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Kare su Bulgarija
pertraukta

Nuginkluos armiją

Truc translation filcd with thc post-master

kad Bulgarija bus draugiška vi
siems talkininkų judėjimams 
brieš turkiia ir praktiškai bus 

pa-talkininku pusėje iki karės

True liandalhm filed with thc p'‘st- 
liiaslcr ai Chicago, III., Ocl. 1, 1918, 
as reųuired by thc act of Oct. 6, 1917

AUSTRIJA VĖL SIŪLYS 
TAIKĄ.

Parlamentas svarsto apie pasiun 
timą naujo taikos pasiūlymo.

AMSTERDAM, nigs. 3(1.
Austrijos parlamente žemesnią- 
jaine bute Įnešta pasiūlymas,

ChiciiHo. UI.. Ocl. 1. 1918, m rcųuircd by thc act of Oct. 6, 1917.

muiliją užėmusius yokiečių ar-

reivija artinasi prie Petrič, kur

a via toriai bombarduoja bulgarų 
ir austrų sandelius ir jie yra tik 
už 17 mylių orine linija nuo So-

Cal., sunkiai sužeistas.
Charles Bunda, Baltimore, 

Md., sunkiai sužeistas.
William Kazcn, New York, už 

muštas.
Jim Larcus, Aeron, ()., sun

kiai) sužeistas.
John Barsavage (Barsevi-

žeistas.

■į -I’ < 
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Serbų armija skubiai artinasi

lių nuo Sv. Nikolai. Tikimasi, 
kad serbai šiandie ar ryto paims 
valdančias augštumas j pietus 
nuo Uskub.

Fred Lopas, Sabinai, l'es., 
sunkiai sužeistas.

John Lozin«ki, VVevac, W. 
Va., mirė nuo žaizdų.

Leo Poznanski, Milvvaukee, 
mirė nuo žaizdų.

Truc translation filed wltTi the posl-masler at ('hicago, III., Ocl. 1, 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. 6, 1917

Vokiečiai Franeijoj 
tebebega

Daug svarbių vietų paimta
Bulgarija priėmė visas talki 

ninku sąlygas
Truc transialion filed with llie post- 
masler ai Chicago, III., Oct. I, 1918. 
as rcųuircd by the act of Oct. 6, 1917.

jMĮušiai su bu u; arij a
PERTRAUKTI.

Bulgarija priėmė visas talkinin
ku sąlygas.

PARYŽIUS. rūgs. 3(1. Tarp 
talkininkų ir Bulgarijos padary
ti mušiu pertrauka pačių talki- 

liai.

Truc translation filcd with the post, 
m.-istcr at Chicago, III., Ori. 1. 1918, 
as reųuired by thc act of Oct. i>, 1917

BULGARIJA VISAI PASI
DAVĖ TALKININKAMS.

Apleis Oraikiją n* Serbiją, nu
ginkluos savo armiją ir atiduos 

transportacijos priemones.

LONDONAS, rūgs. 30. Pa
darytoji tarp talkininkų ir Bul
garijos mušiu pertrauka (laiki-

budžio |Minklų.
Bulgarija sutinka evakuoti vi- 

jaus demobilizuoti savo armiją 
ir atiduoti talkininkams Iraus- 

laivus ir kontrolę navigacijos 
ant Dunojaus upės ir suteiks tal
kininkams liuosą perėjimą per 
Bulgariją išvystymui kariniervei 
kimo.

municija bus sudėti po kontro
le talkininkų, kuriems duodama 

q teisė užimti visas svarbiąsias

Associated press pa Ii re, kad 
militiris užėmimas Bulgarijos 

cijos ir Italijos spėkoms ir eva
kuoti' daliu Graikijos ir Ser

viams. 

Pertrauka mūšių reiškia pil
ną karinį pasidavimą ir Bulga
rija sustoja buvusi kariaujančia 
šidim.

Visi klausiniai apie teritorialį vius Parnastov pasakė šiandie, sukilimus prieš Serbiją ir Bu-

pertvarkymą Balkanuose buvo 
tyčiomis apleisti sutarlyj.

Talkininkai nedarė sutarties 
apie karalių Ferdinandą, nes tai 
skaitomu esant viduriniu daly- 

rišti.

visuotina taika.

'i’ruc tianslalion filcd wilh the posl- 
master at Chicago, III., Ocl. L 1918, 
as reųuired b\ the act of Oct. 6, 1917

PARYŽIUS, rūgs. 30. But

gų talkininkams ir pasirašė po 
laikine santaika, priimdama tal-

Salonikų žinia sako, kad po 
laikine santaika tarp Bulgarijos 
ir talkininkų pasirašyta pereitą

yria ilsias talkininkų kojnan- 

cliel d' Esperev pasirašė už tal
kininkus. o Bulgarijos delegatai 
už savo valdžią.

Valdžia davė instrukcijas gen.

kinti laikncs sandaros sąlygas.
Kariaus prieš austrus.
Tikrasis sustabdymas karinių 

operacijų sekė tuoj po pasirašy
mui po santaika, bet pažymėti
na, kad tas sustabdymas palic-

Bulgarija taipgi atiduos savo*čiai lik Makedonijos karinius 
bet

niekuo nepaliečia Makedonijos 
karinių veikimų, kuriuos lalki-

ir vokiečių pulkus.

rime translation filed wifh thc post- 
inasler at CJiicago, III., Oct. t, I9t8, 
as rcąuired by the act of Oct. 6, 1917 

Turkija irgi prašys santai
kos.

LONDONAS, rūgs. 30. šian
die či:i viešpatauja nuomonė,

mu? translation lilcri witn tnc post- 
nlaslei* at Chicago, Ilk, Oct. t. 1918, 
ns rcųuircd by thc act of Oct. 6,1917.

WASH1NGTON, rūgs. 30.
Vietinis Bulgarijos ambasador- 

tai parlamentų kariaujančių ir 
neutralių šalių butų pakviesti su 
sirinkli nesurištiems svarsty- v

matus laikos pamatų.
Vienuos pranešimas sako, kad 

tą įnešimą padarė liberalų atsto
vas Neumann. Jis Įgaliotų atsto
vų buto prezidentą pasiųsti pa
kvietimą kariaujančių ir neutra
li ųšalių parlamentams. Susi-

Truc tianslation tilcil wiiii thc post- 
master at Chicago, III., Ocl. I. 1918, 

rcųuircd by the act of Oct. 6, 1917

HERTLING IR HINTZE 
REZIGNAVĘ.

AMSTEKDAM, rūgs. 30.
rašo, jog ji

sprendžia, kad aini kancleris 
Ilerlling ir užrubežinių reikalų 
minisleris Hintze rezignavo.

ag, kaizeris \Vilhelm priėmė re 

ir admirolo von Ilentze.
Jokio oficialiu paskelbimo 

>ie lai čia nėra gauta.
a-

Truc translation filed with thc post, 
master ai Chicago, III., Ocl. I. 1918, 
as čcgiured by thc act of Oct. 6, 1917

Bulgarijos caras nešdinasi.

LONDONAS, nigs. 30. By-

dinandių, išsiuntė šeimyną j Au
striją ir paskui pats ten važiuo
siąs. ’

Time tianslalion filed with the post, 
mastei* ai ('.hicago. III.. Ocl. I, 1918. 
as rcųuircd by thc act of Oct. 6,1917

VOKIEČIAI ATĖJO 
VĖLAI.

PER

LONDONAS, rūgs. 30. Vo
kiečių kareiviai atvyko Į Sofiją 

sako, kad “jie tapo priimti gy
ventojų su dideliu enluziazmu.”

Gautieji Amslerdanic Vienuos 
i laikraščiai skelbia apie atvykimą 
’ • hntiOKFlII

Field-maršalas von Macken 

sakoma. skubiai siunčia vokie
čių divizijas pietų link pagelbėti 
bulgarams ir austrams dirbti 
prie apsigynimo darbų Nišoje. 

(Buvo pranešta pirmiau apie tas. Giedra šiandie ir ryto; nedide
Robert Maltas, Bakersfield, lė permaina temperatūroje.

master at Chicago, Ilk, Oct. I. 1918, 
as reųuired by thc act of Oct. <>. 1917.

ANGLIJOS LAIMĖJIMAI.

LONDONAS, nigs. 30. Kal
bėdamas GuidhaU’e šiandie iždo 
kancleris Andrew Bonai* Law 
šiandie pasakė, kad po Bulgari- 

karinis veikimas apsistojo šian
die vidurdienyj.

“Bulgarijos siHstarniū duoda 
mums kontrolę Bulgarijos gele-

Bulgarijos”, sake jis.
“Santraine reiškia, kad komu

Vokietijos svajonė apie vidurinę 
rjlų imperiją ant visados pra-

Visi talkininkų siekiniai yra 

gos. Jei yra dabar koks pavo
jus, jis nėra mūšio lauke. Bet 

nebus sumušta ir Vokietijos 
žmonės tai nežinos.”

Bonai* Law pasakė kad nuo 

knrėiviai paėmė 1,000 ketvirtai
nių mylių žemės, 250 miestelių

Truc translation filcd with thc post- 
masler at Chicago, Ilk, Oct. 1, 1918, 
<is ivųidrrd by thc act of Oct. 6, 1917

Dienos Nuostoliai
S. V. Armijos, 

Franeijoj
r-i i r.Ti.iii.-.irr.* *../r ~ vny

WASIIINGrrON, rūgs. 30. 
Amerikos ekspedicinių spėkų ko 
manduotojas praneša apie seka
mus nuostolius:

Užmušta karės lauke 62; pra
puolė karės lauke 8; sužeista 

5; mirė
ndo šiaip atsitikimų 3; sužeista 
nejinia kaip sunkiai 1; lengvai 
sužeisti 3; belaisvėj 4. Viso301.

Šiame sąraše paduodamos se
kamos lietuviškai skambančios

218; mirė nuo ž

Felix Kruszeivski, Erie, Pa., 
sunkiai sužeistas.

Charles Geroj, Pittsburgh, Pa., 
sunkiai sužeistas.

Stephcn E. Hebicki, 2126 S. 
Sacramento Avė., Chicago, sun
kiai sužeistas,

Leo Zelenski, 1059 N. Oakley 
Blvd., Chicago. sunkiai sužeis- 

mastei* at Chicago, III., Ocl. 1, 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. C, 1917

WILS0NAS IŠTRAUKĖ PIRMĄ
DRAFTO NUMERį.

WASHINGTON, rūgs. 30. - 
Prezidentas Wilsonas šiandie y- 
patiškai atidarė ceremoniją Irau 
kimo numeriu dėl 13,(100,000 v v- L <k

te. Jis ištraukė pirmą kapsulę, 
kurioj buvo numeri# 322.

Rusijoje
mastei* ai Chicago, III., Oct. I, 1918. 
as rcųuircd by the act of Oct. 6,1917

UKRAINA ORGANIZUO
JA ARMIJĄ.

