vengtinas.

Courtrai esant talkininkų ran
kose. vokiečiai, manoma, turės 
skubiai apleisti didelį industrinį 
distriktų, į kuri įeina Lllle, Rou- 
bait ir Tourcoing.

riiourout’e belgų armija yra 
lik už 12 mylių nuo Bruges ir 
mažiau kaip 20 mylių nuo Ho- 
landijos rubežiaus.

Yra ženklų, kad vokiečiai su
pranta, jog dienos jų užėmimo 
Belgijos yru suskaitytos. Jie 
jau pradėjo naikinimo darbų 
vakarinėj Belgijoj. Pasak pa
siekusių Paryžių žinių, vokie
čiai rengiasi išsikraustyti iš Bru
ges, Ghent ir Brussclio.

Čia gauta žinia, kad augštas 
vokiečių valdininkas Belgijoj 
spalio 9 d. užreiškė, kad vokie
čių užėmimus Brusselio užsi
baigs (baugiausia už 15 dienų.

Visi civiliui gyventojai palei 
Belgijos pakraštį yra išgabenti iš 
šalies ir talkininkų aviatoriai 
praneša apie gaisrus dideliame 
plote.

Talkininkai, kada jie paėmė 
Boulers, išliuosavo 1,200 civiliu 
gyventojų, kurie buvo rasti mie- 
slr.

Tuo pačiu laiku Prancūzai ir 
amerikiečiai tebetęsė savo lai
mėjimus Champagne ir Argonne 
ofensivuosc.

Prancūzai paėmė Acy - Ro- 
mance.

PARYŽIUS, spalio 16. Ka
rės ofisas skelbia, einantįs tarp 
Hetourne ir Aisne upių francu- 
zu. kareiviai paėmė miestelį Acy 
-Bomance.

Progresas tęsiasi ir franeuzai 
dabar yra arčiau mylios nuo di
delės ’geležikelių kryžkelės Re- 
ther. kuris yra jų artimiausiu 
siekiu.

PerėjoOise upę.
FRANCUZŲ KVATIERA

6,122 mirė nuo 
influenzos

4,409 žmonės mirė nuo plau
čių uždegimo j vienų savai

tę 30 miestų.

VVASH1NGTON, spalio 16. — 
Savaitėj, užsibaigusioj spalio 12 
d., 30 Amerikos miestų 6.122 
žmones mirė nuo influenzos ir I. 
IO9 nuo plaučių uždegimo.

l iek žmonių mirė tik 30 mie
stų. Iš kilų mit-slų ir valstijų 
žinių negauta. Daugiausia žmo
nių mirė Pili! adei p bijo j - I, 
697, N(’\v York 979, Boston 
851I ir C h i ca g< > j e 571.

influenza plėtojasi.
Ne.w York, spalio 16. Šian

die 5,113 žmonių susirgo ir 317 
mirt nuo influenzos. Vakar gj 
buvo 1.925 susirgimai ir 322 mi
rimai. Nuo pradžios siautimo 
ligos, rūgs. 18 d., buvo 48,024 
susirgimai ir 2,296 žmonės mi
rė nuo influenzos.

Mirė bejieškodamas mikro
bų.

PISA, Italija, spalio 16. — Li- 
vic Morelli, medicinos profeso
rius Pisos universitete, mirė 
šiandie nuo užsikrėtimo infhien- 
zo laike bandymų surasti ii’ izo
liuoti ispaniškos influenzos bak
terijas.

PRADĖS čIEPYTi NUO 
INFLUENZOS.

čiepai į Chicagų bus atvežti 
su bato j. V

CHICAGO. Kova su infhien 
zos epidemija buvo pradėta čie- 
pijimu. vartojant Dr. E. C. Bose 
no\v čirpus. 100,000 čiepų bus 
atvežta į Chicagą subatoj. Dau
giau čiepų bus išdirbta miesto 
laba ra tori joj. (Nepijami žmo
nės bus dykai.
Manoma, kad pirmiausia bus 
čiepijami serga n t įs žmonės, o 
paskui jau ir sveikuosius ap
saugojimui nuo ligos. 'I'ruin- 
pa m laikui apsisaugoti užtenka 
vieno čiepiįimo, bet visiškam pa 
siliuosavimui reikia trijų čiepi- 
jimų j savaitės laikų.

Pirmiausia tuos Čiepus pavar
tota Hochesl'er, N. Y. Ten įčie- 
pyta 20,000 žmonių ir ir susir
gimų skaičius Inoj žymiai suma 
žėjo. Nė vienas iš įčiepytų ne
mirė, nors daugelį jau pirmiau 
buvo sirgę.

Kadangi influenzos bakterijos 
nežinomos, lai čiepai sudaryti 
iš visokių plaučių uždegimo ir 
visų kilų nežinomų bakterijų.

FHANCI.JOJ, spalio 16. — Gen. 
Debeney kareiviai šįryt perėjo 
|x r Oise upę lies Chaigny, 3 my
lios į šiaurę nuo jos susijungimo 
su Serrc upe.

Vokiečiai vėl bombarduoja 
Dunkirk.

SU FRANEUZŲ SPĖKOMIS 
FLANDRIJOJ, spalio 16. — Vo
kiečiai šiandie atnaujino bom
bardavimų ištolo franeuzų por- 
to Dunkirk prie Dover siauru
mos.

VIRS 1,000 ŽMONIŲ ŽUVO 
GIRIŲ GAISRE.

MOSES LAKE, Minu., spalio 
Iii. Baisiausiame šiaurvaka- 

I rių girių gaisre bus daugiau
kaip 1,000.

Gelbėtojai jau atrado mažiau^ 
šiai 860 lavonų. Daugiau kaip 
300 žuvusių lapo palaidoti šioj 
apygardoj. Jie visi palaidoti 
bendrose kapinėse*.

Gaisras, gaivinamas didelio 
vėjo, vėl pradėjo pletoties ir 
siausti. _

Gaisrai artinasi prie Duluth.
Dl 'l J Tl I, spalio 16. Smar 

kils rylų vėjas artina gilių gaiš 
rų prie Duluth pakraščių. Ug 
niagesiai ir žmonės bando sulai 
kyli gaisrų, bet sunku kovoti su 
įsigalėjusiu gaisru, o ypač kada 
jam gelbsti smarkus vėjas.

True translation filed with the post- 
inasler at Chicago, III,, Oct. 17, 1918, 
is required by Ine act of Oct. tt, 1917

NENORIMA SUNAIKINTI 
VOKIETIJĄ.

Bet vien siekiama prie sunaiki

nimo l*rusianizmo, sako 
Asquith.

LONDONAS, spalio 16. — 
“Vokietijos pasiūlymai yra nuo
širdus. Jie ateina nuo žmonių, 
kurie pasidavė," pasakė šiandie 
užrubežinių rekalų ministeris 
kalbėdamas liberalų kliube.

“Karė dar nėra užsibaigusi, 
bei priešo priešiinasis sulaužy
tas," pasakė ex - premieras As- 
guilli kalbėdamas tame pačiame 
susirinkime*.

“Tikslai, (Jei kurių mes “sto
jome karen bus atsiekliį jei 
mes aklai jų neatmesime.

“Prezidento Wilsono nota pa
liko Vokietijai skylę išlinelimui. 
Nėra noro pažeminti ar sunai
kinti Vokietijos žmones. Vyriau 
siu tikslu yra sunaikinti Prusi- 
anizmų. Mes turime apsisaugo
ti iiiie> militarizmo. pasirėdžiu
sių demokratiniais rūbais."

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Oct. 17, 1918, 
is requiroel by the act of Oct. 6, 1917

Užbaigs karę submarinomis.

AMSTERDAM, spalio 16.
Berlino žinia i Tidj sako, kad 
iš priežasties prezidento Wilso- 
no notos, Rerline galima patėmy 
ti judėjimų sustabdyti karę sub
marinomis.

True translation filed wlth the post- 
master ai Chicago, III., Oct. 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

Anglai 85 myl. už Damasko.
_ i-----

LONDONAS, spalio 16. — 
Pasak oficialiu pranešimo apie 
veikimų Palcstinjoj, anglų kava* 
h-ri.ja užemti Tripoli, 40 mylių į 
šiaurę nuo Beirul ir Homs ir 
apie 85 ihj4. į šiaurę nuo Da
masko.

Konstitucinės gvarantijos 
atsteigtos.

MADRID,spalio 16. — Ispani
jos kabinetas a įsteigė konstitu
cines gvarantijas. Taipgi sušvel 
niuo valdžios cenzūrų. Kabine
tas belo leido užtraukt paskolų
20,0(1(1,000 posetų.

True tianslatioų filed wlth the post- 
nuiSter at Chicago, Iii., Oct. 17, 1918, 
as i*equired by the act of Oct. 6,1917
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Dienos Nuostoliai
S. V. Armijos, 

Francijoj

WASH1N<»T()N, šipulio 16. — 
Amerikos ekspedicinių spėkų ko 
manduotojas praneša apie* seka
mus nuostolius:

t Išmušta karės lauke . . 37
Prapuolė karės lauke .. 8
Sunkiai sužeisti.............. 72
Mirė nuo ligų.................. 21
Mirė nuo šiaip atsitikimų 3 
Sužeist nežinia kaip sun. 72 
Belaisvėj............ .............. 5

Viso'.............. 218
šiame* surašė* paduodamos se 

kainos lietuviškai skambančios 
pa va relės:

Jony J. re)sojM>wch, Nebark, 
N. J., sunkiai sužeistas.

Frank C. Rųlkeski, Syracuse, 
N. Y., mirė nuo ligeks.

Louis W. Cburapas, Oakland, 
Cal., prapuolė.

Bartholomew Butkus, Hoosic 
Falls, N. Y., sužeistas.

Leon Bajchus, Bradelock, Pa., 
sunkiai sužeistus.

......... ■■ ■■■ ■! U — ■ 

rrue Irnnslation filed with the post- 
mastei* at Chicago, III., Oct. 17, 1918, 
is reguired by the act of Oct. 0, 1917

Dideli sukilimai 
Ukrainoj

Vokiečių kareiviai vietomis 
dedasi prie sukilusių ukrai- 

nų.

STOCKHOLM, spalio 16. — 
Pasak Peilitiken gautų žiniiv, su
kilimas plėtojasi Ukrainoj ir ne
senai prasiplėtė visoj Podolijos 
gubernijoj. Keliose vietose vo
kiečių karei via i prisidė ję prie 
sukilėlių.

Sakoma, kad keli tūkstančiai 
kareivių iškėlė raudonų vėliavų 
arti Ekaterinburgo ir užmušė sa 
vo oficierius. Dabar jie e ina j 
Charkovą, kad prisidėjus prie re 
voIiiLcinių kareivių, kurie laiko 
miestų.

Valstiečių spėkos iš 5,00(1 žmo 
nių, gerai apsiginklavusių kul- 
kusvaidžiais ir kanuolėmis eina 
ant Poltavos.

True translation filed with the post- 
niaster ai Chicago, III., Oct. 17, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

ČECHAI PRAŠO PAGEL- 
BOS.

Jiems gręžia bolševikai ir jįie 
traukiasi Europos Rusijoj.

VLADIVOSTOK, spalio 6 (su
vėlinta). - - Talkininkų, kvatie- 
roj čia gautas atsišaukimas į tal
kininkus nedaleisti pražudyti Sa 
marą ir Ekaterinburgą, taipgi 
atgaivinti dvasią čecho-slovakų 
spėkų, kariaujančių rytų Rusi
joj. Situacija esanti rusti.

Čecho-slovakų pulkai, kurie 
kariavo Ekaterinburge, Kaza- 
niuj, Simbirske, Samaroj ir 0- 
renburge, yra povojuje, nes prie 
besipriešinančių jiems šiose a- 
pygardost^ vokiečių prisidėjo
120,(XK) (bolševikų kareivių. Iš (pastolis ir šalčiau.

•. -I
Čeliabinsko. atėjo žinia, kad če*- 
cho-stlovakai apltfiko didelių 
nuoatoflių ir traukiasi pale i šiau
rinį frontų. Ufa, kuri yra vie
na svarbiausių koncentracijos 
vietų dėl čecho-slovakų spėkų, 
yra pavojuje ir jos pražudymas 
butų fataliu čecbo-slovakams 
Samaroje.

Paskelbta apie koalicijų Om
sko ir Harvato valdžių. Toj ko- 
alicijoj lieut. gen. Horvat rūpin
sis talkininkų veikimu tolimuo
se rytuose, Ustragov bus virši
ninku geležinkelių, o gen. Pleš- 
kov, komanduedojas rusų spė
kų Siberijoj ir Manžurijoj, bus 
pagedbininku vedėjo Clrinijos ry 
linio geležinkelio. Gen. Honal 
pasilaiko nominališkai vielų vice 
prezidento ir vyriausio vedėjo 
'eležinkelio. Omsko kabinetas 

pasilieka taip kaip prieš koali
cijų, išėmus šiuos paskirimus. 

j Ustragov ir Pleškov yra llorva- 
to vadovai.

True translatlon filed wilh the post- 
niaster at Chicago, III., Oct. 17. 1918. 
as required by the aęt of Oct. 6, 1917

TALKININKAI SKUBI
NASI VOLGOS FRONTAN.

