
EHOS Pirmas Lietuvių Dienraštis AmerikojPirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoj

No. 260.Price 2c.Kaina 2c.

i

True translation filed svith the post-master ai Chicago, III., Nov 4, 1918,as i*e<|uired by the act of Oct. 6, 1917

HE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office at Chicago, 111., under the Act of March 3, 1879.

Atidreas:

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, ILLINOIS 

^phone Canal 1506______

VOL. V. Chicago, III., Panedėiis, Lapkr. (Nov.) 4, 1918
' '■ . .-L-.'!--------------------LL ■■■ '..-11------- L.-J-"’--1 M ' L ■8W--.XM.’.2L 'T—:

True translation filed with the post-master at Chicago, III., Nov 4, 1918, as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

"S2" BULGARIJOJ RESPUBLIKA

Addtrosa:

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET

Austrija
pertraukti Naujasis

T

AUSTRIJA IR TALKININ
KAI PADARĖ LAIKINĖS

SANDAROS SUTARTJ

Mūšiai bus pertraukti Šiandie 3 
vai. po pietų.

LONDONAS, lapkr. 3. — Gen. 
Diaz italu vvriausis komanduo

siu su Austrija šiandie po piet.

nešimo. Tekstas pranešimo sa-

Tdlefonu pranešimas gautas

paskutinis iš

“Po pertrauka mūšių pasira
šė gen. Diaz ir įeis veikmėm ryto

paskelbtos u turui n kr.

Mūšiai Italijos fronte apsi

Karia- 

atre”, sako čia šiandie išleistas 

priduria pranešimas.

Sąlygos bus paskelbtos

PABYŽll S, lapžr. 3 . — Ofi- 
cialis pranešimas apie Austrijos 
pasirašymą po pertrauka mūšių 
pasiekė premierus, kuomet jie 
laikė posėdį apartmente pulk. 
Bonse, prezidento Wilsono spe
cialiu atstovo, šią po pietį ir su
teikė didžiausj užsiganėdinimą.

Buvo sutarta, kad pertraukos 
mūšių sąlygos butų paskelbta 
viešai greitai.

Pavedė žmonėms.

AMSTEBDAM, Jsipkr. 2. - 
Triesto gubernatorius pavedė 
valsčiaus reikalus “veikiamam 
komitetui,” susidedančiam iš so
cialistų, nacionalistų liberalų ir

Austrijos vokiečiai žada 
greit demobolizuoti savo ar

miją.

AMSTEBDAM, lapkr. 2. — 
Pasak žinios iš Vienuos, vokie-

leido proklamaciją į kareivius
fronte sakančią kad naeionalis
seimas apėmė visą valdžią. Sei- tarp jūreivių flotiles ant Volgos 
mas tuojaus įvykins taiką ir ar- upės susektas suokalbis prieš So 
mijos demobilizaciją. vietų valdžią.

caras
abdikavo LONDONAS, lapkr. 3. — Pa- 

isak paskiausių žinių iš fronto 
JSISTEIGĖ ŪKININKŲ Į’ V1,kn,'"s """ M'"**'

VAI DŽIA I),nno-I1 lr R’hncuzų 4-ji ar-
amerikie-

Naujoji valdžia turinti 40,000 
kareiviu. *

Bulgarijos karalius Boris, kuris 
užėmė sostą spalio 3 d., abdika-

Valstiečių valdžia tapo įsteig
ta Tirnovoj po vadovyste Stam
bulinski, kuris per niekin į laiką 

liečių ir agrarų.
Tirnova yra Bulgarijos mies- 

ti uose jis buvo Bulgarijos sos
tinė. Gyventojų turi apie 12,000.

Naujosios valdžios viršininkas 
Stambulinski tik nesenai buvo 
oaliuosuotas iš kalėjimo. Kada 

nuteistas visam amžiui kalėji
mai) už aidi - militarizmą. Per 
keletą metų Stambulinski buvo 

gari jos parlamente.

LONDONAS, lapkr. 2. Pa
sak Zuricho žinios i Central 

publikonišką armiją iš 40,000

Bulgarija respublika.

LONDONAS, lapkr. 2.

iš Bėdino per Copenbageną, 
Bulgarija tapo paskelbta respu
blika. Karalius Boris abdikavo.

^Vokietija pertraukė ryšius 
su Bulgarija.

AMSTEBDAM, lapkričio 2.

rija formaliai pertraukė diplo
matinius ryšius.

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, III., Nov I, 0)18, 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917.

Suokalbis prieš Sovietus.
STOCKHOLM, lapkr. 2. — 

Pasak pranešimų iš Petrogrado,

Tinę translation filed with the post- 
! mastei’ at Chicago, III., Nov 4, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Amerikiečiai vėl 
laimėjo

Paėjo 8 mylias priekyn 30 
mylių fronte.

Vokiečiai traukiasi.

Su Amerikos spėkomis 
šiaurvakarius nuo Verduno, la

riai pranešė, kad išrodo, jogei 

pilniausiam v pasitraukime.
Aviatorių pranešimai sako, 

kad visi keliai einantįs šiaurių 
link yra užsigrudę kareiviais, ar
tilerija ir vežimais.