Vokietija nuoširdžiai tani prita
ria.

AMSTEBDAM, rūgs. 30.—Pa

uos karės minisleris gen.

nos armijos pienų, bus sudary
tos 8 armijos korpusai po dvi

Minisleris užreiškia, kad žmo
nės žiuri Į pieną pritariančiai, 
o Vokietija ir Austro-Vengrija 
parodo “didžiausį prielankumą” 
ir išreiškia jj “nuoširdžiai ir c-

Austrija užginčija, kad jos nori 
panaudoti Ukrainos armiją savo 

sukaks 21 melai amžiaus seka- 

prisidėti prie konskripcijos ar
mijos, bet dabar tik savininkų 
klesos bus imamos. 

—Truc translation filcd with thc post- 
niaslcr ai Chicago, III., Ocl. h 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. 6,1917,

15,000 BELAISVIŲ NUGINK
LUOTA.

lt )K1O, rūgs. 20. - - Pasak ka
sa k karės ofiso pranešimo, 15, 
000 ginkluotų auslrų-vokiečių 
belaisvių iš Blagovieščensko pa
siekė Heiho rūgs. 18 d. ir buvo

C
MMRNRNH»iriNH>nirtn.rYr*i.r*uri ir-if-f nr"-

ORAS

Dar 13,000 belaisvių suimta
masler at Chicago, III., Ocl. 1, 1918, . . v

rcųuired by thc act of Oct. 6.1917. 9ie i šiaurę u* rytus nuo i prus

DAR 10.000 TURKŲ SUIMTA P«emė 300 vokiečių kanuolių.
[Anglų kareivviai toj Įjačioj apy-PALESTINOJE.

Patįs pasidavė anglams.

LONDONAS, nigs. 30. Pa

mo, turkų spėka iš 10,00(1 karei

mastei* at Chicago, III., Oct. t. 191K,

VOKIEČIAI TEBESI
TRAUKIA 250 MYLIŲ 

FRONTE.

Hindenburgo linija perkirsta.
500 kanuolių paimta.

LONDONAS, rūgs. 30. i- 
lei visą 250 mylių ilgio liniją 
Franeijoj. anglų. ITancuzų ir a- 
merikiečių armijos vakar triuš
kino vokiečių liniją ir paėinė 

reikmenų.
Progresas atėmimo iš Įsiver

žusių j Franciją vokiečių žemės 
yra parodomas to lakto, kad da
bar nėra nė vieno Fra nei jos d e-

Tas padaryta atsiėmimu 4 ko
munų (valsčių) Ardeimes depai* 
tamente.

Anglai perkirto llindenburgo 
liniją 8 mylių fronte ir prasiver
žė per jj iki 3 mylių gilumo spar 
niniame veikime apie SI. Oueii- 
lin.

Vokiečių komunikacijos šioj 
apygardoj yra po tokia smarkia 
ugnim, kad jie negali nė išsivež
ti, nū privežti kareiviu, ar rcik- 
menų.

Atakuojančios Flandrijoj an
glų ir belgų armijos paėjo prie- 
kyn vidutiniškai 5 mylias, o nia- 
ximuni 8 mylias. v

Roulers yra pavojuj ir visoms 
priešo komunikacijoms Belgijoj 
ir Flandrijoj, ypač Belgijos pajų 
ryj, yra grąsinama.

Einantįs Belgijoj anglų karei
viai šiandie paėmė Gheleuive ir

STOCKHOLM, nigs. 30. •
Čia šiandie gauta žinių, kad boL 
ševikų karės minisleris Leonas 
Trocki šiomis, dienomis Brians« 
kė liko pašautas į petį. Jo žaix«

jos geležinkelių kryžkelės Me- da nėra pavojinga, šovejas arej

Mušis siaučia (ktmbrai mieste, 
šiaurrytiniai, vakariniai ir piet
vakariniai priemiesčiai tapo pa-> 
imti ir galbūt neužilgo bus ap
valytas visas miestas.

Messiner-VVytschaete augštu- 
ma tapo paimta ir vokiečiai li
ko sumušti pastangose apginti 
priėjimą prie Lys upės;

Smarkiai stumdami vokiečius 
j šiaurę nuo Aisne, franeuzai 

lą palei (Jiemin-des-Dames lin
kui rylų ir priešas traukiasi už 
Ai Ietie upės.

'I'alkininkų spėkos Į šiaurę 
nuo St, Ouenlin vakar suėmė 4, 
000 belaisvių ir 10 kanuolių.

Anglų spėkos Įėjo Į šiaurinius 
('ambrai priemiesčius.

maslcr ai ('.hicago, III., Oct. 1, 1918. 
as reųuired by thc act of Oct. 6, 1917

PRANCŪZAI PERĖJO
FORTIFIKACIJŲ ZONĄ.

Geu.PARYŽIUS, rūgs. 30
Gouraud ITancuzų armija perė
jo vokiečių fortifikuolą zonų 
tarp Suippe ir Aire upes 10 ki

dabar Įeina Į atvirą lauką, kur 
proga sprendžiamam manevra
vimui yra teikiama atakuoto- 
jams.

Franeuzai vakariop šiandie 
buvo už dviejų mylių nuo svar- 

lerange. Jie eina ant Monthoįs 
(mažiau kaip dvi mylios j va
karus nuo Challerange).

Truc translation filed wlth the post- 
master ai Chicago, III., Oct. 1, 1918, 
as rcųuircd by thc ąct of Oct 6,1917,

TROCKĮ PAŠAUTAS.
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*ublished Daily excent Sunday by 
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1840 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Bolševikų valdžia Vokieti
jos kaizeriui yra “ultra-de- 
mokratinė” (demokratiškia
usia kokia gali būt) valdžia 
ir gera “savo tėvynei”. Ji

rio komplimentų.
Telephor.e Canal 1506

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 18 tO S. Halsted St., Chicago. 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina: 
Chicago je—pačiu:

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

Chicagojc—per nešiotojus
Viena kopija.................
Savaitei .........................

: Mėnesiui ........................
Suvienytose Valstijose, ne 
paštu:

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

Kanadoj, metams ...........
Visur kitur užsieniuose

36.00
3.50
1.85
1.45

. .75

... .02 
... .12 
... .50 
ChicRgoJ,

. 35.00 

.. 3.00 
... 1.65 
.. 1.25 
.........65 
.. 7.00 
.... 8.00

inigus reikia siųsti Pačto Money 
Tderiu, kartu su užsakymu. A

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III., Oct. I. 1918. 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917,

Bulgarija 
pasiduoda.

Vakar oficlalis Francijos 
valdžios pranešimas paskel
bė, kad tarpe talkininkų ir 
bulgarų tapo nutarta per
traukti mušius tomis sąlygo
mis, kurias padavė talkinin-

Rašytojų ir korespondentu prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš; 
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 

jienu Redakcijai, o ne RedaktO; 
s vardu. Reikia būtinai rašyti 
iai ir ant vienos popicros pu- 
be to paliekant platesnius tar- 
tarp eilučių- Redakcija pasilai- 

es rankraščius taisyti ir 
Netinkami spaudai ra4- 

arba grąžinami atgal, 
dviejų savaičių autorius 

_______ , i jų ir atsiunčia krasos 
ženklelių 'pakankamai persiuntimo 
lėšor

pu
k<>
trumpinti.
tai naikinami
jei bėgiu 
pareikalauja

lokčti

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

Redakcijos 
i Straipsniai

Talkininkų reikalavimai 
buvo, kad Bulgarija pertra
uktų ryšius su centralinėmis 
valstybėmis, demobilizuotų 
kariuomenę ir pavestų savo 
geležinkelius iki karės pa
baigos į talkininkų kontrolę. 
Jeigu Bulgarija priėmė ši
tuos reikalavimus, tai beveik 
nėra jokios abejonės, kad ji 
priims ir visas talkininkų 
taikos sąlygas.
j Tuo budu viena šalis trau
kiasi iš centralių valstybių 
koalicijos; traukiasi mažia
usioji šalis. Sako, kad žiur
kės pirmutinės apleidžia 
skęstantį laivą... ’ .

0 Austrijos parlamente 
jau tapo įnešta naujo taikos 
pasiūlymo sumanymas.

Truc translation liled with the post- 
niastei .it Chicago, III.. Oct. 1, 1918, 
as re<|iiired bi* the act of Oct. 6, 1917.

Antanas Lalis, “Naujie
nų” reaktoriaus pagelbini- 
nkas, įstojo į De Paul uni
versiteto komercijos skyrių 
ir įsirašė j vadinamąjį “Stu- 
dent Army Training Corps.” 
Tuos kariuomenės lavinimo
si studentų korpusus” nese
nai įsteigė valdžia prie augė
lesniųjų mokyklų, tikslu pri
rengti reikiamų armijai ofi- 
cieriu.

Del minėtos priežasties, A.

True translation filed with the post- 
mastei* ai Chicago, III., Oct. 1. 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Permaina centralė- 
se valstybėse.

nu” redakcijos ir iš A.L.D.T. 
sekretoriaus vietos.
Truc translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III.. Oct. I. 1918. 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Vokietijos socialistų “di- 
džiumiečių” (Scheideman- 
n’o partijos) organas “Vor- 
waerts”, kalbėdamas apie 
Bulgarijos mūšių pertrauki-

Talkininkų laimėjimai 
Frakcijoje, Balkanuose ir 
Palestinoje visai perkeitė 
žmonių ūpą centralėse vals
tybėse, Pirma jie buvo pil
ni smarkumo ir užsispyri
mo; dabar jie įpuolė į baimę 
ir nusiminimą. *■ *

Austrija padavė talkinin
kams sumanymą padaryt 
“nerišantį pasikalbėjimą” a- 
pie taiką. Bulgarija pasiū
lė pertraukti mušius ir pra
dėt taikos derybas. Vokie
tijoje vis garsiau skamba 
priešingi valdžiai balsai ir 
reikalavimai taikos. Koks 
trejetas mėnesių atgal tokie 
daiykai butų išrodė visai ne-

ina prašalinti blogu. Nauja
me Testamente jisai yra iš
reikštas įvairiais sakiniais: 
“Nesipriešink piktam”, 
“Kas kardu kariauja, tas 
nuo kardo ir žųva” ir tt.

Naujojoje gadynėje šitą 
krikščionių mokslo mintį 
nuosakiausiai išdėstinėjo 
Rusijos rašytojas ir moralis
tas, Levas Tolstojus.

įsikalę sau į galvas, kad 
ginklu esą negalima panai
kinti ginklų spėką, Rusijos 
bolševikai varė agitaciją 
prieš laikinąją revoliucinę 
valdžią, stojusią už tęsimą 
karės iki Vokietija nepri
ims demokratinių taikos są
lygų. Ta pačia mintim va
dovaudamiesi, vadinamieji 
“kairieji” lietuvių socialistų 
tarpe sako, kad Rusija gerai 
padarė, važiuodama į Brešt- 
Litovską, ir kad gyrtimasi 
nuo Vokietijos imperialistų 
esąs nusidėjimas prieš “so
cializmo principus”.