VLADIVOSTOK, spalio l(i\ 

Čechai evakuoja Samarą. Jie 
tikisi neužilgo atgauti miest’ą su 
pagelba brolių ginkluose, kurie 
sugrįžo iš Sibelijus apsirūpinę, 
pasilsėję ir dalbai* kariauja ant 
Volgos. p

Čechai Uzuri disdrikte išvažia
vo į vietų Volgos musių su visais 
atliekamais anglų, franeuzų ir 
italų kareiviais ir maža vienute 
franeuzų artilerijos.

Franeuzai, čechai, anglai ir 
italai skubinasi su savo menko
mis spėkomis vakarų link pa
stangose išlaikyti rytinį frontą, 
jausdami, jog butų neDaiinė a- 
tiduoti talkininkų atramų Euro
pos Rusijoje.

Omsko ir Harvato valdžių ko 
alicija reiškia politinį susivieni
jimą vakarinės ir rytines Sibc- 
rijos, anksčiausiai galimą su 
Šaukimą visos Siberijos steigia 
mojo susirinkimo ir įsteigimą 
vokiečių fronto.

True translntion filed with fhe post- 
mastei* at Chicago, III., Oct. 17, 1918 
*s reųuired by the act of Oct 6, 1917

Naujas pasikėsinimas ant
Lenino gyvasties.

AMSTERDAM, spalio 16.
Kievo korespondentas Leipzig 
Abend keitung sako, naujas pa
sikėsinimas padarytas ant bolše 
vikų premiero Lenino gyvasties. 
Leninas liko pašautas į, petį iš 
revolverio rankose Dvanickio, 
nario sovietų informacijos biu
ro. Dvanicki areštuotas.

True translntion filed witti the post- 
mastei- at Chicago, III., Ocl. 17, IBIS 
as required by the act of Oct. C, 1917

Vopicka nebuvo areštuotas.
WASH1NGTON, spalio 16. — 

Amerikos ambasadorius Vopie- 
ka Jassuose, llaikiiiėj Rumunijos 
sostinėj, pranešė šiandie gautoj 
valstybės departamente kable- 
gramoj, jog jis girdėjo žinią a- 
pie jo arešhivimą, bet tas yra 
neliesa.

---- Q-----
Apsiniaukę šiandie; ryto ne-

T .L1.' L'?!. - J !■ 1 J! ” ?!! J1 L! ! ..................L 2!

True translation filed with the post- 
inaster ai Chicago, III., Oct. 17, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Turkijos kabine
tas rezignavo

Naujasis Turkijos premie
ras esąs taikos šalininkas.

COPENHAGEN, spali 16. — 
Tewfik Paša ministerija Tur
kijoj rezignavo ir Izzet Paša ta
po paskirtas didžiuoju viziri! ir 
karės ministeriu, pasak čia gau
tų iš Konstantinopolio žinių.

Teiwfik ministerija buvo pro- 
germaniška ir po įtekme En- 
ver Pašos. Gi Izzet Paša v ra tai- v 

kos šalininkas.

Tewfik Paša buvo pirmiau^ 
Turkijos ambasadorium Angl^ 
joj. Žinia priduria, kad užru
bežinių reikah’) ministeris dar nė 
ra paskirtas, bet buvęs Turkijos 
ambasadorius Ryme Naby Bey 
kol-kas veda užrubežinių reika
lų ministerijos dalykus.

Prašo dievo išgelbėti Turki
ją

BASEL, spalio 16. — Pasak 
čia gautos Konstantinopolio ži
nios, atidarant Turkijos parla
mentą snltanas savo kalboj nuo 
sosto prisiminė sunkumą padė
jimo, kuriame Turkija atsidūrė 
delei atsimetimo Bulgarijos. 
Valdžia, sakė jis, bendrai su sa
vo talkininkais rūpinosi duot 
žmonėms garbingą taikų, bet 
taipgi griebėsi reikalingų žings
nių apgynimui šalies.

Sultonas tikisi, kad karė lai
mingai užsibaigs ir šaukęsi pa- 
gi Ibos Ailah išlaikyti Turkiją 
nuo sugriuvimo ir nuo pražūtin
gos savitarpinės kovos.

Atstovų butas išrinko prezi
dentu (buvusį užrubežinių reika
lų ministerį Halil Bey, o sena
tas išrinko prezidentu Riza Paša.

Irup translation filed with the posl 
mastei' at Chicago, 111., Oct. 17, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

VOKIEČIAI SUSIRŪPINO
WILS0N() ATSAKYMU.

Panika bankuose ir biržoje.

LONDONAS, spalio 16. - 
Central News žinia iš Amsterda
mo sako, kad prezidento Wil- 
sono atsakymas į Vokietijos notą 
sužadino “labai nemalonų įspu- 
dį’VRerline. Žinia sako, kad po 
išspausdinimui atsakymo sekė 
panika Beriino bankiniuose rate 
liuose ir biržoje.

Vokiečių vyriausia komanda, 
sako žinios, atvyks į Reriinų pa
baigoj šios savaitės “apsvarsty
mui mobilizacijos, koncentraci
jos šalies jiegų ir pakėlimą karei 
viavimo amžiaus.”

Copenhageno žinia Exehangc 
Telegraph Co. sako, kad tikima
si, jog Vokietijos kancleris šian
die padarys nuosprendį apie daly
kus, užvertus prezidento Wilso- 
no paskutinėj notoj.

Žinia priduria, jog vokiečių 
laikraščiai nurodo, jog preziden 
to \Vilsono nota yra apliejimu 
šaltu vandeniu taikos vilties, pa
gimdytos jo pirma nota.

True Irunslalion filed witn tb<- po,l- 
mastei* at Chicago, III., Oct. 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917.

Sukilimai
Cecilijoje 

plėtojasi.
\Visoje čechijoje paskelbta 
karės stovis. Miestai užim

ti kariuomenės.

PARYŽIUS, spalio 16. — Pa
sak Zuricho žinių Paryžiaus 
laikraščiams, čecho-sllovakų tary 
bos sušaukti Pragoję susirinki
mai protestui prieš exportavinią 
maisto iš Čechijos pagimdė g< 
neralj streikų, kuris išsivystė i 
sukilimų.

Karės stovis paskelbtas šalyj 
ir vokiečių ir vengrų kareiviai 
užėmė Pragą, Pilsen, Pisek ir 1 a 
bor miestus.

Žinia sako, kad judėjimas pra 
siplūtė į Moraviją ir kad ten bu
vo musių sostinėj Brunu, OI- 
niutz ir Šhoka. Pastarojoj vie
toj yra didelė austrų kanuolių 
dirbtuvė, kurioj darbas, sakoma, 
apsistojo.

Kulkasvaidžiai sustatyti vy
riausiose Pragos gatvėse, taip 
jau pastatyta į pozicijas ir arti 
lerija. Gyventojai nėra išsigan 
dę ir yra priežasties 
m a n y t i , kad ir jie 
turi giklų. Net yra žinia, kad 
mūšiai eina Pragoję.

True translation filed wnh the post, 
mastei- at Chicago, III., Oct. 17, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Gandai apie kaizerio abdika- 
vimą nepatvirtinti.

AMSTERDAM, spalio 16.
Nicuvve Rotterdamsche Courant 
atsiėmė žinią, pranešančia Vo
kietijos kapituliaciją ir kaizerio 
Wilhelm abdikaciją.

Laikraštis sako, kad tas pada 
ryta todėl, kad jis negalėjo gau 
ti patVMnimo tai žiniai.

LONDONAS,0 spalio 16. • 

Oficialis presos biuras šiandie o 
ficialiai pranešė, kad šiandie po 
piot išspausdintosios žinios, jog 
Vokietija kapituliavo, neturi 
savyje pamato. f

True translation filed with the post- 
rnaster at Chicago, HE, Oct. 17, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. (i, 1917

MAXIMILIANAS PASI
LIEKA VIETOJ.

Socialistai nutarė nesipriešinti 
jam.

BASEL, spalio 16. — Pasak 
Čia gautos Berlino žinios, vokie
čių socialistai nutarė atsižvel
gianti į abelną politinę situacijų 
nesipriešinti Badeno princui 
Maximilianui pasilikti kanclerio 
vietoj.

Reichstago prezidentas atidė
jo reichstago posėdžius, kurk 
turėjo prasidėti šiandie, pasilai
kydamas sau teisę sušaukti jį.

Reikalauja pripažinimo uni
jos.

COLUMBUS, O. — Du trečda
liai Ohio Electric Railway dar-, 
bininkų sustreikavo reikalauda
mi pripažinimo unijos. Nė vie
nas gatvekaris neina į rytus nuo 
Dayton, a, ... n
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jų socialistų“ vadu. Garsiojo
je St. Louis’o konvencijoje jisai 
buvo parašęs radikalesnę rezo
liuciją, negu ta, kurių pasiūlė 
HillųuU’o frakcija, bet ji gavo

Telcphor.e Canal 1506
Naujienos eina kasdien, išskiriant 
□edėldienius. Leidiia Naujienų Ben- 
drove, 1840 S. Halsted St., Chicago, 
Ui. — Telefonas: Canal 1500.
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Visur kitur užsieniuose .... 8.00

Pinigus reikia siųsti Paėto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Rašytojų ir korespondentų pralome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai tašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
sės, be to paliekant platesnius tar- 
fus tarp eilučių. Redakcija pasilai- 

o visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raž 
tai naikinami, arba grąžinami atgal 
jei bėgiu dviejų savaičių autonu> 
Sareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
enklelių pakankamai persiuntimo 

lėšoms apmokėti.

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

Truo translation tiled wlth the post- 
inaster at Chicago, III., Oęt. 17, 1918. 
as rc<iuired by the act of Oct. 6,1917.
DELEI GERESNIO
SUSIPRATIMO.

niame “Tėvynės“ numeryje tę
sia savo išvadžiojimus apie 
“Naujienų“ pozicijų Lietuvos 
laisvėj* Mausime. Jisai kriti
kuoja tą “Naujeinų“ nuomonę, 
kad Lietuva dar nėra apsispre
ndusi, ir prirodinėja, kad ji jau

saką:
Iš formulės pusės “Naujie

nų“ tvirtinimas yra teisingas, 
bet iš taktiškosios pusės 
abejotina, įbėgu tokie užreiš- 
kimai mums, o luomi pat ir 
Lietuvos darbininkų 
butų naudingi.
Bet kodėl ne? Ir kaip

klasei

tai ga- 
pusės 

užreiškimas būti blogu “iš tak
tiškosios pusės“? Nejaugi nau
dingas Lietuvai užreiškimas bu
tų tas, kuris butų formaliai ne
teisingas?

P-ui Naruševičiui tur-but yjFa 
neaišku, kų “Naujienos” mano, 
kada jos stato reikalavimą, kad

Apžvalga
Nemoka skaityt 

ar kas kita?

ipsikpręnli; IimIcI mes, nors 
au esame apie tai rašę labai 
laug, dar kartų pasakysime sa
vo mintį. Reikalaudamos ap- 
isprendimo teisės Lietuvai, 

‘Naujienos“ tuo pačiu sako: 
kad Lietuvos tvarkų ir santy
kius su kaimynais turi nustaty
ti Lietuvos žmonės; kad Vokie
tijos arba kitos kurios valstybės 
padarytieji sprendimai sulig 
Lietuvos neturi jokios rišančios 
galios; kad jokios rišančios ga
lios ir vertės neturi ir tie spren-

i sulig Lietuvos, kuriuos 
padariusias kokios-nors

<monių grupės arba įstaigos 
i.ietuvoje, neįgaliotos Lietuvos 
tnonių. Nejaugi sakyt šituos 
lalykus gali būt kenksminga 
Lietuvos labui?

Mes maname, kad sakyt ta- 
i ii ne tiktai nėra kenksminga 
teisingai suprastam Lietuvos

vra

Kad visai neišsilavinusie
ji žmonės dažnai nepajiegif 
suprast laikraštinio straips
nio, tai nenuostabu; bet kad 
paprastų, dargi tyčia popu- 
leriškai parašytų, straipsnių 
nesupranta laikraščio reda
ktorius, tai jau pusėtinai kei 
sta. 0 -betgi lietuvių laikra
ščiai turi tokių redaktorių.

Štai Brooklyno ‘‘bolševiki
škų” biznierių organas — 
rašo, kad “Naujienos” “no
ri bėgti” j naujai besitveria
nčią kaikuriose valstijose 
“darbo partiją” ir kad jos 
“prielankiai atsineša į slar
VU socialistų federacijos iŠ-Į ‘bui, o ir yra būtinai reikalin- 
stojimą iš S. P.” Tuo tarpui 'a- Me® stačiai nesuprantame, 
kad Naujienose išviso tiktai I <aiP Mali tikras Lietuvos laisvės 
buvo konstituota, kaipo fak- Į alininkas nustatyt Lietuvos ap- 
’ai, tos naujos partijos tvė-1 ^sprendimo obalsio, t. y. nerei- 
rimosi ir minėtosios federa-r<a,aul* ka<l Lietiuvos Ūkimų un
cijos pasitraukimas” iš Soc. I sPrV*iU josios žmonės, kuomet 
partijos, apie jokius “norus” I ietl,vQ Jau stengiasi pavergti 
ir “prielankumus” jose ne- -airiškoji Vokietija ir kuomet 
buvo nė užsiminta! I 4 jau va,<1<) kaizeriškos vokie-

Bet ko norėt iš “Laisvės’ , « vnl.lžios |>atvirlinlasni Lnn- 
redaktoriaus, kad jisai su * csra,"s: l>ne 8“ok“1 
prastų, ką rašo “Naujie 
no$”? Iš to, juk biznio nepa
darysi. Ot, kas kita apme luoti “Naujienas” ir |ka.lbet 
mažai protaujantiems žmo 
nėms, kad jos esančios pa 
vojingos socializmui: tu< 
budu tai “Laisvės” redakto 
rius gali “prirodyti”, kad ji 
sai ir jo redaguojamas laik 
rastis esą baisiai nauding 
pasaulyje dalykai.