Austrai ištraukiami iš
karinio fronto.

St’ TALKININKŲ ARMIJA, 
ukr. 2- Vokiečiai ištraukė

siunčiami Austrijon.

True trnnslation filed with tb<» r<». t 
masteliai Chicago, III., Nov I, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6, 1917.

ANGLAI SUĖMĖ 5,000 BE
LAISVIŲ.

Belgai už dviejų myliu nuo 
Ghent.

LONDONAS, lapkr. 3. respublikos.

m u p a ė m ė p 1 i e. n i - 
n e s t v i r t u m a s , laikomas 

ciennes ir paeidami 1 ir pusė 
myl. į rytus užbaigė paimti SI.

Ilaigo kareiviai suėmė 5,000 
belaisviu 2 dien. mušiuosi“šiame 
fronte.

Prancūzų kareiviai tebetęsia
C l

sas, franeuzai paėmė miestelius 
G tory ir La Craix - au - -Bois.

LONDONAS, lapkr. 3. —Bel
gai šiąnakt yra arčiau 4 kilonic- 

lių) į šiaurvakarius nuo Ghent.

Vokiečiai fortifikuoja Ba
varijos rubežių.

COPENHAGEN, lapkr. 2.
Austro - Vengrijos kareiviai iš- lantiko laivas ,kuris • atvyko j šaukdama

traukiami iš vakarini) fronto ir 
vokiečiai Ibijodamies kad talki- 

tranšėjas ir steigia fortifikaci
jas patiri Bavarijos rubežių, pa
sak Vienuos žinios į Politikei!.

ANGLAI PAĖMĖ VALEN- 
CIENNES

Francdzai paėmė Argonne miš
ką.

Talkininkų frontuose lapkr. 2 

d. Franeuzų. — Franeuzai, pri- 

vakarus, išvijo vokiečius beveik 
iš viso didelio Argonne miško. 
Franeuzų kareiviai, kurie perėjo 

lias per tvirtumas, kurias vokie
čiai laikė per keturis metus.

Anglų. — Anglų kareiviai, ku
rie paėmė Valenciennes, padarė 

stumdami priešą atgal linkui 
Brusselio ir Maubeuge.

mastei' at Chicago, III., Nov 4, 1918, 
is rcsiuired by Ihe act of Oct. Ii, 1917

Vengrijos žmo=
nes nuspręs

Kokios valdžios jie nori. 50,- 
000 vagonų su maistu Vo
kietijai sulaikyti.

pi? populiarį balsavimą nuspren
dimui formos valdžios, po ko
kia Vengrijos žmonės nori gy
venti, pasak žinių iš Budapešto.

linkui Vokietijos tapo sustabdy
tas. Tas reiškia, kad 50,000 va
gonų su maistu nebus leista pa

einančios iš Rumunijos į Vengri 
ją.

Paliuosavo suimtus karei- 
. vius.

LONDONAS, lapkr. 2. — Pa

pranešimo, Budapeštas yra iš
kaišytas vėliavomis ir įvyksta 
daugybė viešų broliškos užuo
jautos demonstracijų. Naciona- 
lės tarybos pasiųsti kareiviai pa- 
Jiuosavo kareivius žandarų už
darytus kazarmėse.

Trne trnnslntion filed with the post, 
mastei’ at Chicago, Ilk, Nov 4, 1918, 
as rėquired by the act of Oct. 6,1917.

ATLANTIKO UOSTAS, lapk.
3. — Didelis franeuzų transAt- 

čia naktį, įėjo į uostą degant 
laivo visoms šviesoms, ko 
daugelį mėnesių nebuvo.

ant
per

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., Nov 4, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. ti, 1917

Aštrios talkinin
kų sąlygos

TALKININKAI REIKA
LAUS VOKIEČIŲ PASI
TRAUKIMO Iš RHEINO.

Taipgi pasidavimo Helgoland ir

VVASHINGTON, lapkr. 2.
Pasiekusios šiandie VVashingto- 
rią žinios per diplomatiškus šal

sios karės tarybos, reikalaus vo
kiečių pasitraukimo 30 mylių už i 
Rlieino, paliekant užpakalyj a- i 
munieiją ir vagonus ir pasida
vimo Helgoland su vokiečių lai- ;

čių karinė mašina turėtų sugrįž 
ti namo netekusi savo jiegos.

rinių ekspertų abejoja ar vo
kiečiai priims jas be tolimesnio 
kariavimo.

Pertraukos musių sąlygos bus cho. 
neskelbtos panedėlyj at utarnin
ke, pasak užsiminimo talkinin
kų rateliuose. Užminta, kad jos 
bus paskelbtos kartu su pasiunti 
mu ar įteikimu jų Vokietijai.

Vokietijos bankieriai reika
lauja priėmimo pertraukos 

mūšių.

AMSTERDAM, lapkr. 2!.
AMSTEBDAM, lapkr. 2.