Paskutinių dienų atsitiki
mai Europoje rodo visą žio
plumą tos “revoliucinėmis” 
frazėmis papuoštojo tolsto- 
izmo idėjos. Jie sako, kad 
ginkluota jiega GALI pasi
priešinti ginkluotos jiegos 
pagimdytam blogumui ir pa
tarnaut tam judėjimui, ku
ris kovoja už ginkluotos jie
gos panaikinimą žmonių vi
suomenėje.

Bet socialistai tą tiesą juk 
senai žino: jie tiki juk į gin
kluotos revoliucijos naudin
gumą! Nežinoti tos papras
tos tiesos gali tiktai tokie 
“socialistai”, kurie, nors 

priklausydami socialistų or
ganizacijai, dar tebegyvena 
katalikiškų vyčių arba ana
rchistų buržujų protu.

Apžvalga
Truc translation filed with the post- 
niaster at Chicago, UI., Oct. 1, 1918, 
us reguired by the act of Oct. 6,1917.

VOKIETIJOS KLE
RIKALAI.

Žemiau perspausdiname p. 
Vyt. Seniūno straipsnį “Vo
kietijos katalikiškas centras”,

. t 
irterminologijų vartojant) 

darbininkai.
Oficiali partijos ideologija 
tai katolicizmo ideologija;

ji pilnai garmonuoja su aiš
kiai išreikštąja katalikiška 
centro spalva. Vargu bau rei
kia įrodinėt organiškasai tos 
ideologijos reakcionumas. Ai
škiausiai apsireiškia centro 
alžagareivumas, išplaukęs iš 
pačios krypsnio esmės vadi
namosios kultūros politikos 
srityje, šeima, vestuvės auk
lėjimas, moralinės normos, 
mokslas, menas, religija vi
sa tai, apaštališkojo sosto mi
nėta, sudaro tų žmogaus oši
mo sritį, kame bažnyčia ir 
dabar naudojasi neapribota, 
Dievo jai dovanota, teise su
rišti ir išrišti vien savo nuo
žiūra. Taip pat mano ir el
giasi centrus. Tiesa, leorėti- 
nai ir dabar katolicizmas pri- 
pažysla dvasinės valdžios pir
menybę prieš pasaulinę virše
nybę, to dėlei jog “atskiro 
žmogaus kaip ir visos visuo
menės politika privalo būti 
reguliuojama doros įstatymo, 
aiškinti kurį gali vien neklai
dingoji bažnyčia”. Tcčiaus 
praktikoje ji veik nepreten
duoja k išties į visiiomeninių- 
politinių dabartinių valstybių 
veiksmų sritį. (Apie Lietu
va, žinoma to pasakyti nega
lima. . .

Centro politika liaudies 
švietimo srityje aiškiai nu
dažyta klerikalizmo spalva 
(liaudies mokykla Bavari
joj). Tokios pat pozicijos lai
kosi jisai ir tikybinės laisvės 
klausimuose: priešinasi stei
gimui mokyklų, kur nemoko
ma tikybos (dabar Bavarijoj 
visos liaudies mokyklos ar 
katalikiškos, ar protestoniš- 
kos; įtaisymui kremti tori jų. 
Civilaus šliubo, įvesto impe
rijos įstatymais, nepripažy- 

sta; stengiasi globoti mokslų 
ir tyrinėjimus.

Ekonominė politika centro 
taip pat harmonuoja su soci
alia jo .sudėtimi. Centras ne
glosto stambiojo, ypatingai 
biržos ir bankų, 
progai atsitikus 
mokesčių srityj)
jaust jam savo sunkių rankų. 
I žtat jis energingai gina va
dinamojo Mittelstand’o (vi
durinių sluogsnių) interesus 
ir noringai aukoju šiam tik
slui įvairias pramonės lais
vės puses. Dar artimesni ce
ntrui kaimo ūkininkų intere
sai - jiems jis kartu su jun
keriais įtaisė garsų tamožinį 
taryfą 1902 m.

Tie patįs bruožai charakte
rizuoja ir soeialę centro poli-

True translation filod \vith the post- 
masler at Chicago, III., Oct. 1, 1918, 
as reguircd by the act of Oct. (5, 1917

DARBININKŲ POLITIKA 
PRIEŠ AUTOKRATIJĄ 

TVIRTA

ūkininkams
Karės Tikslu Komiteto Kezoliu- 

0 cija.

Darbi- 
pri-

Puikidi suprasdama ekono
minio momento reikšmę da
bartiniame visliomenės gyve
nime, Centras ypatingų domų 
kreipia į ekonominių sąjungų 
įvairiems savo socialiams mi
krokosmo shiogsniains kuri
nių. Taip,
turi įkūręs žemės ūkio koo
peratyvus (kredito, užpirki
mo ir tt.), kurie vieniju da
bar daugiau 1 miliono or
ganizuotų ūkininkų,
įlinkus centras stengias 
jaukini pagelba dviejų rūšių 
organizacijų: “krikščioniški] 
profesionalių sąjungų” ir 
“katalikiškųjų darbininkų są
jungų”. priskaitančių bendrai 
imant daugiau ne 606000 dar
bininkų. Mittelstand’o suor
ganizavimui tarnauja įvairios 
“krikščioniškosios pirklių są
jungos”, “sąjungos ąmatnin- 
kų” ir U. Ypatingų vietų vi
sų šių organizacijų. Centro 
įkurtųjų, eilėje užima katali
kiškosios jaunimo sąjungos, 
gimusios žiauriu Kulturkam- 
pf’o melu; dabar jos jungia 
daugiau ne 300000 berniukų 
ir mergaičių anižyje 1 I 20

lo išsiplėtojusių laikraštiją ir

kapitalo ir 
(ypatingai 
duoda pa

“Valdžia turi daryt visa 
; ką tiktai galėdama, kad 

kaip galint greičiaus ji ga
lėtų kartu su savo talkini- 

iūkais ateiti prie (taikos) 
į konferencijos stalo. Val

džia, kuri eis į konferenci- 
» ją, turi būt Vokietijos de

mokratijos valdžia”.

Pasekmingas pasipriešini
mas ginkluotai centralių va
lstybių jiegai įvykino šitą 
atmainą, šitas faktas rodo, 
kad yra visai klaidinga ta 
pasaka, jogei ginklais esą 
negalima prašalint tą blogą, 
kurį pagimdė ginklai.

šitą pasaką betgi labai 
dažnai kartoja daugelis 
žmonių, ir net tam tikros 
rųšies socialistai. Tai yra 
vadinamieji “kairieji” socia-

ros” numeryje. Kaip laikraštis, 
kuris įdėjo tų straipsnį, taip ir 
jo autorius, nėra socializmo ša
lininkai, bet straipsnis visgi bus 
labai naudinga perskaityt ir 
“Naujenų” skaitytojamsi kada
ngi iš jo galima įgyt pusėtinai 
gera nuovoka ąj)ie galingųjų

įjo priekyn Francijbjė, tai 
“Vorvvaerts” kitaip kalbėjo.
True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Oct. 1, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Kaizeris Wilhelmas laikė 
prakalbą Kruppo amunici
jos dirbtuvių darbininkams 
lEssene, ir tarp kitfto paša-

i “Jus skaitėte apie tai, 
kas nesenai įvyko Mask
voje — apie baisų suokal
bį prieš gyvuojančiųjų te- 

Parlamenti- 
' demokratinė 
tauta mėgino

nuversti ultra-demokrati- 
nę valdžią, kurią Rusijos 
žmonės ėmė orgainzuot. 
Ir tiktai todėl, kad ta val-

nai valdžia 
nė valdžia, 
Britanijos

nę, nenori laužyti taikos, 
kurios nori žmonės”. .

jų žodžiai “mjlitarizmu ne
galima prašalint militariz
mą” išreiškia didžiausią re
voliucinės minties gudrybę; 
ir ant tų žodžių jie budavo- 
ja visus savo “radikališkus” 
išvadžiojimus apie socialistų 
taktiką karės klausime. Tuo- 
gi tarpu tie žodžiai nėra nė 
gudrus, nė revoliuciniai.

Jie yra neteisingi. Daugy
bės faktų liudija, kad miii- 
tarizmas ne tiktai gali suna
ikint, o dažnai ir sunaikina 
militarizmą: Vokietijos mi- 
litarizmas, pav., dabartinėje 
karėje sutriuškino Rusijos 
militarizmą. Bet augščiaus 
minėtieji žodžiai turi ir pra
smę konservatyvišką, d ne 
revoliucionišką; jie yra nie
kas daugiaus, kaip atkarto
jimas senojo krikščionių 
mokinimo, kad blogą negali-

partija šiandie (po to, kaip su
skilo soc.-dem. partija) yra ga
lingiausia Vokietijoje; vienas 
josios stambiausiųjų vadų, von- 
Herllingas, užima imperijos 
kanclerio (vyriausiojo ministe- 
rio) vietų.

Straipsnis seka:

Konfesionali centro sudėtis 
aiški, jo eilėse nerasi nė vie
no nekalaliko. l’ž lai sociali 
jo sudėtis be galo įvairi. Jo
kia /Vokietijos partija nevie
nija po savo vėliava tokių į- 
vairių visuomenės (‘lementų, 
kaip centras. Jo eilėse sutik
si ir ūkininkų, ir dvarininkų, 
darbininkų ir fabrikantų, a- 
matninkų ir laisvos profesi
jos žmogų*, paprastų kryžel- 
ninką ir senoviškos aristokra
tinės giminės ainį, bažnyčios 
kunigaikštį ir augštesniojo 
rango biurokratų. Visi da
bartinės visuomenės sluoks
niai ir klasės atstovaujami ce
ntre, taip kad ne be pamato 
galima žiūrėti j centrų, kaip 
į tikrų socialų mikrokosmų. 
Tečhius didesnę jo narių dalį, 
veik du trečdaliu, sudaro pla-

ja pripažinti, jog iš visų bur
žuazinių partijų Vokietijos 
centras daugiausiai kreipia

liau eina didėlių miestų smul
kioji buržuazija (marksistų

jį verčiu daugiau pusės milio- 
no darbininkų balsų, gauna
mų jo rinkimų metu.

Paslaptis nepaprastos cen
tro galybės ir gajumo gludi 
be abejo puikiame jo organi
zuotume, su kuriuo gal tik 
Vokietijos socialdemokratų 
partijos organizacija susily
ginti tegali. Normalio lo or
ganizuotumo bazisu yra ka
talikų bažnyčia su jos sakyk
la ir klausykla. Kaip ir visos 
kitos politines partijos. Cen
tras turi savo partinę organi
zacijų siauroj lo žodžio pras
mėj; vienok tas politinis-par-j 
linis mechanizmas taikomas 
daugiausiai rinkimų tikslams.' 
Svarbiausių gi centro pajėgų, 
jo galybes šaltinį ir didybes 
pamatų sudaro dar Windhor-| 
sl’o įkurtas •(Volksverein 
fuer das katolische Deutch- „ •i 
land” (katalikiškosios Vokiu- L 
tijos liaudies sąjunga), kuris 
priskaito netoli miliono savo 
narių.