žodžiu, tas visas “Lais 
vės” “nesupratimas” tai na 
uja arija iš tos pačios ope 
ros: “Broliai bolševikai, pir
kite “Laisvės” šėrus!”

dsį (o dar labiaus priešių ties 
im) reiškia pritarti Lietuvos
unickiiiimui

airųs lietuvių seimui, konfe- 
encijos ir kiti dalykai jau “ap-

ius pasakoja ve kų:

Pavyzdin — pirkliui atve
ža vagonų grudų, ir jam rei
kia patikrinti,' ar pardavė
jas nepridėjo daugiau viso-

BOUDIN PASITRAUKS.

Tai yra Amerikos 
socisilistų“ teorijos 
Jame praneštą, kad 

redakcijos ir iš je

Tik-kų gavome rugsėjo-spa
lių numerį žurnalo “The Class 
Struggle“.
“kairiųjų 
organas.
iŠ žurnalo
leidėjų draugijos pasitraukė L 
B. Boudin, kadangi jisai nesuti 
ko su žurnalo (bolševikiška) 
pakraipa. • .

L. B. Boudin skaitėsi iki šio’ 
(žymiausiu Amerikos “kairie

prakliškai nesiskiria suteiki
me tų rezultatų, kokius Milų 
galima gauti suskaitant vi
sas atskiras viena tas.

Tokiu-pat, girdi, budu, kaip 
pagal vienų grudų saujų pirk
lys sprendžia apie visų grudų 
maišų, mes galime pagal kele
tu lietuvių konferencijų' spręs
ti apie visos Lietuvos norus.

Tai yra liesa, bet tarpe maišo 
grudų ir Lietuvos yra didelio 
skirtumo: apie grūdus maiše 
mes sprendžiame Ino tikslu, kad 
sužinojus, kų mes su jais dary

simi' (už
kiek parduosime 
Ličiu va mes nieko 
daryli; mes norime, kad ji pa
ti ką-nors darytų 
Pirmas josios < 
sprendžiamas 

i t. y. apsisprendimas.
Su Lietuva, kaipo su maišu 

I grudų, mėgina ajisieili kaizeris, 
vyskupas Karevičius ir panašus 
(‘lementai. Bet jie juk lodei ir 
vra Lietuvos laisvės priešai!

kiek pirksime, su 
ir 11.), o su 
neketiname

i su savim, 
dailias turi būti 
apie savo ateivį,

True translation filiai wilh the post- 
inasler at Chicago, III., Oct. 17, L[l<k 
ns reųuired by the act ot Oct. (>, 1.117

Naujoji centralinė Ru
sijos valdžia.

“Naujienose“ jau buvo rašyta, 
kad Ufos mieste, Rusijoje. įvy
ko Steigiamojo Susirinkimo na
rių suvažiavimas, kuriame laip- 
pat dalyvavo vielinių valdžių į- 
galiotiniai ir politinių partiją 
atstovai, ir kad jisai išrinko nau
jų “Visos Rusijos Lakinųjų Val
džių“. Dabar atėjo daugiau ži
nių apie tų šalies Suvažiavimų 
ir apie ta naująją valdžių. Štai 
kaip jie aprašoma:

1. Laikinoji valdžia padės su- < 
važiuoti nariams Steig. Susirin
kimo, kuris gyvuoja tolinus, kai- ; 
])o valstybės įstaiga, ir stengsis 
savo veikimu užtikrinti jo na
riams galimybę dalyvaut jo po
sėdžiuose, ir prirengti atidary
mų Steig. Susirinkimo toj sudė-
yj, kurioje jis buvo išrinktas 
apkrilyje, 1917 m., kuogreičiau- 

siu laiku.
2. Visas Laikinosios Valdžios 

veikimas remsis augščiausia ir 
neabejotina Steig. Susirinkimo 
galia. Laikinoji Valdžia pada- 
ris visu, kns hus galima, kad jos 
valdomos administracinės įstai
gos neperžengtų Steig. Susirin
kimo teisės arba kokiu nors bo
du netrukdytų jo veikimo.

3. Valdžia nuo pat savo veiki
mo pradžios luojaiis praneš apie 
visus savo žingsnius Steig. Susi
rinkimui! Ji visame pasiduoda 
Steig. Susirinkimui kaipo vie
nintelei pilnagaliai įstaigai Ru
sijoje.
Arčiaiisieji Laikinosios Valdžios 

tikslai.

Besistengdama atsleigli Rusi
jos vienybę ir nepriklausomybe, 
Laikinoji Valdžia stalo sau šiuos 
artimiausius tikslus:

L Kova už išliuosavimą Rusi
jos nuo bolševikų sovietų galios.

2. Susivienijimas su Rusija 
nuo jos atskirtų, ar atsiskyru
siu daliu. C k

šuva
žiavimas susidėjo iš:

’. Esamųjų Steigiamojo Su
sirinkimo narių ir jo Komiteto!

2. Atstovu Laikinosios Sibiro 
Valdžios, Uralo Krašto Valdžios 
ir Estu Laikinosios Valdžios.

V

Sibiro, Irkutsko, Semipalatins- 
ko, Eniseisko ir Astrachanės

4. Atstovų baškirų, kirgizų, 
Turkestano ir vidurines Rusijos 
bei Sibiro totorių.

5. Atstovų nuo šių partijų ir 
organizacijų: socialistų revoliu
cionierių, social-demokratų, da- 
rbiečių, tautinės laisvės partijos 
(kadetų), socialdemokratų orga 
nizacijos “E.dinstvo“ ir Rusijos 
Atgimimo Lygos.

Kad išgelbėjus tėvynę, a įstei
gus jos vienybę ir nepriklauso
mybę, suvažiavimas nusprendė 
įteikti augščiausia valdžią ant 
visos Rusijos teritorijos Laiki
najai Valdžiai, susidedančiai iš 
penkių žmonių: Nikolai Av- 
ksenljev, Nikolai Astro v, gen.- 
leit. Vasylij Bąldyrev, Pctr Vo-

lininis principais.

Pamatiniai principai.

mo sušaukimo Laikinoji Visos 
Rusijos Valdžia yra augščiausia 
valdžia visoj Rusijos teritorijoj.

2. Visos Rusijos Laikinosios 
Valdžios įsakymu visos augštes- 
nėsės vyriausybes funkcijos, lai
kinai buvusios sritinių vyriam 
sybių rankose, pereina Visos 
Rusijos Valdžion.

3. Nustatymas valdymo ribų 
sritinėms valdžioms, kurios tu
ri būti pastatytos ant pamato 
plačios sritinės savavaldybės ir
utinkamai su programų, kuris 

čia paduota žemiau, priklausys

derėta. Sužinojimui, kokis 
yra netinkamų grudų nuoši
mtis, jis Vurėtų suskaityti va
gone visus gerulius ir nie- 
kuosius grūdus, ir tik tada su
rasti pristatytuose grūduose 
tikrų nuošimtį šiukšlių. Bet 
taip niekas nedaro, nes tas 
neįvykdoma. Praktiškai prie 
to paties prieinama lengves-1 ,H,<) Visos Rusijos Laikinosios 
niu budu, suskaitant tik vie-| Valdžios, 
nos saujos ar kitokio saiko 
grūdus, pasemtus iš vienos 
krūvos, nes mokslas, parem
tas ant grynai matematiškų 
išvadų (galimybės teorija), ,nas ’,na anl savęs 
parodo, kad toks metodas sakomybes:

Valdžios.

Valdžios priedermės sulig Stei
giamuoju Susirinkimu.

Visos Rusijos Steig, Susirinki** 
šitokias ai-**

šalies pajiegų su pagelba priva
tinio kapitalo rusų ar užsie
nio ir privatinės iniciatyvos.

3. Įstatyminis tvarkymas vai
zbos ir pramonės.

4. Darbo našumo pakėlimas 
ir bergždžių šalies išlaidų maži
nimas.

5. Darbo įslalymdavystės plė
tojimas, darbininkų apsauga ir 
darbininkų priėmimo ir atstatyr 
mo sųlygų tvarkymas.

6. Valdžia pripažįsta pilną lai
svę. organizuotis.

7. Pragyvenimo klausime val
džia stoja už almaiiiymų javu 
monopoliatis ir pastovių kainų, 
podraug tvarkant paskaidymą 
produktų, turimų didelėje ap- 
štyje ir su privatinės koopcraly- 
včs vaizbos pagelba, įsteigti val
stybės produktų sankrovas.

B. Finansiniuose klausimuose 
valdžia kovos su žemu popieri
nių pinigų kursu atitaisymu mo
kestinės sistemos, pakeliant tie
sius mokesčius nuo pelno ir ne
tiesioginius mokesčius.

9. l iktai Steigiamasis Susi
rinkimas turi teisę galutinai iš
tįsti žemės klausimą. Valdžia 
vengs visokios priemonės, kuri 
sunkintų Steig. Susirinkimo da 
rbą. l odei ji tuo tarpu palieki 
žemę apdirbti tiems, kieno ran 
koše ji dabar yra, kad luomi 
kiek galint padidinus dirbamos

■

tautinių sutarčių, padaryti] po 
kovo**revoliucijos 1917 m. tin
si jos ar atskirų jos provincijų 
vardu kokios nebūk valdžios, iš
skyrus Visos Rusijos I.aikinąją 
Valdžia, v

I. Atnaujinimas sutarčių su 
talkininkais.

5. Tęsimas karės su vokiečių

(>. Vidujinės politikos klausi
muose Laikinoji valdžia stato 
sau šitokius tikslus:

Karės Darbai.

L Suorganizavimas vienos ir 
stiprios rusų kariuomenės, Kuo
sos nuo politikos partijų įtek
mės ir per jos augštčsniąją vy
riausybę pastatytos po Laikino
sios Valdžios galia.

2. Karinės vyriausybės nesikiši 
mas į civilių valdžių skraitą, iš
skiriant tas teritorijas, kur ei
na karė, arba tas vietas, kurias 
valdžia delei neišvengiamo bū
tinumo apskelbė esančiomis 
apgulimo stovyje.

3. Įvedimas aštrios karinės 
disciplinos, paremtos jslalypiu 
ir žmoniškumu.

ganizacijų kariuomenėn ir pil
nas atskyrimas pastarosios nuo

Pilietiniai darbai.
L Išliuosuotoji Rusija turi būti 

suorganizuota plačios sritinės
((t.sižiurint į 
nominius ir 

t iškum us.
Nacionalę įr sritinę šalies' or

ganizacijas nuspręs Steigiama
sis Susirinkimas augščiausio-

geografinius, cko- 
elnografinius savo-

ji šalies valdžia.
2. Valdžia užtikrina tautinėms 

mažumoms, nesusicm t rovu
sioms vienoj vieloj, laisva plė
tojimą jų tautinės kultūros.

3. Valdžia užtikrina paliuo- 
suotoms Rusijos dalims atsiei
simą demokratinių savavaldy- 
bių ir žemietijų, paskiriant arti
miausi laiką jų rinkimams.

4. Valdžia užtikrina įvykini- 
mą visų pilietinių laisvių.

5. Valdžia panaudos visus bu
dus užtikrinimui saugumo ir 
tvarkos. »

Ekonominio charakterio prie
monės.

galą ekonominei
suirutei.

2. Plėtojimas 'gaminamųjų

baigus), ir turės būti taip ne
klaidingas, jog visos busiančios 
lietuvių gentknrlės negalės tu-

Skaitytoju Balsai
bus juomi, patenkintos. Labai 
niiki “pažangi“ nuomonė ši y- 

ra turėti žmonėms, prisilaikan
tiems istorinio materializmo te
orijos! O Nepriklausoma De
mokratine Lietuva suteiktų lie
tuvių tautai progų spręsti savo 
ik imą šiandien ir rytoj, dabar 
ir už šimto metų. Tai kuris 
obalsis pažangesnis?

| Už Išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Reakcija neatsako.]

Laisvamanių susivieniimas 
ir socialistai.

Tokiu antgalviu “Naujienų'’ 
nr. 2<M>, Skaitytojų Balsuose, 
tilpo astraipsnelis, po kuriuo pa
sirašė d. J. Gasiunas. Nors aš 
nepratęs polemizuoti, bet šį kar-

pozicija panėši j esu priverstas tarti keletą žo-

i

(sakymas apie kandidatus j Vi 
sos Rusijos Laik. Valdžios 

narius.

“Laikinoji valdžia 1 augščia- 
usios galios nešėja, painiojasi 
šita galia sutikime su augščiau 
išdėstytais principais. Iki Steig. 
Susirinkimo sušaukimo jos na
rių negalima atšaukti ir jie prieš 
niekų nėra atsakomingi.