LON DONAS. Talkininkų
šalių darbininkų ir socialistų 
konferencija šį rytų (rūgs. 19 
d.) susirinkusi vėl, po pimdnin- 
kyste I)e Brouckers’o iš Belgi
jos, išklausė rezoliucijų įteiktų 
Karės liksiu Komiteto, kurioje 
Ipivo įdėla visi 1 I Prezidento 
\Vilsono punktų, drauge su ki
tais Amerikos delegatų pasiūly
mais ir Anglijos delegatų pra
nešimu apie atsakymų į karės ti
kslų memorandumų, gautų iš 
priešo šalių.

Rezoliucija, kurion 1 I Prezi
dento punktų įdėla, skamba ši-

“Konferencija sveikina Ame
rikos Darbo Federacijos daly
vavimų ir, drauge su Federaci-

rėję kovų tarpe autokratinių ir 
demokratinių įstaigų, kova tarp 
idėjų vystymosi laisvais paragi
nimais ir idėjų savarankios kon-

Vienok ne vien lik nuosta
bi Centro organizacija užtik
rina jam dabartinį jo politinį 
padėjimą. Greta organizaci
jos toj pat pakraipoj dirba ir 
nepaprastai lanki, tikrai jeza- 
vilinė jo taktika. Nelengvas 
juk daiktas sutaikinti darbi
ninkų ir pabrikantų interesai 
socialios istatiindavvstės sri- 
tyj; arba ūkininkų ir dvari
ninkų interesai mokesčių kla
usimuose. O juk lie ir kili į- 
eina Centro partijom Nepai
sant viso savo tankumo, Cen
tras vis tik gana dažnai pa
puola į kritingų padėjimų, 
vadinamų “eisi per dvarų ga
usi mušt, neisi —r- irgi gausi 
mušt.” Politikoje švariais bu
dais iš tokių padėjimų išsisu
kti negalima, ir tuomet savo 
partinio status quo palaiky
mui vartojama garsi “centro 
taktika”: savo pastangose su
taikini nesutaikomų; partija 
vingiuoja, kaip ungurys, ir 
kaip chameleonas keičia kas 
valanda savo spalvų. Tai ypa
tingai pasižymėjo pastangose 
sudemokratint rinkimus į 
Prūsijos landtagų, kurie iki 
šiol jokių rezųltalų nedavė.

Kaip ten butų, vienok stip
ri ir galinga Centro organiza
cija’, nors gudri ir lanki jo 
taktika,- ir jų įtaka turi vis- 
lik savo ribas. Ir kaip tik 
dabar ne be pamato galima 
tvirtini, jog politinis Vokieti
jos katolicizmas jau atgyve
no augščiausių savo išsivysty
mo laipsnį. Priežastys to ir
gi suprantamoj Juk visa kul
tūrinė dabarties pažanga tu
ri tendencijos silpninti likėji- 
minį fanatizmų, ypatingai se- 

x nose istoriniai susidėjtįsiose 
jo formose. Tikėjiminio ja- 

.. _.. ‘ v.«u.smo susilpnėjimas mažina 
ir bažnyčios įtakų, kartu su 
tuo griūva ir las vienintelis 
bazisas, ant kurio pavyko ce
ntrui iš įvairaus plauko vi
suomenės sluogsnių, grupių ir 
klasių pastatyti savo galingus 
partiniai-politinius ritmus. 
Lietuvai teks dar su juo su
sidurti.. .

žios savymciliais tikslais.

tokie kaip tie, kur kaHiama apie 
teisimų posėdininkais, varžymų 
praiuoninio samdymo vaikų, 
jaunesnių kaip 16 melų, nėra 
visuotinai prilaikomais visose 
šalyse ir reikalauja prisitaiky
mo prie kiekvienos šalies apy- 
stOvų. Taigi konferencija ra
gina įvairių talkininkų šalių 
darbininkų ir socialistų judėji
mus tyčia gerai apsvarstyti ši
luos pageidavimus. Konferen
cija deda ypatingų svarbų ant 
ppsmų A ir C, kur teikiama pa
žangus darbininko teisės suo- 
prolis pilnos savyvaldos ir ne
varžomo draugavimos ir žodžio 
laisvės.”

“Sutinkamai su vasario 20-21 
dd. karės tikslų memorandumo 
politika, konferencija paskelbia 
savo pasipriešinimų visoms su
tartims ir kontraktams, surijan
tiems šalis, kurie yra padaryti 
ar gali būti padarytais jų val
džių be tuojautinio paskelbimo 
ir be parlamentinio įgaliojimo 
ar patvirtinimo; ir protestuoja 
prieš tolesnį tęsimų dabartinės 
karės kadir viena dięnų tuoju 
liksiu, kad pasiekus kokius nors 
tikslus, pastatytus kokių nors 
slaptų sutarčių ar kontraktų, 
kurie nesilaiko su I I Perziden- 
lo Wilsono pasiulininiais. ar čia 
pridėtu karės tikslų memoran
dumu.

keturių metų karės, yra svar
bu, idant žmonės ir valdžios vi-

dvasią ir pasirįžinių šitos talki
ninkų konferencijos, atstovau
jančios darbininkus jų šalių, su
lig karės vedimu.

Sutinkamai su paskelbimu bu 
vusiųjų konferencijų vas. 14 d., 
1915 m., ir nuo vas. 20 iki 24 d., 
1918 m., konferencija skelbia, 
kad jos grieštu pasiryžimu yra 
daryti visa, kas tik bus jos ga
lėję, kad pagelbėjus talkininkų 
šalims pasta lyti visuos jų turtus 
tam tikslui, idant ginkluotas ce- 
nIralių valstybių jiegas išvarius 
iš tųjų šalių, kur jos įsibriovė ir 
ligšiol jas užėmę laiko; ir to
linus, kad šitoms ginkluotoms 
pajiegoms reikia priešinties to
liai, kol jos pildys įsakymus, ar 
klausys kontrolės karininkų au
tokratinių valdžių centralių val
stybių, kurios dabar grūmoja 
visų savavaldžių žmonių buvi
mui.

“Konferencija tolinus mielai 
priima patvirtinimų, visuose es
miniuose dalykuose, kurį 1 I pa- 
siulinimu Prezidento Wilsono <
paduotų ir konferencijai įteiktų 
Amerikos Darbo Federacijos su
teikia pasiulininiams esantiems 
memorandume apie karės tiks
lus, priimtus konferencijos, lai
kytos nuo vas. 20 iki 24 d., 1918 
m. ir čia pridėtus. Konferenci
ja priima šituos 1 I pasiulinimų

“Galinus, rezoliucija siūlo, 
kad konferencija neimlų nei 
vieno paskelbimų ir atsakymų į 
karės tikslų memorandumų, ap
turėtų iš priešo šalių taip, kaip 
jie yra sutraukti pranešime, pa
duotame Brilijos delegacijos ir 
kuri rezoliucija apima drauge 
su išvedimais iš to padarytais 
raporte”.

Pirma pradėjimo svarstyti 
Karės Tikslų Komiteto praneši 
mų, konferencija sustojo išklau
syti dabartinio tarptautinio pa
dėjimo komisijos pranešima kas 
dėl rezoliucijos pa liečiančios

Kazimieras Gugis
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jų principų, kuriuos smulkme
niškai skelbia karės tikslų mę; 
morandumas apie įvairius klau
simus, su kuriais reikės susi
tikti,* ir sutinka, kad lik šituose 
principuose galima rasti pama-

ta vakardienoj.
Artinu* Henderson pranešė, 

kad komitetas vienbalsiai pata
rė priimti pirma ir antrų pos
mus taip kaip jie paduoti vakar
dienoj. o tuos posmus, dėl ku
rių buvo skirtumo nuomonių, 
Komitetas pataria pakeisti šituo 
susitaikymu:

“Konferencija, sutinkamai su 
skyriumi B. Prezidento Wilso- 
no 14 punktų, mano, kad dabar
tinės talkininkų šalių pastangos 

įgelbėti Rusijos žmonėms tu
ri būti skatinamos tiktai tikro
jo noro užlaikyti laisvę ir demo- 
kralumų, sutvarkyta ir patva
ria pasaulio taikų, kur labdarin
gieji revoliucijos vaisiai butų 
apdrausti pasiliekamai.”

Rankų plojimu pasveikinta 
pataisytoji rezoliucija, su kuria, 
kaip Henderson sakė, vienbal
siai suliko visi komiteto nariai.

“Taigi konferencija be jokio 
dvipusiavimo ragina visas talki
ninkų šali> priimti šituo princi
pus taip, kaip jie* yra suformu
luoti Prezidento Wilsono ir 
skelbiami karės tikslu memora- K
ndume bendrame talkininkų po
litikos paske lbime*; ir konferen
cija pataria atstovaujančioms 
darbininku organizacijoms kie
kvienoj šalyj spirti valdžių, kad 
ji eitų šituo keliu.” Rezoliuci
ja toliau esminiai ir sulig perei
to vasario talkininkų- darbinin
kų konferencijos patvirtinimo 
reikalavimu paima visų antrųjų prUsijos

J. B. Williams davė įnešimą už
daryti diskusijas, kas sukėlė 
griežtus protestus Languoto, 
Philip SnoNvdcn’ienės ir kitų ir 
kilo karštas ginčas, vienok jam 
pasibaigus, diskusijos uždaryta.

KLAIDŲ PATAISYMAS.

Straipsnyje “Bulgarija ir ka
rė” (“Nauj.” 230 num.) kelvir- 
4ame paragrafe buvo sustatyta 
sekamas sakinys: “Tarpe tų 
dviejų spėkų eina kova, kuri da
bar, po Bulgarijos pasiūlymo, 
turės netolimam laike galutinai 
pavirsti”... Vietoje “pavirsti” 
turėjo būt pasvirti. To palies 

| paragrafo priešpaskutinėje eilu- 
I tėję sustatyta “Rusijos", vieloje*

| Straipsnyje “Tarptautišku- 
kad lnas ir darbininkai” (“Nauj.” 

‘230 num.) sustatyta “Vokietijos 
unijų sąjungos valdybos narys.

Į Lassenbach”. Vietoje “Lassen- 
nie nuo vas. 20 iki 24 d., kili gi, bach”, turėjo būti Sassenbach.

nešinto ir sako:
“Konferencija

didžiuma šilų pageidavimų ati
tinka išraiškoms abelnais žo-

AUKAUKITE LIETUVOS <lži,,is kiirps tiksl1 •nemorandu-
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Ar Tavo Kraujas 
Trokšta Geležies?

Ti no translation filcd wilh the post-» 
mastei* ai Chįcago, III., OeL 1, 1918. 
as reųuired by the net of Oct. 6, 1917

Geležis tai Raudono Kraujo Maistas—Ji Gelbsti

Skaistumą į Veidus Moterą.
Daugelis vyrų ir moterų, kurie dar privalo būti jau

nais jausmuose, jau nustoja senovės stiprybės ir ener
gijos, kuri padaro gyvenimą vertu gyventi, vien liktai 
lodei, kad jųjų kraujas badauja nuo stokos geležies. 
Geležis yra apsoliučiai reikalinga permainymui maisto 
j gyvas plėves, muskulus ir smegenis.

Kada per daug darbo tyram ore, stoka miego, neli
kęs maistas ir netyras oras padaro tave nervuotu ir pi
ktu, tavo vidurius nesmagiais, ir tu jauti kad tavo stip
rybė nyksta, tada lai jau laikas tau gaut daugiau gele
žies j savo kraują.

(iarsus Nc\v Yorko Chirurgas ir buvusis pagelbinin- 
kas-Profesot ius New York Post Graduate Medical 
Svhool and Ilospital. I>r. Kvnneth K. McAlpine. suko: 
Jei žmonės tik suprastų kad 
geležis reikalinga
kraujui kaip oras plaučiams 
ir kad jie dabotų, kad jo Nę'.
butų užtektinai visada.
tai butų mano nuo- I
nione, daug mažiau rQ
ligų paeinančių nuo į Į j
anaemi.škų. apšilę- 
nintų padėjimų. Ma 
no nuomone, Nuxa-
ted iron labiausiai \

/naudingas tonikas,
tvirtumo ir kraujo

> budavotojas. kurį 
kiekvienas gydytojas 
gali užreceptuoti.
Iždirbėjų pastaba: Nuxa-
ted Iron, kurs prirašinėja- i*
mas ir rekomenduojamas .......................
gvdvtojų ir kurs yra naudojamas virs trijų milionų žnio 
niu kas metas, nevra paslaptinis vaistas, liet gerai vi
siems apllekoriams žinomas. Nepanašus senam Inorga- 
nic tron’ui, jis \ ra lengvai asimiliuojamas ir neužgauna 
dantų, m'pujuodina jų. nė nesugadinu vidurių. Jo išdir
bėjai gvaranluoju pasekmingas ir vielai užganėdinan
čias pasekmes kiekvienam pirkėjui, arba jie. sugrąžins 
jums pinigus.

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

Plaučių Specialistas

rtskiių skyrių medicinos ir esu geriau prisiren- 
gc> negu dauguma daktaru pasekmingam jusu 
gvciymiu. . ,, , . . , . ,
Aš gydau visas ligas ir.silpnumus akių, tokius 
kaip silpnumas, vandenėtos akis, apaugę vokai, 
skauduliai žvyzdžio, opliška nervų kliūtis arba 
bite kokia kita priežastis prasto regėjimo. 
\š išgelbėjau daug nuo aklumo.
\š gvdau kreivas akis be skausmo.

Aš prilaikau akinius teisingai.
Kurtumas, triukšmas galvoje, ir visi ausų kėblu- 
irai gjdoma vėliausiomis moksliškomis ineto- 
domit

Kataras ir jo komplikacijos nosyje ir gerklėje atkreipiamas ypatin

gos (lomos. Nepraleisk neatkreipęs domos i dusulį, slogą ir bron
chito keblumus. Leiskite man išegzaminuoti jus, gal jus turite koki 

plaučiu silpnumą.

“Džiovą ga’ima išgydyti, jeigu teisingai gydysite išanksto.” Atei
kite į mano ofisą ir leiskite man išaiškinti.jums svarbą teisingo 
užsilaikymo dėl AKIŲ. AUSŲ, NOSIES, GERKLĖS IR PIj\LČIU.

TAI YRA DYKAI.

W. M. La*, M .D
219 S. Dearborn St., (Prieš Pačtą) Chicago, III.

Kazimieras G. Trainis
LIETUVIS NOTARIJUŠAS

GABUS ADVOKATAS

Randasi ofise, vedimui visokių provų.

751 W. 31-mas st., arti Halsted St., Chicago, III.
Tel. Boulcvard 6399.

REIKIA AGENTU kiekviename mieste Suv. 
Valst. Amerikoje priiminėti užsakymus ir par- 
davoti šį naujai patentuotą TELEFO-DESK 
kieks ienom turinčiam telefoną arba deską. Var
tojama raštinėse, sankrovose ir namie. Pamrt- 
lyk jo naudingumą! 1) Telefono įima alfabe
tiškai surašyta 500 vardų, atidaromas kaip 

'V 1 £ R I knygutė, užsidaro nematoma sprendžina. 2) 
I ClClO’lJCSK Dviems melams kartos kalendorius 2 spalvų. 

11 Pasižymėjimams lapeliai 100 lapų dėl atsiminimo. 4)Kasdieninis 
.ak.šlas kalendorius dėl kiekvienos dienos (—365). 5) Paišelio laikytojas. 
>) Volelis dėl šaukimo telefonu — padaryta iš vieno šmoto iš vynipto 
dieno, juodas, 4 colių pločio, 10 colių ilgio—sveria 1 svarą, kaina $2.00. 
Agentai padaro $5.00 iki $20.00 į dieną. Tiktai vienas pavidalas siunčia- 
na agentams. Užmokama kaip alsiimate. Išsiunčiama visur Suv. Valst. 
Amerikoj, aplaikius $1.00. Antrašas: 
i’ELEFO-MANUFACTUKER. 210 Temple Court* Bldg.. Chicago, III.

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2223 So. Leavitt St 
Kampas 22nd pi.

Valandos: 6 Iki I vakaro 
IHiona Canal 4626 

Nedėldieniaia tik pagal satartj

Rezidencijos Telephone Albany 1149

1553 W. Madison st.
Suile 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Phone Haymarket 2563
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ASTUONIŲ VALANDŲ B 
DIENA REIŠKIA Aš-

TUONIAS VALANDAS, ■
Nervuoti

SAKO TAIKINTOJAS

Wt shington, nigs. 28. Tarp 
Geležies Liejiklų unijos N. 364 
ir Wbeeling Moki and Eoundry

išėjo nesusipratimas kas dėl ai 
Akinimo pirmojo posmo sntar

sakoma, kad “astuonios valan
dos padaro dienos darbą visiems

Antrame los sutarties posme pa

buli $6. 50 už pamatinę astuo
nių valandų darbo dieną.” Abi 
nusės sutiko kreiolis tuoiii da-

ji pasiuntė juos pas taikintoją
Justiee Walter Clark, iš šiaur

iularlis buvo padaryta aštuo- 
lioms valandoms, šitų, jų Ivir- 
inimą laikytojas patvirtino sa-

ninkams sutikus ant astuonių 
) valandų dienos, kita taisykle rei- 
k tų ji atmesti ir į jos vielą pa-

niu atlyginimu.

kylojas Clark, “kad 10 valandų 
diena trumpina amžių drbinin-

ką paki ltus astuoniomis valan
domis. daugiau darbo padaroma.

paėmus vieną dieną, turi buli 
tiesa ilgesniam laikui; susirin
kęs nuovargis per kelias dienas

nias valandas, sumažina spartą 
ir padaroma mažiau negu po aš
luonias valandas bedirbant.

“las ypatingai yra taip 
liejikais, kuriems d i r b a

su
n 1

giaus kaip 14 metų. Šitokiame 
darbe, be abejonės, (langiaus 
bus padaroma dirbant po astuo
nias valandas kaip po devynias

Kad didžiuma kilu dirbtuvių

devynių valandų pamatais, lai 
dar las nieko nepriparodo, nors 
į lą reikia atsižiūrėti. Visokis 
pagerinimas ateina pagerinus są

grinėjimo liksiu”.
šilo na

“Geriaus bus, jei mašinos nu
sidėvės, o ne darbininku kūnai,

gyvena šitame gyvenime tik sykį

mi, laisve ir laimės j ieškoti”.

landų įstatymą, besiteisindamas 
reikalo būtinumu, lai tokios 
prailgintos dienos turi ribotis 
trimi dienomis savaitėje. Tas 
vienok bus lik menku vaisiu, 
nes, jei darbininkas persidirbą 
per tas tris dienas, tai jo darbas 
nebus toks geras ne lik tomis 
dienomis, bet ir likusioms! Ge-

ir darbininkai lokį pat komite-

tai bent trimi balsais iš keturių 
turėtų pripažinti, kad būtinas 
reikalas tikrai yra dirbti ilgiau, 
kaip astuonias valandas”.

iki

CENTRAL MANUFACTURING
DISTRICT BANK
1112 W. 35-1 n gatvė 
(Tel. Drover 6310).

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

VAKARAIS
Seredomis ir Subatomis nuo 6

8 vai. vakare.
Mane galite matyti banke, bet 

kalni atsiradus kreipkitės prie 
nęs j namus.

3343 Lowe avė.,
(Tel. Boulevard 9983)

1 floras, užpakalyj Ntm^ikijy) v.v. vįĮjU) i>or(0 Bicos komisininkui

iki

rei- 
ma-

Žmones
Kaipo pagelba «y<l.vnie įvairių 

nesveikumų Se
verus Gyvasties Lalsamas privalo 
būt naudojamas. Jis prašalina pric- 
tvarii.i, sustiprina visą syslemą, pa
gelbsti sveikam veikimui pilvo, pra
šalina vidurių užkietėjimą ir dys- 
pepsiją. Kaina 85 c. •

Nerviškumas (ai yra moderniška liga. Senuose laikuose I G ai VOS skuudėjimo 
kada skulunimas paskui darbi) ir paskui pinigus dar ne- I Atsimink kad Severos Proškos nuo 
buvo taip isl< bulinlas kaip jis yra siais la kais kada žmo- i Gh|vor skausmo gelbsti greit ir su
neš, gyveno pagal savo išgalę, vidutiniškai, tikrai ir regu- I maniai tokiuose atsitikimuose. Kai- 
hariskai kada nervų syslema gaudavo savo dali pasilsi*- I na 25 centai, 
jimo ir apžiūrėjimo, lai nervai visai nenukentėjo ir žmo
nės nežinojo kas lai yra nerviškumas. Bet gi šiandiąn, 
leis,\ be dah ko ra lame, kad tas neperstojantis skubini- 
mas su kuriupm tu susitinki visuose gyvenimo užsiėmi
muose. niiturališkai, priveda prie susilpnėjimo visos ner
vu sysjclnos ir |<x|cl .nervai nukenčia daugiausia. Ar fu 
lauki palengvinimo? Tu gali lengvai ji atrasti. Sustok 
ant valandėlės nuo to neperstojančio skubinitno, pastip
rink nervų syslonią naudojant

Severos■
Nervoton

Išsiveržimai, nh^jinias. suga
dina išvaizdą ir 

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

Kenčiančios Moteris
pabandyt 

Severos Reguliatorių, nes mes žino
me, kad tas pagelbės joms materi
aliai, atgauti sveikatą ir naują gy
vumą. T ai > ra laiko išmėgintas ir 
tikras draugas kenčiančių moterų ir 
jaunų merginų. Kaina $1,25.