“Sekami asmenįs išrinkta, 
kaipo kandidatai valdžios na
riams, jei kuris nors veikiančių
jų narių paliautų veikęs: And
rei Argunov, Vlhdimir Vinogra
dov, gen, Micliail. Aleksiejev,

Zenzinov.
Vienam Laikinosios Valdžios 

narių kur pasitraukus jų vietas 
už’ims jų kandidatai šitokioj

to žmogaus, kuris krykštautų: 
“Keiktflmiju, idant po kares kie
kvienas lietuvis suvalgytų gerus 
pietūs”, visai nesirūpindamas, 
ar nebūtų tuose pietuose nuodų, 
kurie pakirstų tautos gyvybę, 
ar užtektų tų pietų ant amžių, 
ar jis kovotų jei kas jam atsa
kytų tuos pietus, ar it šunelis 
susiriestų ir šmakšt budon.

Nors “Naujienos“ nėra juodu 
ant balto pasakę kų jos malonė
tų, idant lietuvių tauta tartų ap
sisprendimo valandoje, vienok 
turiu nuomonę (gali būti klai
dinga), kad jos stovėtų už Lie
tuvoj susimezgimų su Rusija. 
Taip manydamas, aš kartų ne
tiesioginiai užklausiau “Naujie
nų“, kodėl lietuvių ištikimybė 
Pasaulio Tautų Lygai yra že
mesnis idealas negu jų ištikimy
bė Rusijai (t. y. daiktui, kurio 
šiuom tarpu nebėra.) 
klausimas vienok nuėjo 
žirniai į sienų... Atsako 
vo. Pro qui bono?

Jei lietuvių pastangos sukurti 
savo nepriklausomų valstybę y- 
ra tas, kų lenkai vadina “litvo- 
mania“, ir “Naujienos“ tai nuo
monei netiesioginiai pritaria, 
ne puse žodžio už tokių valsty
bę neagituodamas, tai labai nuo
saku bus jei paklaustų kas:

L Ką to laikraščio redakto
riai mano apie tautų palinkimų, 
apsireiškusį pereitame ir dabar
tiniame šimtmetyje, susivienyti 
etnografiškai ir patapti atsky
riau valstybėm? Pavyzdžiai: I- * ■ */

talija, Vokietija, Norvegija, Bul-

Tas už- 
kaip 

nebū

ir laisvamanis. Mano manymu, 
tik laisvamanis gali būti tikrai 
naudingas socializmui. O iš to
kio, kurio protas dar nėra pa- 
liuosuotas nuo prietarų, nebent 
tiek gali būti naudos, kaip iš to 
ožio: nė pieno, ne vilnos...

Kas dėl to, kad daug sociali
stų nustoja lankę susirinkimus, 
tai čia juk nėra kalta Liet. Laisv. 
L'ederacija, bet palįs socialistai, 
kurie savo susirinkimuose vie
toj rimtai gvildenti einamosios 
valandos klausimus, veik visą 
laikų pašvenčia peštynėms. Su
prantama, kad į lokius susirin
kimus rimtas socialistas negali 
lankylies. Kiek man žinoma, 
daugelis socialistų, kurie dirba 
su laisvamaniais, jie veikia ir 
socialistų organizacijoj. Ir lai 
nemažiau negu tie, kur niekur 
kitur nepriklauso.

Bercikalo d. J. Gasiunas kal- 
1 ba apie pirmąjį laisvamanių su
sivienijimą, šliupą ir Go. Jis, 
rodos, turėtų žinoti tai, kad pir
masis laisvamanių susivieniji- 

anas buvo sutvertas ątžagarei- 
viškais pamatais, o dabartinis 
- progresyviškais.

Kad tūli žmonės, kurie biznis- 
kais išrokavimais įstoja organi
zacijom paskui, nieko nepešę, 
prasišalina iš jos, —- ar tai ne
gali atsitikti kiekvienoj organi
zacijoj? \’ienok nuo to orga
nizacija nenuki’nčia, priešingai 
—pasiliuosuoja nuo negeistinų 
elementu.

Tegul J. Gasiunas nesibijo tos

va Vinogradov, gen.-leit. V. Bol- 
dyrevą gen. M. V. Aleksiejev;

Ukraina, Lietuva. Kodėl tas 
palinkimas ir eiga (procešs) tu
ri būti nuslopinti? Kode! ma
žos tautos turi žūti didžiųjų

žnikov; N. V. čaikovskį 
M. Zenzinov.

“lokiu budu, kad valdžios 
priedermės butų pildoma, tie 
valdžios nariai, kurie dabar vra

“Laikinosios Valdžios nariai, 
pradėdami savo priedermes pil-

PRO QUI BONO?

pagal triukšmą, 
kaip mūras stovi

ihų. Bet kartu jos labai maii- 

ilugiai (ar lik jau nepenlaug 
mandagiai?) nutyli apie, (ai, ko
kį likimą jos geistų Lietuvai.

gus karei, visi lietuviai staiga 
insikvėps dvasios šventos ir

jimo ar aptarimo, savo nuos
prendį. Tas da butų nieko. Bet 
kartą man užklausus ar “Nau
jienos“ remtų<savo įtekme gin
kluota kovų už teisę lietuviams 
nuspręsti savo likimų, jei toki iš
kiltų Lietuvoje, tai jos atsakė: 
“Nežinome, kų darytume!“ Ar 
nekvepia čia humbugu? Per aš
trus tai žodis. Bet kų kitų galė
tume manyti apie žmogų, kuris 
nežino, ar jis susikeiktų, ar su
pyktų, ar šoktų kovon, jei kas 
nors koja paspirtų tų idealų, 
kurį jis skelbė turįs brangiau

Kieno naudai užtylima apie 
viršininelus dalykus? Pro (fili 
bono? /

—Vyt. Sirvydas (Šarūnas.)

Red. prierašas. P-as Šarūnas 
I (kuris, deja, ima įprast būti 
I grubijoni.škas polemikoje) n<‘- 
pasistengė sau dar nė to daly
ko! išaiškint, kad apsisprendi

mo obalsis nėra priešingas ne
priklausomybės obalsiui. Žmo
gus, reikalaująs Lietuvai apsi
sprendimo ti'isės, gali stoti ir 
už jos nepriklausomybę, — ką 
“Naujienos“ yra ne kartą išde- 
sli nėjusios. Todėl lyg 
dviejų obalsių “gerumą 

Saiuniis, v

prasmės darbas. Straipsnio au
torius, be to, matoma, turi vi
sai krislą supralimą apie tautos 
apsisprendimą, jeigu jisai to ap
sisprendimo šalininkus įtaria 
noruose, kad “mažos tautos tu
ri žūti didžiųjų prieglobstyje.“ 
Negalima rimtai diskusuot di
delius politinius klausimus, he- 
susipažinus su pradiniais politi
nio mokslo dalykais, lygiai kaip 
negalima (arba bent nepatarti
na) rašyt lotyniškus sakinius, 
nežinant lotynų kalbos grama
tikos, — nes tuomet išeina to
kia nesąmonė, kaip “pro ųui 
bono.”

A

Kazimieras Gugis

tu
4-

Visa bėda su “N.“ apsispren
dimu lai kad jis teveiks vienų 
karių (būtent šiai kari ji pasi

Veda visokius r užkulus, kaip kriniinaliikuose 
taip ir civiliikttoše tčisru. 'ase. Daro 

visokius dokumem tų1 y opieras,

'Nantu Ofisas:
>12) S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Dtovef 1310

Mlvito Ofisas f
Ui N D«rborn St, 

VI IJUnlIy Bldg.
Ve*. Central 4411

organizacijos, nes jinai netruk
do ir netrukdys socialistų judė
jimo. Iš jos dap galėsime su
silaukti nemažai naudos. Jinai 
pagamins daug protiškai išlavin
tų kandidatų į socialistų parli-

kurie pirmiau bijojo ir prisimi
nti .apie socialistus. O dabar, su
sipažinę su laisvamanių Fede
racija, jie žada įstoti socialistų 
kuopom

Butų geistina, kad J. Gasiu
nas rašinėtų į laikraščius ką 
nors naudingesnia, o nusikabi
nėtų prie Liet. Laisv. Federaci
jos, kuriai ir pats sakosi, nėra 
priešingas. Tie bereikalingi už
sipuldinėjimai ir ginčai nėra 
naudingi, mes jų “Naujienose“ 
turėjome gana daug ir jie man 
labai įkyrėjo. Manau, kad ir 
Riticarns “Naujienų" ska i t > -«<»- 

jums jie nubodo.
—J. Pinčiukas.

Redakcijos Atsakymai į

Vytautui Sirvydui. Briketų 
'l'amstai žinoti, jogei padorus 
žmonės ne tam rašinėja laiš
kus, kad pasikoliojus.

CENTRAL MANUFACTURIN6 
OISTRIGT BANK 
1112 W. 3$-ta gatve 
(Tel. Drover 6310).

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

VAKARAIS
Seredomiu ir Subatomiy nuo G 

K vai. vakare.
Mane galite matyli banke, bet 

(alui atsiradus kreipkitės prie 
nęs j namus.

3343 Lovve avė., 
(Tel. Boulevard 9983)

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

iki

re i*

v.v.



Mirė lietuvis kareivis

DESTROYS ANY

Ona Masiliūnasnu

Rockford, III

NUtATED

Dabar tik $2

Telepfione Yarrfs

PAUDO
DARBAI

teatrasGrand Rapidr, Mieli

'aittous
AUJIEN 
spaustuvėj

Amerikos 
Pasekm i n 
giausias 
Okulistas

GRAŽIAI

ATLIEKAMI

Vienok 
Išaiškini* 

Visi gyvu- 
visi svei-

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

nu ir geru 
pakvieskit

taisus.
Ofisas jr Labaratorija: 1025 W. 18th 

St. netoii Fisk St.
VALANDOS

6— 8 vakarais.
GYVENIMAS: _

VALANDOS: S

kampas Hąištęd gat 
įurštas. T /- 
Atdara vakarais iki

PRANEŠU gerb. visuomenei, kad 
1-mą rugsėjo dieną, 1918, aš persikė
liau iš po No. 1812 S. Halsted st., 
po mini. 2650 W. 391h Place, prie 
Archer avė.

Kodėl Bulgarija 
norėjo taikos

Darykite patįs 
savo vyną

ciatH 
Tab- 

dkarloti kas tris 
i kosulys, reikia

Coyne Bros.
119 W. South Water SI. 

Didelis laikrodis virš durų

“Maišiu trukumas buvo labai 
didelis, Gyventojai per tris mė
nesius nematė jokios mėsos. Di
delis trukumas buvo cukraus, 
druskos, drabužių ir'baltinių.

Mrs. Agne Džugas 
Lietuvė Akušere

Nuo 10—18 pi«tų. ir 
Teleplione Canal 3110. 
3412 S. Halsted Street 

to, tiktai.

Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniai* 10 Iki 1. Tai] 
lyj. Seredoje, Pelnyčio je ir Su batoje vakarais nuo 7 iki

Miss Meilinis, patar
nautoja prie Mrs. Pi- 
rie (of Carson, Pirie 
& Scott) iš Lake Fo- 
rest, III., sako:

Tel Yardi 3854. AKU|ERKA

Tūli prirodymai pranešime ma
čiusio savo akimis, išleistame 
Serbų spaudos biuro — Skur
dus padėjimas.

Spalių 9 d. čia užgriuvo > 
mė du lietuviu vaikėzu — A 
tanų Dirdų, 17 melų amžiaus

Neužsitikėkit savo regėjimo pir- I 
majam by ' ” 
aptlekoriui 
Jančiam i 
teiks Jus a_

Vienos duris j žie
mius nuo The Fair.

Valandos: 9 iki 7; Nedėliom 10 iki 12

1553 VV. Madison st. 1221 So. Leavltt St
Stiile 600-612 Kampas 22nd pi

Valandom: 10 iki 12 rvto Valandos: 8 Iki I vakaro
Phouc Hayniarket 25f>3 Phons CsnaJ 4434

Nedėldieiiiaia (ik patai •utartj

Retidencijos Triephooe Albsuy U44

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

LIETUVIS GYDYTOJAS 1> 
CHIRURGAS

10731 So. Michigaa Av< 
Roseland, TU.

platinimui savo metodus 
>1 bus $10.00.

kursų dabar—šiandie

2650 Archer avė. ir 39 Place 
Archer Limits, Chicago 
Tel. McKinley 4^20.

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 S. La Šalie St. 

Telephone Central 6BN 
Vakarais: 

2911 W. 22nd Street.

Truc translation filcd wi|h the post- 
ma^ttu- at Čhfcągo, III., Ort. 17, 1918, 
as recjulred bv the act of Oct, b, 1917

Specialistas Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės Ligų 
120 SO. STATE ST /tu

USER
7 metai 

Ofisas
. kerlė 32 st.

Mr. Gco. Kclble, 605 
Aibany Avė., Qhica- 
go Flreman of Com- 
pany 5, sako:

“Aš rekomenduoju 
Dr. Carterį labai la
bai kaipo akiu speci
alistą kiekvienam rei 
kalaujanciam jo pa
tarnavimo. Jis ati
taisė kreivas akis 
mano mažos mergai
tės, kurios buvo nuo 
pat gimimo kreivos, 
o dabar jos yra visai 
sveikos. Aš taipgi 
turėjau progą matyli 
keletą stebėtinų išgy
dymų nuo kreivų a- 
kių būdamas jo ofise.

Truc trynshition filed with the post, 
maslor at Chicago, III., Oct. 17, 1918, 
as rc4uired by the net of Oct. 6,1917

Waukegan, 111.

M r.* Mielinei Grotz, 
1107 Oakton st., Ev- 
anston, III., sako:

“Aš visai negalėjau 
matyti kuomet pra
dėjau gydyties prie 
Dr. Carlerio; dabar- 
gi galiu matyli gerai. 
Man > ra džiaugsmas, 
kad aš vėl galiu ma
tyt, buvęs daug me
lu viena akia aklas.

“Dr. Carter verias 
visuomeniškos padė
kos už išgelbėjimą 
tiek daug nuo baimės 
apakti arba kitų a- 
kiŲ ligų.’’

lavonas bu- 
Waukeganą.

viešos

JOSEPH YUSHKEWITZ 
Lietuvis Notarijušas.

g. Išpildo, padaro ii 
aH paliudija visokius ras 

lūs. Išjieško ir iško 
Hp lektuoja visokias ne 

atgaunamas skolas vi 
B* sur. Reikale kreipki 

lės sekančiu antrašu 
3114 So. Halsted Str.

Chicago, Illinois

MOKYKIS ANGLIŠKAI NAMIE 
Lęngva išmokti 

30 lekcijų buvo $10.00.

Gerbiamieji giminės ir pa
žįstami malonėkite atsilankyt 
į šermenis po numeriu 2359 S. 
Leavill str. ir dalyvauti laido-Delei epidemijos — girtuo 

kliaujama. Chorai.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUĮC MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentų, Rimų ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stabą išvidaus, po $1.40 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

$903-3039 8. Halsted SL, ________ > Chlcags, Įli,

ktn. Vid.: nuo 9 ryto iki 9 ▼ak. 
nt iėldiėn. nuo 10 iki 11 dieną. 
4t>«9 S. Ashland At. kam p. 47 st 

Tekphone Yards 4317 
Boulcvard 6487.

“Mano akys buvo 
•kreivos per 25 metus 
ir ačiū gydytojui — 
Carter—jos dabar y- 
ra tiesios ir stiprios. 
Pirmiaus gydžiausi 
prie keleto gydyto
ją, kurie mane gydė 
ir pririnko akinius, 
bet nesuteikė man 
gero. Gaila kad aš 
nežinojau to gydyto
jaus anksčiau.’’

Dl Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgą#, Aknierte 
1920 So. Halsted SU Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 6-4 va
karo. Tąl. Caaal 4367.

AKIU SPECIALISTAS 
4kis EgM tūta soja Dykai

Gyvenimas yra 
\l tuščias, kada pra 

nvksta regėjbns.
*fe9 vartojame 

yf pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at-

VALANDOS* Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuc 5 iki 8 vakare

Laisvės Boudsaf
perkami už cash. JCinel aird Co.,- 7 J0 
\V. Miidisdn 
rooin 232, 2-ras 
Clothing Store.
8. Nedčldieniais 10 ikil

Ir pas mus atsilankė ta ispa- 
ikoji influenzija. Gyventojai <ii- 
leliamc skaičiuje serga ir nur
ita. Daktarų ir “nursių” visur 
Uoka. Žmonės laibai susirupi-

Nesenai Liet. Mot. Proigr. Sus. 
5 kp. pradėjo organizuot? mote
rų chorų, ir joms sekasi. Boto, 
minėta kuopa spalių 2(> ii. sta
tysi scenoj “Parmazonai". lai 
didelis ir puikus veikalas-koine- 
dija. Linkėtina kuogeriausių 
pasekmių. —Laisvas.

Milda
VODEVILIUS IJR PAVEIKSLAI

Vodeviliaun Permaina.
x’an«dėlyj, Ketverto ir Subaloj

jrmus JSc. IjaJkonuH P
Prie žiu Kairy prisk ai t omo ir

le ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN
HALSTED ir 32-ra GAI VAS

Bet tai nėra jokis apsaugoji
mas nuo jokios, o ypač minė
tos ligos. Sųžinišk(‘sni daktarai 
to niekados nepatars. Šiai, šiuo 
’aiku jie .net uždraudžia varto! 
alkoholi, o vietoj lot pataria 
vartot kuogeriausj maistų, šva
riai gyventi, tyro oro, niekados 
nesišluoslys j vienų rankšluostį, 
nesibueiuoti ir lt.

DR. M. HERZM AN 
. IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams UnomRs per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą* 
Ir akušeris. ,

Gydo aštrias ir chroniškas Hgas. vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias

Stasį Badzvill, 11 metų am 
budu 
Mat, 
šieji vaikai turi išsikasę duobes 
apie 6 pėdų gilumo smiltyno 
krante prie Imliau Mill Creek, 
netoli Fuller stoties, 'fenais jie 
būdavo “gyvena“ kai pa
sprunka nuo tėvų. Lempų už
sižiebę kaziruodavo, kepdavo, 
virdavo sau valgį ir 11. Tikrai, 
sulig tos patarlės: “iš girių pa
rėjęs į girių ir žiuri“.

Paskolos $30lk| $300
Legalu rata 3’/:% mėnesyje. 
Vyrui ar moteriai, dirbančiai 
ar užlaikančiai namą.

Ant raknųdų, pianp, vietro- 
lp«, sankrovos fistures, ve
žimų, automobilių, Liberty 
Bonds ir Insurance 1‘olicics. 
Skoliname Stockyard’ų, Sa
lios ir dirbtuvės darbinin
kams, trelžky'io ir biznio 
žmonėms, klerkams ir tt. 
Ateikite j ofisu ir mes vis
lu) smifTkmetiiškai išaiškinsi 
me. Atdara ufitrninkais. ket
vertais ir sukatomis iki 8 
vąl. vakare. Panedėliaiš. se- 
redomis ir pėtnyčiomis iki 
6 vai. vakaro.

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

4647 So. Halsted Street 
l‘o vaisiijos priežiūra.

Tel. Drover 2116. 2-ras augštas

Ona Masiliūnas, po tėvais 
Jenkeliunaitė

Mirė l'larninke, Spaliu 15 d.
Velionė paėjo iš Suvalkų gu

bernijos, Vilkaviškio pavieto 
1’urviniškių kaimo,.

Mirė sulaukusi 21 melų amž
Laidotuvės atsibus subatoje. 

Spalio (Oct.) 1!) dieną, 9 vai

Nuxated Iron padidi
na s t i p r u m <j švel
niu, iiervuolų, suiru
sią žmonių j dvi sa- 
vaiti laiko daugelyj at
sitikimų. Vartotas ir 
augštai rekomenduo
tas buvusių Suvienytų 
Valstijų Senatorių ir 
Kongreso narių, gerai 
žinoini; gydytojų ir bu 
vusių Viešos Sveikatos 
perdčtinių. Klauskite 
savo gydytojo arba ap 
tiekoriaus apie tai.

DR. 6. M S
Praktikuoju 2 
Gyvenimas ir 

3148 S. Morgan SI.
Chicago, iii.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:31) vak. Nedėlio- 
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

“Derlingame klonyj tarpt 
Monastiro ir Vėlės nėra jokių 
galvijų. Visos žemės dirbimo 
mašinos ir padargai taipgi iš
nyko. Sveikų suaugusių žmo
nių niekur nematyt 
laukai vra dirbami 
ma.s labai lengvas, 
liai buvo rekvizuoti ir 
ki suaugę žmonės deportuoti 
Besitraukdamas priešas net ber
niokus 15 metų nusigabeno 
Darbų laukuose atlieka karei 
viai po užžiura vokiečių ofieie- 
rių tyčia tam paskirtų. Galvi
jai ir reikalingos mašinos žemei 
dirbti atgabenta iš kitur ir kaip 
lik darbas pabaigta išgabenta 
kitur. Galvijai buvo atgabenti 
iš Bumunijos, nes maccdonines 
veislės galvijai visi sunaudota 
kariuomenes maitinimui. .Ik 
visi buvo rekvizuoti be jokit/ 
pasigailėjimo. Nei vienas užtik
rinimų atmokėjimo neatmokėta 
per trejus pereitus metus. Ja
vai buvo rekvizuojami kas me
tas kariuomenei maitinti, o kaf 
liko buvo siunčiama Vokietijon 
Gyventojams maistui buvo duo
dama vos po 170 kilogramų ja
vų į metus ir tai buvo viskas 
Bcmielaširdingas išnaudojimas 
buvo daroma su rekvizavimo 
pagelba; visa, kų bulgarai gau
davo lai, “raspiska” (raštelį), 
kuris niekuomet nebuvo atmo
kėtas. Niekas nebuvo daroma, 
kas netarnavo kariuomenei.

“Susinsiemai tarp Monastiro, 
Vėles ir (iradsko pagerinti stra
teginiu siaurabėgiu gelžkeiiu 
Viskas buvo vokiečių rankose, 
kuomet bulgarų, ‘įtękmč 
reiškė plėšimais, deportavimu ir 
rekvizavimu. Gyventojai pasa
kojo, kad tas buvo visoje užim
tojo teritorijoje”.

Nėra abejones, tėvai žinojo, 
kad jų vaikai, rusins išsikasę, 
gyvena kaip laukiniai. Bet ko 
nepersergėjo, kad panašiai ga
li atsitikti? Tuo kartu jų ru- 
syj buvo apie septyni. Laimė 
dar, kad nevisus užgriuvo kar
tu. Tuomet nieks nebūtų žino
jęs, kur jie dingo. Abudu už
muštieji liko palaidoti ant ka
talikų kapinių su bažnytinėmis 
iškilmėmis. S. Badzvill paliko 
molina, dvi seseri ir jaunesnį 
brolį. Tėvas jau keli metai kaip 
miręs. A. Dirda paliko abu tė
vus, keturis brolius ir penkias 
seseris. Visi pasiliko didžiam 
nubudime. —K. Bijūnėlis.

Delei los epidemijos tapo už
daryta visos mokyklos,* svetai
nės, teatrai ir tt. Miestas, rodos, 
kaip ir apmiręs, tik daktarai 
gatvėmis skubiai švaistosi. Jau
ninas nebeturi kur pasidėti 
nebėra šokįų, prie kurių turi di
delį palinkimų.

Kaip svetimtaučiai, taip ir lie
tuviai “saugojasi” tos ligos. Bet 
ir žinote kuo? Dektinc! Nors 
musu, miestas senai “sausas“, 
ypač paskutiniu laiku vuvo da
bojama, kad nebūtų galima gaut 
to “suraminančio vandenėlio”, 
bet dabar tai ir už slapiuosius 
Slapesnis! Kas ir kaip galėdami 
dapta gabe nasi, svaigalų iš ki
tur ir “stiprinasi”. Kaipgi, juk 
r patįs daktarai “patariu“ išsi-

Vy n nogės 
Vynuogės 
Vynuogės '

Dabar yra laikas jas gauti, iki 
zonas pasibaigs.

Klauskite
Dali Coyne, 9

Tel. Maine 2835 ’

.uiLiįK
-jtft 

urlu<A« n(i
* pigia* v.l»4nn

pardavėjui, nes jie su
skiais tik daugiau blųgo. 
iu 15 mėty patyriai| i* 
rrt Jus aku Ir priripkti 

jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAI

1841 So. Aahland Ava. Chlcar- 
Kampas 18-tos gatvče

B-čios lubos, virš Platt’o aptiekto 
Timykfte į mano narsią 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto ik> 
B vgl. vakaro. Nedalioje nuo I 
vai. ryto iki 12 vslandal dieną.

WASH1NGTON, D.C. - - Ne- 
kurie pripnrodymai to, kam 
Bulgarųa norėjo taikos, yra 
randami pranešime vieno ma
čiusio savo akimis, kuris *iš Pri
lipo atvyko į Kortu ir kuris y- 
ra išleistas Serbų Spaudos Biti
ro. Pranešime tarp kita ko sa
komu :

Rozld. $33 S. Ashland Blvd. Cblcagt 
T*)«phon« BayaariMt 1844

DR. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chronišką ligą 

Ofisas: 3354 S. Halsted SU Chicagi 
Teiephoua Drorar 54M 

VALANDOS: 10 — 11 ryto; 2—1 paploto 
f V vakar*_ HoifBomU 18—12 4Uax.

Dr. Carter Gali Visai 
Atitaisyti Kreivas Akis

Neleisk kreivoms akims sulaikyti jus nuo gerai 
apmokamos vietos. Nepasiduok pats save viso
kiems nesmagumams ir nuliūdimams. Neeikvok 
pinigų ir savo gyvenimo, kuomet Dr. Carter gali 
suteikti jums pageliu) tuojau.%

Nebūtų nuostabu, kad taip 
kalbėtų ir elgtųsi kokie tamsu- 
nai, dvasiškuos auklėtiniai, bet 
labai* taip kalina ir daro susipra- 
l , apsiskaitę darbininkai—-soci- 
distai. Matyt, kad ir jie dar ne
daug kuo skiriasi nuo kaimo 
‘kGmučių’’ kurios tiki visokiems 
zababonams.