(»ydantis Muilas privalo ras- 
lies kiekvie

noje šeimynoje. Severon Gydantis 
.............. . v...... i ... i Odinis Muilas čyslija ir gvdo kom- 
I.-SCNIIOS ACI \ olomis). Jis yra puiki medicina nuo nuil- I plcksijij ir prigelbsti kūdikių ir su- 
susiŲ nervų labai lauktinas maistas dėl persidirbusios nėr- I augusiu yanai. Jis yra puikus dėl

vų syslcmos ir tonikas d< l viso žmogaus kimo. Jis yra ide- I sk”h’iio.ši ir tualetinių reikalų. 25c.
ališkas pagelbčtojas gydyme mentališko nusiminimo, neini- I . “F
gos nrb., insoumiu, nerviško nusllpnimo, hysl,.rijos ir nėr- PnetvaraS l»>val<. Imt 9 i7V V11 "n g
viskumo. | kos Kepenims gelbsti .prašalinti prie-

tvarių ir lokiu budu neprileidžia 
kitokių nesveikumų, kurie kitaip bu
tų pasekme. Kaina 25 centai.

Jis parduodamas visose aptiekose. Kaina $1.25 už bonką.

Severus Seujn niškos Medicinos yra parduodamos aptiekose visur. Jeigu jus negalite ju gauti, už
sisakykite tiesiog uuo mus. Bet pirmiau pasiklausk jūsų aptiekose. Reikalauk Severus Medici
nų. Kitaip, prisuisk reikalingų sumų su savo užsakymu tiesiog pas

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

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

Privatiškas Negales.
m mm So. Dearborn St. kampas Monro®,
11 r R CHICAGO, ILLINOISŪla m. Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok

elevatorių iki Penkto augšto.
Valandoj Kasdien 9 iki 4. NeJėldieniaia 10 iki 1. Taipgi Panedė- 
lyj, Seredoje, Pėtnyčioje ir Subaloje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų, Lentų, Reiny ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojinuii stubų išvidaus, po $1.40 ož gal.

CARE BROS. VVRECKING CO.
8003-3039 S. Hąlatcd St, ' Chicago, III.

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEKOKIUS ANT BRIDGEPORTO
VYRĄMS IR SUAUGIEMS

Akiniai aukso rėmuose nuo $3.00 ir nu- 
gščiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
augščiau. Pritaikome akinius uždyką. 
Atminkit: Galvas sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kurios ga
li būti prašalintos gerų akinių pritaky- 
mu. Ištyrimas uždyką, jei peršti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akįs silp
sta. netęsk ilgiau, o jieškok pagelbos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniąi uždyką. Atmink, kad pieš kož- 
nam gvarantuojam akinius ir kiekvie- 

_ nam gerai prirenkam.
S. M. MĘSIROFF, Ekspertas Optikas.

Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Aš buvau ap- 
tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 mėtų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bilc kokius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš esu 
draugas žmonių. S. M. MĘSIROFF, 3149'SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

Didžiausia Knygų Krautuvė Amerikoje.
Didelis pasirinkimas rekordų: lietuviškų, rusiškų, lenkiškų ir 

anglišką. Gramofonai nuo $10.09 iki $25(). Parsiduoda ant leng- 
. vo išmokėjimo. NAUJA DIDELI KATALOGA knygų, laikrodėlių, 

žiedų, lenciūgėlių, gramofonų rekordų, drukuojanių mašinėlių pa- 
siunčiu kiekvienam, kas prisius 3c. stampa.

1 I !/\'/ 4 I > \ V I? IMIlAntl/

3313 S. Halsted st.

c. štampų.
JUOZAPAS I*. BUDIUK 
------- Tel. Drover 8167 — Chicago, III

Trtic translation filcd wilh Ihe post- 
master ai Chicago, III., Ocl. 1, 1918,

PORTO RICO DARBININ
KAMS VĖL ATIMAMA 

TEISĖS.
San Juan, Porto Rico, rūgs. 

28 d. Madiniame visų, klcsų 
šilo miesto piliečių susirinkime

šininkų VVasliinglone, kad jie 
užprotestuotų į karės sekretorių 
Baker prieš “oficialius nepado
rumus” su Porto Rieos aihali- 
niu judėjimu ir prieš neteisėtą 
suareštavimą vieno jo narių.

l’nijislai įpykino unijų prie
šininkus paskelbimu laiškų, ku
rie buvę rašyti įžymių, piliečių, 
susikalbėjusių stmaiknli amalinį 
unijizmą. 
įlinkai g 
formacijų, 
įgaliojimo, 
aid unijos 
raštinį.

jai turi daugiau lokių in- 
deloktyvai, be Tokio 
padarė užpuolimą 
sėdybos ir iškratė

senato pirmininkui Anlbnio R.

PRANEŠU gerb 
1-mą rūgščio dieni

•. visuomenei, kad 
1-mą rugsėjo dieną, 1918, aš persikė
liau iš po No. 1812 S. Halsted st., 
po num. 2650 \V. 391h Place, prie 
Archer avė.

Mrs. Agne Džugas
Lietuvė Akušerė

2650 Archer avė. ii’ 39 Place 
Archer Litui t.s, Chicago 
Tel. McKinley 4420.

Paskolos $30 iki $3Oo"T| 

Legali rata 3Vj% mėnesyje. E 
Vyrui ar moteriai, dirbančiai ■ 
ar užlaikančiai namą. j

Ant rakandų, piano, vietro- I 
los, sankrovos fixtures, veži- | 
mų, automobilių, Liberty B 
Bonds ir Insurance Policies. H 
Skoliname Stockyard’y, šapos 
ir dirbtuvės darbininkams, I 
gelžkelio ir biznio žmonėms, ■ 
klerkam ir 11. ■
Ateikite į ofisą ir mes viską 
smulkmeniškai išaiškinsime. I 
Atdara utarninkais, ketvergais Į 
ir subatomis iki 8 vai. vakare. " 
Panedėliais seredomis ir pėt- I 
nyčiomis iki 6 vai. vakaro.

LOCAL LOĄN COMPANY, 
Thos. F. Kerwin, Mgr. i 

4647 So. Halsted Street 
Po valstijos priežiūra.

Tel. Drover 2116. 2-ras augštas Į

Milda Teatras
Vodevlliaus Permaina.

Panedėtyj, Ketverge ir Subatoj 
Pirmas PlcraB- 15c. Balkonas

Prie šių kainų priskaitoma ir
1c ir 2c kariškos mokestjs

4 DIDELI AKTAI KASDIEN
UAL8TED ir 22-ra GATVĖS

JOSEPH YUSHKEVViTZ 
Lietuvis Notarijušas.

Išpildo, padaro ir 
paliudija visokius raš
ius. Išjieško ir i.ško- 
lektuoja visokias ne- 
atgaunamas skolas vi
sur. Reikale kreipki
tės sekančiu antrašu: 
3114 So. Halsted Str.

Chicago, Illinois

Tel. Pūliniai) 342
Dr. D.J. Bagočius, M.D. 

LIETUVIS GYDYTOJAS 1B 
CHIRURGAS 

10731 So. Michigsn Ava.

G JOSEPH C. VVOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

29 S. La Šalie St.

Vakarais:
2911 W. 22nd Street, 

Telephone Rockwell 699*

Vyrišky Drapaną Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa- 

vertės nuo 
$30 ik) $a0, dabar parsiduoda po $15 
Ir 25 dolerius.
.Nauji, daryti gatavi nuo 815 iki 
835 siutai ir overkotai, nuo 87.S0 iki 
18 doleny.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
ty overkotu.

Visai mažai vartoti siutai ir over 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabai 
Ž5 -n aulS5įi,a”’ Kelnės nuo $1.50 iki 
tki $7 50 kInam!l ,lutai n«o $3.00

Atdara kasdiena, nedaliomis ir va 
karais.

S. G O R D O N
141$ 8. Halsted SU Chicago III

eių įveriama darbo federacija 
tuoju liksiu, kad Iglesiaso au-'j 
torilelą nuvertus.

Iglesias, apie kurį Ba rečio ra-

sius Darbininkų Federacijos pir
mininkas Porto Ricoje ir Porto 
Rico senato narys. Jis dabar yra 
Suv. Valstijose ir rūpinasi apgin
ti portorikiečių darbininkų lei-i 
sės, kurių daugumas jiems a- 
timta, nors konstitucija jas už
tikrina. >»

Pramogai ir laiko praleidi
mui įsigykite

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

Kaina: su apdarais 75c.; be 
apdarų, 50c.
Gaunamas “NAUJIENŲ” 
Knygyne, 1810 S. Halsted

Neužsitikėkit fcavo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptlekoriui ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogu.

Aš turiu 15 metų patyrimą I* 
galiu Ištyrt jus akis ir pririnkti 
juras akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA 
AKIŲ SOCIALISTAS

IMI So. Ashland Avo. Chlcaf^.
. .. K*!”!*** gatvės 
$-čios lubos, virš Platt’o aptiekM

Tumykite j mano parašą
Valandos nuo 9-tos vai. ryto Iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 4 
vaL ryto iki 12 valandai dieną.

Or. A. R, Blumenthal |

igumhinoja Dykai
Gyvenimas yra 

į a tuščias, kada pra 
1/n nyksta regėjims.

Mes vartojame 
Jr Pagerintą Oph- 
CT thalmometer. Y- 
B* patinga doma at- 
• kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldit a. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kam p. 47 st 

Tel pbone Yards 4317 
Boulevard 6487.

R ezid. 033 S. Aahland BĮ v d. Cbicag< 
Telephnn« Haymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAb 

Specialistas Moterišku, Vyrišką, 
Vaiky ir viay chronišką ligą

Ofisas: 8854 S. Halsted St., Chlcagi 
T«l«vhno« Drovar 9*93

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—8 pepiate 
1—R vakarą Nadiiliotnia 10—12

5032

Dr. Stujinickl I
3109 S. Morgan si. Chicago

VALANDOS* Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo o iki 8 vakare

DR. H fiLASER
Praktikuoja 27 melai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St.. kertė 32 si.
Chicago, II’.

* SPECIALIS.TAS 
Moteriškų, Vyrišku ir Vaikų 

J'aiįigi Chroniškų
OFISO VAL/1NDOS: 

iki 9 .’ylo. nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedčlio- 
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

Telephone Yards 5834

6—8 vakarais. Telcj'hone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street 

VALANDOS: &—» ryto, tiktai.

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3825 So, Halsted St., Chicago.