“Po pj*nio sumušimo bulga
rai traukėsi su paskuba, apleis
dami Prilipa keliomis dienomis 
anksčiaus negu vokiečiai. San
tykiai tarpe bulgarų ir vokiečių 
buvo labai įtempti; vokiečiai el
gėsi su bulgarais kaipo su sau 
žemesniais. Visur galima ras
ti vokiečių viešpatavimo pripa- 
rodymai. Visi stulpai su para
šais ir nurodymais kelių buvo 
vokiečių kalba, retai kur su ver
timu į bulgarų kalbų.

mjMMrs.A.WIelini8wlcz
Akušerijos Ko- • 

B HleKiją; ilgai praktika-! 
^^■vusi Pennsylvaniįoa 

Shoapitalėae ir Phila- 
■Mj&cWdelphijoj. Paaekmin- j 

patarnauju prie | 
. • Kgimdymo. Duodu rodą

» iHokioae ligone mote
li GfijBąrinis Ir merginom*. 
I * 13 So- •Halated Str.
i / sNMB (Ant antrų iubą) 

4 Chicagd,
Nuo $ Iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.

DOCTORROSS
Chicagos Specialistas

Gydo Užsėdėjusias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių, 
Kepenų, Inkstų, Pūsles, šlapymo ir Visas 

Privatiškas Negales.
, __ _ _ _ 35 So. Dearborn St. kampa* Monro*,Hm D M DACC CHICAGO, ILLINOIS Ui. D. m. HUvW Roo m 506 ir 507 Crilly BIdg. Valiuok 

elevatorių iki Penkto augšto.
Panedš- 

valandat

iv, kn^l turi rastis kl*kvlenn na- 
—.‘jf*. .ųunuitn i, 4<>v«’sw» iv nutfn 

vjsokVi* aitKSU 
P!tiKT.\l<cller ira gvrlauses.

ilhleleso boukose. 
Knoin.-t pirX-«t Pnli»-Exi>*ller 

yra RšAJiA, vnUbai-nklls i.nt l>Hk»iuko.
:i.*> . ental ir 65 centui ni Ta.n' 
iekosv ar tleaioų ta laborutorlj

-. AD. R1CHTBR & CO.,
7<—ko Washhij»ton St., 

Ne* York.

Pataisome visas užduotis
Jei lekcijos nepatiks, sugrąžinsi

me jūsų pinigus.
Jeigu nori greitai ir lengvai išmo

kti angliškai kalbėli, skaityti ir ra
šyti, tai» mokinkis savo namuose iš 
musų ypač tam tikslui sulaisylų 
lekcijų. Jose ištarimas angliškų žo
džių'ir vertimas lietuyiškon k;dbon 
yra paduola taip aiškiai ir praktiš
kai, kad kiekvienas išmoksta įe va
rgo. . , i ..Ant pabaigos kiekvienos lekcijos 
yra užduotis, kurių mokinys jšrašo 
ir prisiunčia mums dėl pataisymo. 
Mes pataisome ir sugrąžiname mo
kiniui.

Pirma šito kurso kaina buvo ,$10.00 
o dabar paskyrėme 500 kursų po S2, 
vien tik 
po to ir

UŽsirašvI
koliai gali guli už $2.

Prisiųsk $2 pinigais ir už 15 cen
tų markių nusiuntimui, mes iųojaus 
nusiųsime visas lekcijas. Jeigu lek
cijos nepatiks, sugrąžink už trijų 
dienų, mes nusiųsime algai jūsų pi
nigus.
‘N.’ Anier. College Prep. School,
3103 So. Halsted St., Chicago, III.

Dr. ('arler suteikia pagclbą kuomet kili atsisako. Skaityk apa
čioje aprašymus. Jūsų kreivos akjs guli būti atitaisytos tikrai.

BE SKAUSMO! BE PAVOJAUS!
Dr. Carter suteikia stebėtinas pasekmes. Jo gydymas yra pa

vyzdingus ir pasekmingus, ir jums nereikia gaišuoti laiko ir turėti 
neparankumų. Jo užrašui kaipo didžiausio Amerikos okulisto rodo

Tuksiančius Pasekmingų Išgydymų
Dr. Carter apsigyvenęs prie State gatvės per 21 melą, žmonės 

lankosi pas jį U visų kraštų, kad pasigydžius nuo silpno regėjimo, 
užaugimų ant akių, uždegimo, trumpo regėjimo, tolimo regėjimo, 
neaiškaus regėjimo, užgriuvimo vokų, calaraets, Irūškanų, ir krei
vų akių.

Jo pasisekimas sunkiuose atsilikimuose yra 
nlas. Jus nuolatos pamatysite, kaip kreivomis akimis ligonis išeina 
iš jo ofiso už penkiohkoš arba dvidešimts minučių su sveikomis 
akimis. Nesivėluokite—atsilankykite tuojaus. Jeigu jus abejojate, 
ka<l Dr. Curtcr pajiegs J CMS pagelbėti.

štai Yra Del Jųsų Pertikrinantis Parodymas!

Šiomis dienomis Camp Grnnt 
ligoninėj pasimirė lietuvis ka
reivis 
gi.s Dikšas 
uždegimo.

Kadangi vt'liotiis turėjo Wau 
kegane brolį, tai jo 
vo pargabenta į 
Nors dabar Waukega 
laidotuvės yra uždrausta, bet d. 
Jurgį palydėt susirinko būrelis 
draugų. Prie velionio kapo pa
sakė trumpą prakalbėk; d. Juo
zas Badavicia. Velionis, beje, 
palaidota be jokių bažnytinių 
ceremonijų miesto kapinėse.

Aa. Jurgis Dikša paeina iš 
Kauno gubernijos, Jurbarko 
valsčiaus, kaimo Benzinų. Suv. 
Vaisijjose išgyveno aštuonis pie
tus. Buvo 28 metų amžiaus ir 
vedęs, rėčiaus su mylima : 
motore Ona neišgyveno nei 
nų metų; paliko ją dideliam 
lindime.

Beje, aa. Jurgis priklausė prie 
Laisvės Mylėtojų dniugijos ir 
vietino Soc. Parly lietuvių sky
riaus. l'i’bunie jam lengva šios 
salios žemelė!

—Girios Paukštis.

ŠALIN SKAUSMAS
Ha ii utims HYelku, tlurlje raxi Miniigunm, 
nepaisant knlp Minkiis t^is darbas butų.

<Ukvl«>no prl»-lorrne vra •augot »»vo nuo llgįn. Turint ia’.tl Iv neb-nulant 
ji |»rn*n)iin, Uslvtst't i pnvoltngA llu». .Meiiklau»l* nikMorejIinan
nuli velUun būti pavojingu, Jeigu tuoj nebus prikiun t.s*. f

PAIN-EXPEI.LER
lai uttlkrinantl natuiu* 
uliloeė. f.HgvtlVinul sulvb 
Aifl-! rinrtMtume Ir honlA»lgJJ«b 
mus raumenyse »r 
\'e;'p*iunnk pirkdani 
Reikalauk if rlauslu 
tikrink 
KITOKIU S'KIMK. 
Gulinamo* vinoM' n;>'

Ispaniška Influencija
Laike d ai 

dosi yru nekp 
sergėtis vįsoK 
ergčth visbkię

Tarp ąerhmsiu persergėjimų mes rekomenduojame sekančius: 
Gargaliuot: gerkly ir iiosj Severos Antiseptiku, kuris privalo būt 
vurtpjimas atskiesta vandeniu, proporcija trečdalio vandens ant 
vienos dalies vaisto.

Atsitikime kuomet jaučiatės persišaldę, tuojaus po pirmo 
dėjimo privalo paimti viena arba dvi Severa’s Cold and Grip 
lets (Sevcros 'l abletos nuo Peršalimo ir Gripo) ir 
valandas iki puliubsuos vidurius. Kuomet užp.uol 
prašali.ųti jį vartojant Severas Balsam For LungH (Scvrros Baisa 
mus Plaučiams).

Gulkjle lovon paėmę ką nors šilto i.šprtik:> 
hiklokile. Jeigu po kelių dienų nesijausite gri 
vo gydytoją, ir laikykitės jo nurodymų. /

Viršminėti vaistai pagelbč 
todėl verta turėti jas prie rauk 
kojo sekančiomis kainomis.

Severa’s Antisepsol, 35 centai.
Severa’s Cold and Grip Tablete, 30 centų.
Severa’s Balsam for Lųngs, 25 ir 50 reniai. »

Jeigu negalite gauti lu vaistų jūsų aptickoje, užsisakykite juos tie 
siog nuo

.W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids. Iowa

Vyrišky Drapanų Darganai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vcrtfi* uito 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius. „

Nauji, daryti gatavi nuo $15 i* 
$35 siutai ir overtotai, nuo $7.50 iki 
18 doleriu.

Pilnas pasirinkimas, kailiu paniuk
tu overkotų. t t ,

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai. vertės nuo $25 iki $85, dabar 
*5 ir augAčiau. Kelnės nuo #1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdien#, nedaliomis Ir va
karais.

8. GORDON
1411 & Halated SU Chicago IU



Svarbus susirinkimas.

I Chicago ir Apielmke
_______________ . .     - ■ ■—

Susirgimų skaičius 
auga.

M1RCIŲ — PUOLA.

Peraergsti gatvekarių 
kompaniją.

UŽSIREGISTRAVO.
DAUG ŽMONIŲ

Balsuotojų registravimo įstai
gos užvakar turėjo darbo. Viso 
užsiregistravo 578,020 birtsuo- 
toju. Vyrų- 388,668, moterų 
- 1 <89,360.

Naujų susirgimų skaičius vis 
dar auga. Vakar susirgo 2,302 
asmens: 1,717 influenza ir 58.) 

plaučių uždegimu. Vadinas, 
kuone visas šimtas daugiau negu 
užvakar. Atsakomosios įstaigos 
daro pastangų, kad kaip nors su
stabdžius tolimesnį ligos besiplė- 
lojimų. Sveikatos reikalų komi- 
sionierius vakar turėjo ilgų pasi
kalbėjimą su Raudonojo Kryž., 
Visiling Nurse Asociacijos ir ke
lių kitų panašių įstaigų virši
ninkais. Tartasi apie budus įsi
gijimui daugiau mirsiu, 
dabar jaučiama didelė 
Kas nutarta — nežinia.

Mirčių skaičius tečiaus 
zujo.

RADO MOTERS LAVONĄ.

Chicagos upėj vakar rasta mo
ters lavonas. Kas ji dar nesu
žinota. Vienas žmogus, tūlas 
Boger Mybrum, sako matęs jų 
įšokant Į upę nuo Inving Park 
bulvaro iMto,

DAR APIE AŠTUNTO 
RAJONO KONFERENCIJĄ.

kurių 
stoka.

suma-
Vakar mirė 278 asmens; 

Iš jų 171 nuo inRuenzos. o 104 
nuo plaučių uždegimo. Diena at 
gal mirė 317 žmonių.

Atsakomosios įstaigos, be to, 
matė reikalinga persergėti Chi- 
eugos gatvekarių kompanijų, ku 
ri, kaip pasirodo, nelabai tepai- 
so naujo patvarkymo, drau
džiančio rūkymų gatvekariuose.

Kas dėl uždarymo bažnyčių, 
salinau ir kitų tolygių įstaigų 
influenzos komisija kol kas ga
lutino susitaikymo dar neatsie
kė. Praeitų naktį tečiaus ji lai
kė paskutinį tuo klausimu susi
rinkimų ir jo pasekmės bus pa
skelbta šiandie.

Spėjama, kad visoji* valstijoje 
(priskaitant ir Chicagą) dabar 
serga influenza ir plaučių užde
gimu apie 300,000 žmonių.

‘‘Naujienose” jau buvo rašyta 
apie lą “extra” konferenciją, į- 
vykusią spalių 13 d. Aš noriu 
rašyti tik apie vieną dalyką — 
los konferencijos “tvarką”.

Aš esu dalyvavęs kone kiek
vienoje Aštunto Bajono konfe
rencijoje ir turiu pasakyt, kad 
tokios “tvarkos” niekuomet ne
bota. Dargi ir tuomet, kodą pir
mininkaudavo itas pots asmuo,

ferencijoj. Visiškas nepaisymu* 
organizacijos taisyklių, noras 
kalbėt vienam už visus ir nede 
rainas rodymas dantų ve kuo 
pasižymėjo tasai ‘‘tvarkos vede-

Ka-

tuos laiš
Čia jau pa-

VIDURMIESTYJ NYKU.

Įsakius pždaryti teąj-rus ir šo- 
ir vi- 

durmiestis pasidarė taYnsiu ir ny 
kiu. šalygatviai tušti, privačių 
automobiliu tik retai kur teko c .

pamatyt, o “Taxir 
tušti tuštutėliai... 
žmonių irgi maža.

kių svetaines vakar

>’ai” lakstė 
Valgyklose 
žodžiu, vi- 

savo "gyvu
mo”. Bet užtai esu labai paten
kintas sveikatos reikalų komisi- 
onierius. “Juo mažiau to triukš 
mo, tuo sveikiau” pasakęs ji
sai.

PAGAVO PLfišIKĄ.

Detektyvų biurui pagalios pa
sisekė susekti vieną plėšiką, kur 
dalyvavo Argo State banko api
plėšime. iš kurio andai tapo iš
nešta 25 tūkstančiai d<>l. laisvės 
bondsų. Pas plėšiką rasta jo 
“dalis” — $3,487 pinigais ir visi 
pavogtieji bondsai. Bandito var 
das (histav Sanders, 33 metų vy
ras. Gyvenęs jis 225 So. Hal
sted gatvėj. Policija jį užklupo 
bemiegantį pas savo brolį J. Sap 
Hers, 10415 Wentwortb Avė. 
Kada policija įsiveržė J. Sander- 
so butą n, jisai apalpęs.

Manoma, kad dabar pavyks 
sučiupt ir likusius keturis bandi
tus, dalyvavusius minėtame už-

NORĖJĘS PAŠTUKAVOT.
Ponas Frauk Lobbic, buvęs 

Lobbie kabareto savininkas, už
vakar naktį norėjo paštukavot: 
“taxicabo” važnyčiai jisai Įteikė 
bevertį čekį už 18 dolerių. Da
bar ponas Lobbic turės aiškin- 
lies prieš ponų džiodžę.

MIRfi VYRAS — NUŽUDĖ 
KŪDIKIUS IR PATI SAVE.

Praeitų panedčlį mirė ponios 
Emily Doucc vyras, 1343 So. 
Kolin gt. Iš susikrimtimo mo
teris vakar atidarė gaso perva- 
dus ir nutroškino save ir dn kū
dikiu.

LDLD. 45 kp. susirinkimas 
bus šiandie, spalio 17 d„ 8 vai. 
vakare, Meldažio svetainėje. 
Draugai ir drauges meldžiami 
atsilankyti, nes yra svarbių daly
kų tarimui, o ypač nominavi- 
nins centro viršininkų 1919 me
tams. Taigi, draugai, jūsų pri
valumas ateiti į šitų susirinki
mų ir išrinkti tinkamus žmones 
j centro valdybų.

LDLD. 45 kp. Sekretorius,
K. Jusas.

kiški reikalavimui (jie sakė įne
šimai) būtinai iškristi VIII Ba
jono organą,“ vienas 
duoda Įnešimą atmest 
kus be svarstymo.
kįla bolševikuojanti moterėlė ii 
duoda neva pataisymą “ati
di" t prie rajono reikalų.” Non 
toks pataisymas visai negalimas 
bet pirmininkas jį priima ir lei
džia tūliems bolševikuojantienu 
Daiktams šmeižti sau nepatinka
mus asmenis ir laikraščius! Pro
testų nepaisoma. “Pirmininkas 
tvarkoj!” - atrėžia “tvarkos vi 
dejas”. Vienas delegatas paki
ša jam susirinkimų vedimo tai
sykles. Tvarkos vedėjas paro 
do dantis ir atsako: “Tamsta sės
kis! Tai nieko čia dėl visų 
užganėdinimo”...

Toliau. Tūla kuopa, kurios 
“lyderis'* nežino koks skirtumas 
tarp rajono sekretoriaus ir rajo 
no (vienoj konferencijoj jisai 
rodydamas pirštu į raj. sekr. pa-, 
sakė: “tas rajonas nesurengf 
mums prakalbų“...) duoda įneši
mą suspenduot d. X “ant šešii 
mėnesių iš Sąjungos.” Bodos | 
protaujančiam žmogui turėti 1 
būt aišku, kad konferencija ne 
gali ir neturi teisės suspenduo! 
nė vienos kuopos narį. “Tvarko; ! 
vedėjas“ tečiaus netik kad prii
ma lą “įnešimą”, bet pasidalinu?

BR1DGEPORT
Iš “Birutės” Draugijos 
veikimo.

Pastarajame “Birutės” valdy
bos posėdyje nutarta šį sezoną 
pastatyti scenoje net keturis di
delius veikalus, a|Nirt kitų ma
žesnių pramogų, 
iiu veikalu 
naujai parašyta "Pagirėnuose’ 
ir didelį koncertą — “Birute 
rengiasi pastatyti gražesniuose 
vidurmiesčio teatruose.

Pirmiausia buvo pradėta mo
kiu ties M. Petrausko operetę 
Kaminkrėtis ir Malūnininkas,” 

airi turėjo įvykti 27 d. šio mėne- 
»io. Bet kadangi iš priežasties 
labar siaučiamos epidemijos 
iko uždrausta lankytis į teatrus 
r šiaip susirinkimus, tai persttt- 
ymas viršminėto Veikalo tapo 
lidėtas ant toUaus.
Tečiaus neatsižvelgiant naujo 

latvarkymo, “Birutė” gavo spe- 
ialį leidimą laikyti choro repc- 
icijos kaipir visuomet. Ir šian- 
lie įvyks merginų repeticija 
Mark Wliite Sųuare svetainėje 
3(1-1 h Halsted), 8 vai. vakare, 
:ur bus pradėta mokinti včika- 
as “Blinda” ir kitos naujos, dar 
liekur Amerikoj nedainuotos 
luinos. Veikalui “Blindai” gerb. 
timkus specialiai rašo daug dai
lų, kaip chorui taip ir solistams.

Nauji daininkai maloniai pra
kilni rašyties “Birutės” choran 
aioskaitlingiausiai. Ypač pagei 
laujama kiiodaugiausia mergai
čių. —ž.

Du muzika- 
gerb. S. Šimkaus 

♦»

TOWN OF LAKE
l'rue transiation nied with the post- 
naster at Chicago, III., Oct. 17, 1918, 
•s re'iuircd bv tne net of Oct. 6. 1917 
Laisvės paskolos paroda.

šiandie, 7 va*l. vakaro, laisvės 
įaskolos komitetas 29 warde rcn 
pa didelę 'parodą. Parotla pra
sidės nuo 47 ir Ashland gatvių 
r eis šiomis gatvėmis iki 45 gt.; 
15 iki Paulina gatvės; 47 iki Ro- 
)ey; Robey iki 51; 51 iki Ash- 
and; Ashland iki 55; 55 
Loomis; Loomis iki 51; 51 
Vsbland ir Ashland iki 47

ROSELAND

savo už atmetimą, kili už priėm 
mą lo “įnešimo”) — kągi jif 
daro? Ugi “prideda” savo bal-

iki 
iki
gt-

“Naujienų” nr. 240 naujoji 
)7 kp. valdyba sako, kogi ji nori 
*a Slapta dvasia ? Ko, girdi, ka- 
)inejasi prie naujai susitvėru- 
dos kuopos. Nieko kita aš ne- 
loriu, kaip tik to, kad nebūtų 
/arinėjama kerštai. Bot ar to 
lobus, negalima pasakyt. Ir ve 
lelko. Tos narės, būdamos LM
PS. 25 kp., padarė daug orga- 
lizacijai blogo ir ištyrimo komi- 
dja de1! labo viso Liet. Mot. Pro- Ijresyvio Susivienijimo kvietė 
’as pataisyti savo klaidas ir drau 
ęiškai veikt išviono LMI^. 25 
kuopoj, lai jos sutvėrė naują 67 
kp. toje pačioje apielinkėj, kur 
viena pusė gatvės vadinasi Bose- 
land, o antra Kcnsington. 
Ir toj pačioj svetainėj abidvi 
kuopos laiko savo susirinkimus!

Taigi tas- ir parodo, kad jos 
tik kerštą ūda mos sutvėrė naują

True translation flled with thc post- 
nuistcr at Chicago, III., Oct. 17, 1918, 
as reųuired by tne act of Oct. 6,1017,

Laisvės Dienos 
paroda.
(Atsiųsta.)

(ap-Laisvės Dienos parodoj 
vaikščiojime) pasaulis pavirto 
žvaigždėm ir dryžiu masa, kada 
karūnos slinko viena po kitos 
ir kartu Laisvės paskolos pavei
kslai. Paroda ėjo ir ėjo, vidur
iu iestis*liko marėm-jurėm, Lais
vės Paskolos būrius iš visų di- 
s t riklų ir priemiesčių pavertė j 
spalvas ir muziką.

iki galo pats savo išgales — nu-1 
caviino. Nešiok savo senus ap- 
rėdahis su 4-to Laisves Paskolos 
guziku, prisisegęs, negu, naujus 
rublis be Laisvės Paskolos gu- 
ziko.

Dabar be atidėliojimo, vienas 
ir visi pirkite daugiau po kitų 
4-tą Laisvės Paskolos Bondsą. 
Pirkite per Lietuvių Divizijų. 
Charles Z. Urnich—lietuvis iš
rinktas nuo Suvienytų Valstijų 
Valdžios kapitonu, dėl 4-tos Lai
sves Paskolos 29 warde Lietuvių 
Divizijos, kur gali užsirašyti 4- 
tos Laisves Paskolos Bondsų.

—C. Z. Urnich.

ASMENŲ JIEŽKOJIMAI 
npajl^ka^^^o pusseserės Julijo
nos Boikučienės, Kauno gub., Vilk
mergės pavieto. Aluntos valsčiaus. 
Atvažiavo į Ameriką 1913 metais. 
Turi būti Naujojoj Anglijoj. Turiu 
svarbą reikalą. Kas ją žinote arba 
ji pati, atsišaukite šiuo adresu: 

Petras Margalas,
Rox 151, l’ainsdale, Mieh.

REIKIA DARBININKŲ

JIESKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kąmbnrio garu ap

šildomo, elektros šviesa, tarp lx»wc 
avė. ir Halsted gt. jr 31-ma ir 35-ta. 
Kas turite atsišaukite greitai.

A. P.
3238 S. Halsted .st., Chicago

REIKIA VYRU ŠLUOTI ASLĄ IR 
DIRBTI ABELNA DARBA. $18 | SA
VAITE. TRUMPOS VALANDOS. 
PASTOVUS DARBAS.' ATSIŠAUKI
TE TUOJAUS.

MARTHA LANE ADAM CO. 
1040 WEST 35-TH ST.

REIKIA moterų dirbti į finishing 
room.

Ątsišaukite į
Eaton Chair Co.,

811 W. 22nd st., 1 blokas į West
nuo Halsted st. Chicago

PAJIEŠKAU kambario prie laisvų 
žmonių So. Chicago arba Burnside. 
Meldžiu pranešti laišku.

J. J. .Insinskas, 
3362 So. Lowe avė., Chicago 

„ , , , .... ... .......... .Reikalingas atsakantis į lietuviš
ką valgyklą. Gera mokestis. Dar
bas pastovus. Atsišaukite greitai.

3305 S. Halsted St.
Pranešimai SIŪLYMAI KAMBARIŲChicago nematė ne tik didumu, 

o ir bndu bei gražybe. Kiekvie
nas amatninkas, kiekviena rasč
iau ta, kiekviena kuopa, ir or- 
ganizacijos-draugystės buvo re
prezentuota šiųm didžiausiam 
atsiliepime už Laisvės Paskolų 
ir pinigišką paramų karei.

Lietuvių Divizija buvo velia
ma didžiu skaitliam amerikoniš 
ki> vėliavų ir viena tautiška lie
tuvių karūna ir lydima dviem 
muzikantų kuopom, kurios gra- 
jino tautiškus grojus vienų po 
kilo per visų parodų. Ant galo 
Lietuvių Divizijos sekė gražiau
sia nurėdytas 4 arklių vežimas. 
Vežimas reprezentavo lietuvių 
moteris ir vaikus nuinučylus 
per kaizerio trokštų karę, ir tru
putį toliau ėjo apsiginklavę A- 
merikos leareiviai, saugodami 
Lietuvą nuo kaizerio užpuolimo. 
Lietuvių Divizija pasirodė savo 
lygybe su kitais šioj Laisvės Die 
uos parodoj. Ant pat galo lie
tuvių pa rodos vežimo buvo re
prezentuotas kaizeris, išrodė 
kaip tikras kaizeris. Jis buvo 
reprezentuotas kaipo nevalnin- 
kas alkanas, nuvargęs, surištas 
virve apie juosmenį, ir lenciūgu 
pririštas prie užpakalinio galo 
vežimo, varomas 2-jų apgink
luotų AJmerikos kareivių, ir visi 
sekė vežimų pėkšti, taip kaip 
Francijoj kad paima j nevalių 
vokietį.

Pirkit daugiau 4tos Laisvės 
Paskolos bondsų nuveikti kaize
rį iki pat galo. Padidink noriai 
savo ttos Laisvės Bondsų. Už
sirašyk kitą ir užsirašyk tuojau. 
Ar esi vienas tų, kur užsislepia 
užpakalyje Laisvės Paskolos Bo- 
ndso guziko, norėdamas išlikti 
uepirkęs 4-tos Laisvės Paskolos. 
Del Lietuvos meilės ir garbės, iš 
eik ir užsirašyk tuojau, ir užsi
rašyk daugiau — kiek išgali ir 
ne mažiausią sumą. Tajka ar 
netaiką, 4-tos Laisvės Paskolos 
bondsai turi žengti per viršų. 
Atlik savo pavinastį tuojau, ki
ti atliks savo. Jeigu taika ir at
sitiktų, tai kaštuos daug musų 
kareivius-vyrus parvežti atgal 
namo, tiek kiek kaštavo nušip- 
tuoti tenai. Padvigubink savo 
4-tą Laisvės Paskolos Bondsą, 
padidink užsirašydamas dau
giau ir užsirašyk šį sykį iki sa
vo paskutinės išgalės. Laisvės 
Paskolos Bondsai yni saugiau- 
sis investmentas ant Pasaulio, 
ir kaip tikrai ryto užtekės sau
le ,taip jūsų kiekvienas doleris, 
i n ves tintas j Laisvės Paskolos 
Bondsą, pagrįš jums su procen
tu. 