4MMNMnPMMaMM«VMKBI U m HMIUI I

R. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Jerni lietuviams linomati per 16 me- 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
akušeris.
Žydo aAtrias ir chroniikaa litrai. vy • 

motoru ir vaikų, pairai pau jauniui 
lodąs X-Ray ir kitokius o’cktros ,’>rie-

fisRs ir Į.abaralorija: 1025 W. IMh 
netoii Fisk St.
ALANDOS: Nuo 10—12 vietų, ir

Canal 8110.

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

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 6—9 va- 

Tel. Canal 4367.

Tel Yarda 3654. AKUšERKA

izmMrs.A.MithnievIcz
legiją; ilgai praktika- 

uai Pennsylvanijot 
hospitalėae ir I’hila. 
delphijoj. I'asekmin- 

ai patarnauju prie 
įrodymo. Duodu rodą 

visokiose ligose mote* 
rimą ir merginoms. 
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

Nuo G iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.



Utarninkas, Spalio 1, 1918.
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| Chicago ir Apiehnke
gai žiurėjo į namą, kuriame bu
vo pasislėpę piktadariai ir lau-

l ik staiga viename antrojo aug-

Persergsti gyventojus sirupinkite. Geriausiu vaistu y-
randasi čiai ponai “ I on 
han ar Morgan Collins?

Bukite atsargus.
Paliepkite gerai išvėdinti jųsų

pradėti darbų. Kiekvienas dilsri 
kto organizatorius ■ pirmiausia

triktc I. v. dislrikto komitetų,

rengimui tarpt, vakaro Mi ldažio 
svetainėj. Bet kažin kodėl taip 
mažai interesuojasi musų organi 
žarijos darbu.., Vos, vos išrink
ta reikalaujamieji pagelbininkai. 
Taj irgi negera.

Cicero. — LSS. 138 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks seredoj, spalio 
2 d., 1918, M. Jankaičio svet., 1837 
W. Lllh si. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Būtinas reikalas visiems kuo
pos nariams atsilankyti.

Org. K. Vaitekūnas.

REIKIA DARBININKŲ

tspaniškasai gripas inliu- 
enza plėtojasi. Liga grasina ap
imti visą Chicagą. jeigu atsako
mosios Įstaigos ir palis žmonės

kykile šaltai.
Vcngkite pasimatymų su ki

tais ir nesibučiuokite su artimai-

prieangio durų, tuomet nė vie
nas šūvis neims paleista.

Minia sujudu. Policija susto
jo šalimais lauko ( IU 1 U II I d 11 k 
išmmml nikladariu, nors nie-

Prasideda įvairių programų - 
prelekcijų, prakalbų ir II. se
zonas. l odei, gerb. organizato
riai, bukite prisirengę. Girilu 
laiku turėsime pradėti organiza- 
vmo ir švietimo darbą.

no dar nemilarla. palikta ki
tam sykiui.

Brighton Bark. — Liet. Laisvama
nių l'cd. 5 
spalių 3 d., 
Kedzic avė. Pradžia 7:30 v. 
— Draugai ir draugės, 
visi alsilankvli Į susirinkimų ii' at 
sivesli naujų narių, —()rg. M

kp. susirinkimas

vakare, 
malonėki t(

Pildantysis Komitetas.

mėnesinio susirinkimo 
Taipjau neužilgo manoma 
rengti dideles prakalbas.

vieno 
du.

i su-
Bridgeporto Liet. Laiav. Federa

cijos 12-los kuopos susirinkimas 
bus ularninke, sp. I <|„ 3356 So. Hal- 
sled st. Pradžia 8 vai. vak. Visi na
rini privalot atsilankyti, nes randa
si daug svarbių reikalų. Valdyba

REIKALINGAS linotypi- 
stas su kiek nors patyrimo. 
Atsišaukite tuojaus į “Nau
jienas”.

“N-nų” Administracija.

Vakar užrekorduola 12.» nauji 
susirgimai ir 18 mirčių.

Ligos pavojum rimtai susirupi 
no miesto ir valstijos įstaigos.

Balinai pašaukite misimanan- 
|Į ir sąžiningą daktarą, kuris jus 
išekzaminuotų.

Kosint pridekite prie burnos 
'-kepetaitę. Tuo jus neįeisite iš

siduoli gerumu. Koks lečiaus 
buvo visų nusistebėjimas, kuo

niokui’ nieko išėjo gatvėn ir pa
sidavė.

(’hicagos Lietuviu

konferencija.

šiuo pranešame visų, prikla fi

neskaitlingas nariais, lai delega
tų Į busimą exlra konferenciją 
nerinktu, lai bus padaryta se
kamam susirinkime. Būtinai Į
sekamą susirinkimą turi atvykti I 
ketvirtosios nariai!

Beje, ketvirtoje didžiuma bal
sų užgyre Įnešimą, kur reika-

Cicero, III. — LMPS. 13 kp. rengia 
balių su programų spalių 13 d., M. 
Jankaičio svet.. 1837 \V. I I st. Visas 
vakaro pelnas skiriama politišku ka
linių šelpimui. Butų geistina.'kad 
kitas (.icero dr-jos tų dienų nereng
tų jokių pramogų. LMPS. Komitetas

REIKALINGA leuų traukCjjj ir 
darbininkų į ledų svirnus, 40c. | va
landų, 10 ir 11 vai. darbas.

Consumers Co., 
351 h st. and Normai avė., Chicago

Puse visų Illinois bulų apleidę miestų
laikomas.

tu domai, kad sekama visuotina 
Cbicagos Lietuvių Darbininkų

REIKIA gerų tvirtų moterų dci 
dirbtuvės dųrbo. Geru mokestis. 
901 18th st., Chicago, III.

gali būt paliesti siaučiama liga. 
Tatui nikšlu. kad 1.250.000 Chi- pai-

neatitaisomų pasekmių.

lokiu pat senu nebojančiu juok
dariu. Kelyj i policijos stoti ji
sai kreipėsi i policislus:

“Ponai, gal pavelysite cigare-

dėlioj. spalių 20 <1.

sted SI.

Teatras ir koncertas, rengiamas 
Chicagos Lietuvių Vyrų Choro į- 
vyks nedėlioj, spalio 20, 1918, M. 
Meldažio svet., 2211 \V. 23rd Ptace. 
Scenoje statoma t veiksmo komedi
ja “Pasiutęs studentas“.

Ch. Liet. Vyry Choro Komitetas.

B EI K LA karpytojų ir leibrrių į 
Scra|> Iron Yards. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. Atsišilukitc į 
1632 AV. Kinzie st., " Chicago

Idant apsisaugojus nuo šilo 
galimo pavojaus, patariama:

Pirma — įvirk galima vengti 
didesnių suci^ųt balivr teatrų, 
krulomiijų paveikslų leatrėlių,

True translation filed \\ith the pnst- 
inasler ai Chicago, III., Oel. I, I9t8. 
us re(|uircd by the act of Oel.- 6, 1917
Reikalau ja, kad jie pirkt tįsi 
laisvės bondsu.

Todėl prašome gert), draugijų

trecia — NegyvcttKttc .samiu-j kramei’, vakar viešai paragino 
sc kambariuose. Kambaryj In- vj(,|os n]pionierius pilkitės 
ridini nemažiau Ii5 ir nedaugiau .11|vil.h,K i.1;SV(-ų skolos bond-

I su.
suomei turi Imt švarus.

dažniau nusimazgoti rankas

jvvrai" kažko vilkinusi... Dau
giausia perka biedniokai ir 

šiaip pasiturinlis žmonės bi
znieriai. P-as Kramei- ragina,

te Įpročio čiupim l rankomis bm j būtinai pusislcng-
ną ir nosį. J SUVcrbuoti reikiamą sumą pi-

Ii kiliems. iii ja.

slolį.
Abudu piktadariu sugražinti 

atgal i kalėjimą, kur sekamą mė-

Kai tu su minėtais dviem pikta 
lai iais areštuota tūlas L. 11.

lis. Jisai bus teisiamas už slė
pimą pabėgusių kriminalistų.

Kilu du piktadariu, “Big Joc” 
Morą n ir
dslapslo. Manoma lečiaus, kad

McErlane, dar tebe-

išrišta ta “parusi dnlKir bus 
ilaptis“, būtent 
pJbėjir ištrukti.
tuo saigų, sako, jau prisipaži-

konferencijos.

lios.
Kuopos korespondentu vietoj 

senojo išrinkta d. .1. M. Alšys.
Aplamai, susirinkimas buvo 

rimtas, tik keli nariai bandė kal-

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
Pajieškau Elzbietos Bajoraites — 

paeina iš Kuprlllškių parap., Mont- 
vidų sodos, Panevėžio pavieto, Ka-

REIKIA žmogaus į rusiškų pirtį.
C. Yaffe,

908- 910 \V. 111h st., Chicago

žiavo i kilus miestus,'malonės 
išrinkti naujus ir įteikti jiems 
reikalingų mandatų. Gi visi tie, 
kur dar yra savo draugijų dele-

Be to, gerb. draugijų meldžia
me atnaujinti savo nu tinę duo
klę, kadangi su rugpiitėio 19 d.

gyvuoja.' Bulų geistina, kad 
draugijos siųsdamos savo įgalio
tinius i sekamą (’h. L. I). T. 
kdnfcreneiją, kartu Įteiktų jiems 
ir reikiama duokle. IHo buduC <•

geri), draugijos mums sutausotų

ntenis, t o retkcių vengu.
—Korespondentas.

poli lai atsišaukia, arba kas žinote 
praneškite jos adresų.

Kazimieras Davidonis,
10632 Edbrooke avė., Uosdami, III.

KEIKIA pagelbininko janitoriaus 
arba porterio.
6222 Itarper avė., I floor, užpakalyj

NORTH SIDE

RUKALINGA patyrusių operato
rių ant “povvcr’’ siuvamų mašinų. 
Kreipkitės pus:

MARSHALL,
1151 S. Sangamon st., Chicago

81-os kuopos narių kilo ITakciji- 
nių tižsivarinėjimų, visgi musų 
kuopos veikimas eina paprastu

Pajusimu savo duklės Onos 
rauskailės, pirmiau gyveno ant 

cce •avė., Chicago; ji yra 
plakų, vidutinio augščio, 
amžiaus. .Ii pati ar kas jų ži- 
mahmėkite pranešti jos levui. 

Vincas Petrauskas.
Madi.son si., Chicago

lomi 
melų 
mile

123(1

Mi- REIKALINGA mergaitės ir ber
niukai, virš I I melą amžiaus, prie 
lengvo darbo dirbtuvėj. Kreipkitės

MARSHALL,
1151 S. Sangamon st., Chicago

supa rčia i rengiasi prie 
pramogų

sekamo
Bus lošta 

imas“.
SIŪLYMAI KAMBARIŲ

spalių. Mildažio svetainejje, 5

RUKALINGI vyrai ant bordo. Ge
ra vieta DakelciviainsJ

LIETI VIU HOTEL1S.
1606 S. Halsted st., Chicago

BIJKALINGAS siuvėjas ant seno 
ir naujo darbo ir viena merginfi 
mokanti siūti ant rauktų.
3259 S. Halsted st., Chicago

REIKALINGAS geras harzdaskil
tis. Nuolatinis darbas over 30. 
'Trumpos valandos.