, f

Stokis prieš veidrodį ir pasi
tik pats save pasiteiravimui apie 
neką t ruoš jūsų neta tįsumus. Ir 
ką jūsų sąžinė pasakys? Del 
didžiausio reikalo musų karei
viai mušasi už tiesą dabar yra 
jūsų didžiausia proga atiduoti 
savo balsavimų užbaigimui šios 
biaurios karės, ir užbaigti ją 
teisingai. Kiekvienas Laisvės 
Paskolos bondsas. kurį jus pir
ksi te, bus pagelba išgelbėjimui 
gyvasčių; taipgi pargrįš daugiau 
musų kareivių namo su pergale, 

Ar nėra šita abelna priežastis 
taip didelė, ir iškilminga nuko
vimui čionai namie? Skolink 
apsimislydamas. Pasiteirauk

neštas papeikimas”! (Vėliaus 
kada priėjo “nauja kaleina", ui 
tų “įnešimų“ pasiginčyta art 
dvejato valandų ir jis tapo at
mestos.) Ką jus upic tai mano
te?

Panašių dalykų dėjosi kone 
prie kiekvieno įnešimo.

Beto« “tvarkos vedėjas” norė
jo pasirodyt esąs bešališku, bei 
jo koketavimas bolŠevikuojau
tiems slraksėtojams buvo taif 
aiškus, kad togai nematė tik tas, 
kur nieko nenori ir nieko negali 
matyti... Galų gale tas nuolati
nis šaipymosi iš priešingų musų I kuopą, kad kenkus LMPS. 25 
“bolševikams” delegatų, noras I kuopai. Apie tai, buk pildan- 
paciam. “atkalbėti” už juos ir I tysis komitetas žinąs ką darąs, aš 
tiesiog stačiokiškas nepaisymas I pasakysiu, kad to komiteto na- 
rcikalavimų užleisti savo vietą Iręs visai nežino ką daro, jei lei- 
kitam, turėjo papiktint kiokvie-| io susitverti antrai kuopai. Te

čiaus tikiuosi, kad Piki. Kom. 
javo klaidą atitaisys -perkel
damas LMPS. 67 kuopų į We«t savo minties ir pirk dau- 
Puliman. —Slapta dvasia. K^m 4-tos Laisvės Paskolos ir

Tai tokios butą “tvarkos” pra
eitos “extra” konferencijos.

•—Delegatas.

“Pirmyn” choro lošimo praktika 
įvyks panedčlyj) apalio 21 d. 8 v. v. 
Viešo Knygyno svetainėj, 1822 Wa- 
bansia avė. Lošėjai malonėkite su
sirinkti laiku. —Komitetas.

LSJL. 1 kp. ir LSS 4 kp. bendras 
lavinimos susirinkimas neįvyks, iš 
priežasties valdžios uždraudimo lai
kyt panašius .susirinkimus kol pa
liaus siautusi liga. Kada nustos li
gos, ir vėl pradėsim savo darbą.

—J. J. Jonuševičius.

Brighton I’ark. — LSS. 174 kp. 
ekstra susirinkimas įvyks šiandie, 
spalių 17 d., 7:30 vai. vakaro T. Ma- 
žcnio svetainėj, 3834 So. Kedzie av. 
Visi nariai kviečiami atsilankyti: tu
rim daug svarbių reikalų.

Org. J. Baltufikin.

Springfield, III. — LSS. 29 kuo
pa, rengia paskaitas ir diskusijas 
spalių 20 d. E. Karpentcr svet., 7th 
ir Adam st. Paskaita bus skaitoma: 
•‘šiandieninis ekonominis padėji
mas”. Diskusijų tema: “Kurios 
pusės turi socialistai laikyties— kai 
rčs ar dešinės?” — Visi kviečiami 
atsilankyti. Inžanga dykai.

—M. L. Sekretorius.

LSJL. 3-čios k p. mėnesinis susi
rinkimas' įvyks subatoj Spalių 19 d. 
8 vai. vak. paprastoj svet., 4639 
Gross Avė. Draugai, visi privalote 
atsilankyti, nes turime svarbių rei
kalą aptarti. Sekr. F. Taluiiis.

LMPS 58 kuopos vakaras, kuris 
turėjo įvykti 20 d. spalių, Liberty 
Hali — neįvyks iš priežasties epi
demijos. Policija paliepė jį sulai
kyt. Taigi rengėjos atidėjo ant to
linus ir vakaras įvyks taip greit, 
kaip tik bus galima. Kurie turit nu
sipirkę tikietą, pasilaikykit, bus ge
ri ir vėliaus. —Valdyba.

LMPSA 25 kp. generalė repetici
ja “Kunigo Macocho” bus spalio 17 
d., 7:30 vai. vakare K. of P. svet., 
11037 Michigan avė., Roselandc. Vi
si, kurie dalyvaujate šiame veikale, 
būtinai atsilankykite. —Komitetas.

LSS. VIII Rajono Centralinio Ko
miteto extra susirinkimas įvyks sp. 
19 d., Aušros svet., 3001 So. Halsted 
str., 8 vai. vakare. Visi centralinio 
Komiteto nariai malonėkite atsilan
kyti, nes randas labai daug svarbių 
reikalų.

LSS. VIII Rajono Sekret.
J. J. Jurgaitis

ATIDUODAMA randon švarus, 
šviesus kambarys, elektros šviesa, 
maudynė, nedidelė šeimyna.
3313 S. Halsted sl„ Chicago

LMPSA. 9 kp. mėnesinis susirinki
mas bus subatoje, spalio 19 d., 7:3( 
vakare, Fellovvship svet., 831—33r< 
PI. Kviečiamos visos narės atsilan
kyti. * —Valdyba

Akron, O. — LSS. 244 kp. mėne
sinis susirinkimas įvyks spalio 20 d. 
po num. 50 So. Hovvard St. Pra
džia 12 vai. dienų. Visi kuopos na
riai būtinai privalo atsilankyti, nes 
turime aptart daug svarbių reikalų. 

—Fin. rašt. K. Janeliunas.

Chicagos Lietuvių Darbininką Ta
rybos Distriktą Organizatorių (lo
mai. — Visi Chicagos Lietuvių Dar
bininkų Tarybos distriktą organL 
zatoriai šiuo yra kviečiami pradėti 
darba. Kiekvienas distrikto organi
zatorius pirmiausia malonės suor
ganizuoti savo distrikto I. v. distrik- 
kto komitetą, taip kaip buvo nutar
ta nereitoj konferencijoj 26 d. ge
gužio. Prasideda įvairių programą 
—iprelekcijų prakalbų ir t.t. — sezo
nas. Todėl, gerb. organizatoriai, bu
kite prisirengę. Greitu laiku turė
sime pradėti organizavimo ir švieti
mo darbą. —Chicagos L. D. T.

Pildantysis Komitetas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAl
Pajieškau kaimyno Kazimiero Vi

liaus. Paeina Kauno gub., Šiaulių pa
vieto, Raudonių par., Pastreįkiškių 
sodos. Gyveno Pennsylvanijos valst., 
Mt Carniey. Tegul jis pats atsišau
kia arba kas žino praneškite jo ad
resą John Žalis,
663 W. 14th Place, Chicago, III.

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

Jurgis Ūdras, 
1606 S. Halsted st., Chicago, III.

Pajieškau savo draugo Jono Meli- 
kauskio, Kauno gub., Telšių apskri
čio, Telšių miesto. Pirmu gyveno 
Kcnosha, Wis., dabar girdėjau, kad 
gyvena Chicagoje. Meldžiu atsiša
ukti.

Vladislovas Jonušas, 
1121 S. Clinton st., Chicago, III.

Pajieškau draugo P. Pin-ski. At
sišauk. Turiu svarbų reikalą. Ruti
nai atsišauk, kad paskiaus ncsigaį- 
lėtum, Aš dabar važinėju včl su bi
zniu. T’ 
str., Pittsburgh Pa., — A. Saidas.

REIKIA DARBININKU

ReikalingaK pališuotojas į rakan
dą dirbtuvę. 49 c. į valandą. 19 
valandą darbo. Subatomis iki pie
tą. Atsišaukite tik 6 vai. vakare.

P. Zastarckis, 
836 W. 33- rd St. 2-nd floor.

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. JEFFERSON ST.
Už darbo parupinimą visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

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

PARDAVIMUI

ANT PARDAVIMO bučernė ir 
grosernė .geroj vietoj, ant Bridge- 
porto. Biznis jau seniai išdirbtas, 
Pardavimo priežastį sužinosite kaip 
atsilankysite. Tel Drover 1749.

PARDAVIMUI — iš priežasties li
gos turiu parduoti pirmos klesos 
bučernę ir grosernę naujoje lietu
vių vietoje, su namu arba be namo. 

Anton Praszky.
2856 Emerald avė., Chicago

AUTOMOBILIAI
REIKALINGA lenų traukėją ir 

darbininkų į ledų svirnus, 40c. 1 va
landą, 10 ir 11 vat. darbas.

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

PARSIDUODA 7 pnsažierių auto
mobilius “Packard — 1914“. Parsi
duoda dcl priežasties ėjimo į kariuo
mene, labai pigiai.
1727 Union avė., Chicago, UI.

REIKIA shearmenų ir loiberių | 
Scrap Iron Yard. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. Atsišaukite į 1632 
W. Kiužio st., Chicago.

REIKIA moterų prie tvarkymo 
knygų ir popieros. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. — Miller and Co- 
hen, 1416 Bhie jsland avė. Tele- 
phone Canal 857.

PARSIDUODA automobilius “Ford 
Touring Car”. Parduosiu pigiai ar
ba mainysiu ant loto, Chicagoj ar 
apielinkėj. Atsilankykite sekančiu 
antrašu:
3416 Auburn avė., Chicago

RAKANDAI

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

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

REIKIA vyrų dirbti i rusiškų pi- 
į. 908-810 W. 14th St. Chicago

RETA PROGA! Priversti parduot 
už pusdykę: puikius 5-kiu kambarių 
apartmento daiktus; dailus dining 
room setas ir bedroom setas, taip
gi $850 player pianas tiktai už $230 
ir $200 Victrola su brangiais rekor
dais už $55. Taipgi parsiduoda a- 
liejiniai piešiniai. Viskas naudota 
tiktai 3 mėnesius. Priimame Laisvės 
Bondsus. Ateikite tuojaus.

Rezidencija 1926 S. Kedzie avė.

REIKIA 1 arba 5 vyrų prie ardy
mo automobilių.

Warshaxvsky and Co., 
1915 So. State st., Chicago, III.

NAMAI-ŽEMĖ

REIKIA merginų dėl varnišiavi- 
tno ir finišiavimo.

World Phonograph Co., 
736 Tilden st., Chicago

REIKIA prityrusią langą plovėją, 
$30 į savaitę.

Chicago Window Cleaning Co., 
62 W. Washington Si., Room 2

PARSIDUODA naujas muro na
mas ant trijų augštų, puikiausi iš
taisymai, randos neša $900 į metų, 
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 į kariuomenę. Kas no
rėtumėte pirkti, atsišaukite laišku į 
Naujienų ofisų pažymėdami numari 
49.

REIKIA merginų arba moterų 
prie Ivarkym'o skudurų. Geistina 
prityrusią, bet ne būtinai reikalinga.

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

NORIMA parduoti arba išmainyti 
40 akrų fanną Missuori vaht. ant 
namo Chicagoje arba priemiestyje. 
Gera žemė. Gera auginti gyvuliams. 
Platesnių žinių patirkite pas savi
ninkų, 603 \V. 14th place.

Adomas žalis.

REIKIA motorą leibcrią, skaityti 
ir tvarkyti maišus. Prityrimo ne
reikia.
3228 S. \Vood si., Chicago

PARDAVIMUI 161« Ruble si. Lo
tas 24x190 2 mediniu namu už $800. 
Užtikrinti raštai. Del platesnių ži
nia atsišaukite į 2315 So. Robey si. 
arba Tol. ('anai 2920.

REIKIA merginų mokylies ope
ruoti spėka siuvamomis mašinomis. 
Geros valandos. Pastovus darbas 
ir gera mokestis.

yVestern Rag and Burlap Co., 
2449 Wallace st., Chicago

MAINYSIU ant loto automobilių 5 
sėdynių; gerame stovyje; taipgi gerą 
pianą imsiu.

K. Czepukas, 
1618 Division st., Chicago

REIKALAUJA janitoriaus pagclbi- 
ninko. Gera mokestis. Atsišaukite 
tuojaus prie darbo. Matyt janito- 
73?)’ W. 73 st., Chicago

MOKYKLOS

REIKIA apysenio vyro už porte
rį. Pastovus darbas. Gera mokestis, 
Reikia paliudijimio.

Thomas Dry Goods Store 
1124—28 VVelson avė., Chicago.

4 VALEN TINĘ DRES8MAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted at., 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Wella 8t.

137 Mokyklos Suv. VabtijoM. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimą*, D<> 
signlng, dėl biznio ir namu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantw>« 
ta išmokinti jus pasiūti sukasa 15 
$10. Phone Seeley 1641

SARA PATEK, Hrmluinkl

REIKALINGAS barberis. Turi tu
rėt gerą praktiką ir suprasti Kaip 
varyt biznį; $80 iki $90 į mėnesį. At
sišaukti galima vakarais nuo 8 iki 
10.

J. J. Ragdonas,
821 W. 33 st., Chicago

Uždirbkite $15 iki 
$35 į savaitę.

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

MASTER SEWING SCH0(k
J. F. Kaanicka, Prezidentas,

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

........... . ...... REIKIA gero sheąrman’o į scrap 
Mano’’adresa7:' 2in ' WM....... į’*?“ .

• ~ W. Taylor si Chicago