John Ji Zymanchus, 
722 West 31 st.. Chicago

gandins. nors jie Imlų geriausi 
jųsų draugai. Pasitikėkite jų 
gyd\ loji1 išminėta ir gabumu.

Septinta — Jei turite ištek
liaus valgykite* lik gerų mais
tingų valgių. Y’cngkite svaigi
namųjų gėrimų.

Aštunta — Nesibijokite ir ne-

taipgi ir jų “didieji iM’olihi"

DEAKAS IR BOPPAS

Pasidavė be mūšio

sekli ištrukusių iš paviečių ka

Rengia prakalbas. (’hicagos L. I). T.
Pildomasis Komitetas.

Bežisierium yra M. Dundulie
nė.

JIEŠKO KAMBARIŲ

(’.hicagos Lietuvių Darbinin
kų Taryba rengia prakalbas se

Vlcldažio svetainėj, 3212 \V. 23 
PI.. Chicago. lt!, l ai bus kaipir 
peržvalga Ch. L. D. 'T. gyvavi-
no

VIII RAJONO KUOPOMS.

ferencija bus už mėnesio nuo 
praeitos nedėlios, įrugs. 22 d.

—St. Marsas.

GARFIELD PARK.
Mockaus “misijos.
Vakaras.

Stasys Šimkus
Mokina Muzikos

Lloyd Boppo, buveinę. Du šim
tai penkios dešimts policinių va

Kalbės '‘Naujienų

Studio 903 VV. 33rd Str.
1‘hone Drover 3969

namą, 1310 Bryn Masvr gatvėj 
ir rengėsi prie atkaklaus mūšio

Pildomasis Komitetas.

ir virta bus paslkelbta vėliau. 
Meldžiame rinkli tik Inos drau
gus, kurie yra daugiau apsipaži- 
nę su organizacijos reikalais.

Bugsėjo 28 <1., Medora svetai
nėje, “kuu.“ M. X. Mockus tai
kė savo “misijas"’.

Ant. J ūsas.

sęs, bet lokio ramaus publikos 
užsilaikymo retai pasilaikė ma
tyli. Garbe garficldiečiams.

Užpuolė garadžių.

l’A.II E.ŠKAl* ruimo Bridgeporto 
apielinkėje, su valgiu arba be val
iau. Atsišaukite tuojaus laišku. P. 
lamas.
1978 Camdporl avė.,

RANDAI

Chicago

REIKALINGA mergina patyrusi 
jiric saldainių aiskryminėn. Gerai 
darbininkei geras užmokestis. Atsi
šaukite pas

P. Baltrėnų.
616 \V. 31 st si. Tek Boulevard 7351.

PARDAVIMUI

PASIRANDAVOJA guru apšildo
mas storas, 733 W. LSth SI., ant ka
mpo dės. Gera šviesa. tinkamas 
<lel mažos dirbtuvės arba bite ko
kiam bizniui. L aliai prieinama ren- 
da. Kreipkitės pas: S irn. Nctlcr, 
10 S. La Šalie St., R( >m 428.

l'AIlDTODAMi*: siuvamas mašinas 
ir daug įrankių prie siuvimo. Kam 
reikia, atsišaukite vakarais.
3352 S. Halsted st., Chicago

RAKANDAI

A l’ll )l()l>.\.M.\ randon sankrova.

32 K! Emcrald Avė. Chicago.

REIKIA DARBININKt

Keturi įiepažįsltami banditai 
vakar naktį įsilaužė Emery Mo
tor Livery kompanijos gara- 
Ižitin, 59 E. 51 gt. Grasindami

True Iranslation flled vvith the post 
mastei’ at Chicago, III., Oel. I. 1918, 
is reųuircd by the acl of Oe.t. 6, 1917
Pranešimas 18-os gal. 
lietuviams.

mti “kini.” Mockus. VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI 

(U. S. Frec Employmcnt Service)

BETA PROGA! Priversti parduot 
už pusdykę: puikius 5-kių kambarių 
aparlmento daiktus; dailus dining 
rooin setas ir bedroom setas, taip
gi S850 player pianas tiktai už 
ir *200 Victrola su brangiais rekor
dais už Taipgi parsiduoda a- 
Jiejiniai piešiniai. Viskas naudota 
tiktai 3 mėnesius. Priimame Laisvės 
Bondsus. Ateikite tuo'jaus.

Rezidencija 1926 S. Kedzic avė.

(Prisiųsta.)
Mass Mitingas.

Patariu gari icldicciams kitą 
sykį, kuomet bus surengta paua- 116-122 N. DEARBORN ST.

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.

NAMAI-ŽEMĖ

Prakalbos su Paveikslais
duoti nelauktiems svečiams. Ga
vę 11(1 dol, pinigais ir du auksi
niu laikrodėliu banditai prasiša
lino.

l’abakas brangsta
Kalbės M. X. Mockus

Seredoj, Spalio=Oct. 2 d., 1918
CHOPIN HALI.

lams.
lialos rūšių cigaretai pabrango
nuo

Pradedant panedčliu, ke

iki 10 nuošimčiu.v

Spalio (Oel.) 2 d., 8 vai. vak., 
Dievo Apveizdos Parapijos sve
tainėj, Įvyks didžiausias susirin
kimas. Bus aiškinama apie 1- 
tą Laisvės Paskolą. Kalbės lie
tuvių ir anglų kalbėtojai. Pa
aiškins kur pirkti boitdsus ir 
kokią naudą jie atneš Suvieny
toms Valstijoms ir Lietuvai. Vi
sus kviečia alsilankvli kuoskait-

sihmkyti. Kiek man žinoma, 
šioje apielinkėje dabar tik buvo 
bandymas. Vėliau bus sureng
ta daugiau prakalbų.

Prakalbose išplatinta daug ge
rų knygų ir laikraščių.

Už darbo parupiniinų. visuose tuo
se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšics darbininkų j fabrikus, j ka- 
s\ klas, į tikins, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

BARGENAS. $1350.00 už 8 kamba
riu murini namelį 3621 Walluce sts.

B. YVcber & Co.,
2258 \V. 22nd st. Tei. Ganai 2941

PARSIDUODA lotas labai geroje 
vieloje. Parduosiu pigiai arba mai
nysiu ant namo, bet tik su j>atim 
savininku, br larpininkyst&s agen
tų. Atsišaukite sekančiu adresu: 
3116 Atiburn avė. (Barber shopl

Vakarinė mokykla. —1-tos Paskolos Komisija

Visi vielos Iii tuviai nepamirškite atsilankyti, nes ture-

kaus kalbą. KOMITETAS.

Siuvėjams ir Siuvėjoms
Lietuviai siuvėjai ir siuvėjos iš visų šapų malones alsiankyli į

LIETUVIŲ SIUVĖJŲ
MASS-MITINGĄ

kurs įvyks Utarninke, Spalių 1 d., 7:30 vai. vakare, 
MELDAŽIO SALĖJE, 2242 W. 23rd PI.

Kalbės Kl. Jurgelipnis, S. Irvine, P. Galskis ir kiti.
Kviečia JOINT BOARD, A. C. \V. of A.

Norllisidicciams žinotina, kad 
šiomis dienomis čia atsidarė dar 
viena vakarine mokykla, 1707 N. 
Paulina gi. Visi, kurie nori 
mokytis, tegul pasinaudoja ta 
proga. Tarp kita čia mokina
ma at’ilinelikos. nia lema tikos, 
algebros, fizikos ir tl. Mokina- 
jua nuo.7:30 iki 9:30 vai. vak.

—. .Ant. Saniunas.

(’hicagos Lietuvių
Darbininkų Tarybos Distrik-

ninku Tarybos distriktų organi
zatoriai šiuomiyra kviečiami

. -______

BR1DGEPORT
Susirinkimas. ,

niencsinis susirinkimas Mclda- 
žio svetainėj. , Beikia pažymet, 
kad fin. sekr. raportas buvo il
gas ir gerai prirengtas. Pasiro
dė lečiaus, kad daugelis narių 
labui itžvilkę mėnesines duokles.

betenka nario teisių, 
jonės, apsileidimas.

galima alei-
ti ir užsimokėti.

įlinkimų kampam jos komite
tas reikalauja pagelbimnkų stt-

bendromis spėkomis stato sce
noje Br. Vargšo dramą “Svcli-

d. vak., M. Jankaičio 
(’.iccro, III. Lošėjai,

lų kuopasekmiugiausias. Pažiū
rėsime.

Ant. Liutkus.

Pranešimai
Draugijų pranešimus apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Ganai 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai iš- 
vakaro, ne vėliau kaip iki 8 
B.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegales tilpti rytojaus

REIKALINGAS knygve- 
dis tuojaus, vyras arba m<r- 
gina, turi būti gerai apsipa
žinęs su tuo darbu. Atsišau
kite tiktai laišku, pažymė
dami, kį‘k norite pradinės 
mokesties ir tt.

“Naujienų” Adin., 
1840 S. Halsted St., Chicago.

BEIKIA vyro j shipping romu iš
siuntinėti skrynias.

Roos Mfg. Co..

REJKIA mogliuolojų merginu. Pa
stovus darbas. Augščiausia mokestis.

Imperini l.nundrv,
511 E. 39 sk, Chicago. III,

LSS. 81 kp. rengia vakarų su per- 
statymu “Netikėtas sugrįžimas“ ne- 
tlėlioj, sp. 6 d,, 5 vai. vak. Visi dar
bininkai, kurie apsiėmėte dirbti, ma
lonėkite pribūti nevėliuos 5 vai. va-i > 

kare. —Komitetas.

REIKIA 2 prityrusiu dry goods 
pardavėjų — merginų. Gera mo
kestis. Geri pastovus darbai, taip
gi trumpos valandos. Prityrimas 
reikalingas.

Bach’s Depl. Store,
3611 S. Halsted st., Chicago

MOKYKLOS

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE8

dison, 1850 N. Well» 8L
137 Mokyklos Suv. ValitijoM. 

Siuvimas, Petrenų Kirpimą*, D*- 
signing, dcl biznio ir narni. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Graraatvo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea «1 
ŠIO. Phone Seeley IMI

SARA PATEK,

Drapanų Skitai
_ Darymas petrenų, kir- 

pintas, pritaikymas it 
| Lib drapanų siuvimas. Len-

* #va išmokiname trum-
, pu laiku, dienų ir vaka- 

rais.
VkmL SPECtALIS SKYRIUS 

mokinimui elektra siuvamomis ma
šinomis. l’ž šį darbų apmokamu 
nuo $15 iki $30 savaitėje.- Lengvai 
išmokstama. Mažos išlaidos. Atei
kite dienomis ir vakarais.

MASTER SEWING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Prezidentas,

118 N. La Šalie at., Prieš City flall.
Atsišaukite ant 4-to nugšto.