Pasak Vokietijos laikraščių, vo
kiečių bankieriai ir pirkliai, po j 
susirinkimo pasiuntė valdžiai te-, 
legramą, išreikšdami pritarimą
priėmimui talkininkų pert ra u- va’l()S visas priemones, prieši- 
kos mūšių sąlygų. Deklaracija f nimuisi tolesniam tęsimui ka- 
argumentuoja prieš tuos, kurie 
tikisi pagerinimo situacijos tę
simu karės ir reikalauja prit

butų reikalaujama ir pasiauka- 
vimo.

True translation filed wlth the posT- 
master at Chicago, Ilk, Nov 4, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Niekas nenori 
kaizerio

“šalin Wilhelmą!” šaukia 
. nios.

nu

AMSTEBDAM, lapkričio 2. -- 
“šalin Wilhelmą!

Tuojaus abdikuok!” mini;’ iš ke
lių tuksiančių žmonių, i žiūrint 

cių Stuttgarde. Niekurie pasi
lipo ant palociaus laiptų, rei
kalaudami kaizerio nuvertimo,

Demonstracija buvo pasek- 

susirinkimo,kuriame buvo pri
imtos rezoliucijos, reikalaujan

KAIZERIS ABDIKAVĘS.

Bando išlaikyti džiabą, sako ki
ta žinia-

PABYŽIUS, lapkr. 2. — Kai- Agrina klonyj pagimdė pi 
zerio abdikaciją galima skaity- klupimą austrų armijos. 
Ii faktu ,sako Genevos žinia į pulkai pasiduoda. 
'I'emps. Žinia sako, kaiKsu o- ---------

ina laukiant patogios progos.

me Municlie, l:m<lta.«j<>

jos žmonių interesai reikalauja 
imperatoriaus abdikacijos..’’

Buvo priimta rezoliucija, rei
kalaujančią, kad kaizeris abdi- 
kuotų, kad parodžius nuoširdu
mą Vokietijos pavertimo į žmo
nių valstybę.”

Ji sako, kad kaizeris atsi
sako abdikuoti- Jis pasislėpė 

roj Ino j)o karės kabineto susi
rinkimo, kuriame buvo pakel
tas kaizerio abdikacijos klausi
mas.

Reikalauja taikos.
Ūmios taikos reikalaujama iš

spausdintuose' Vokietijos socia
listu laikraščiuose manifestuo-j

I . . ...1 se darbininkų ir socialistų or-

visos imperijos. Moterų gru 
pės savo pranešimuose užreiš

BAVARUOS KARALIUS 
REIKALAUJA KAIZERIO 

SOSTO

Scheidemannas sako, kad kaize
ris turįs abdikuoti.

LONDONAS, lapkr. 2. - Dai- 
Mail gavo žinių iš Haagos,

Leipziger Volkzeihmg, Bavari
jos premjeras pranešė Berlinui, 
jog Bavarijos karališkoji šeimy
na reikalauja imperijos sosto, 
atsitikime kaizerio Wilhdlmo ab 
dikacios.

Berlino Vassische Zeitung už- tikinimą, jog kaizeris Wilhclm 
reiškia, kad jis yra patyręs iš turi abdikuoti.

True translation file<fwilh Ihe post- 
master at Chicago, III.. Nov 4, 1918, 
as reguired bv Ihe act of Oct 6, 1917

100,000 
austrų

suimta
Italai išsodino kariuomenę 
Trieste. 3,000 kanuolių pa

imta.

mosuos armijos besiveržimas

Italai Trieste.
RYMAS, lapkr. 3 . — Italų sau 

sumos ir jurų spėkos šiandie yra 
išlaipinamos Trieste, vyriausia
me Austro - Vengrijos uoste ant

SO S

ino.

100,000 austrų suimta.
RYMAS. l ipkr. 3. - Italu ir

talkininkų spėkos ji; besiverži- 
inc šiaurinėj Italijoj suėmė 100, 
000 austru - vengrų, pasak italų 
karės ofiso oficialio pranešimo. 
Daugiau kaip 2.200 kanuolių pa
imta.

perėjo Taglamento upę ties Spi- 
limbergo, kuris lapo paimtas.

3,000 kanuolių paimta.
SU ITALŲ SPĖKOMIS ŠIAU

RINĖJ ITALIJOJ, lapkr. 2.
J Mušis tęsiasi italams ir jų talki

ninkams baigiant naikint galiu-

ma, kad itialai bus paėmę 3,000 
autsru. kanuolių, neskaitant dau
gybės medegos.

kyn. Kairysis ilabi armijos spar
nas užėmė lioverto ir stumiasi
linkui Tisui.

True translation filed wnn the post- 
master ai Chicago, III., Nov 4, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917,

NAUJA RUSIJOS VALDŽIA
VĖL PARDAVINĖS DEGTINĘ].

VLADIVOSTOK, lapkr. 1 d.— 

fo agentūra paskelbė šiandie 
kad Omsko valdžia žada atnau 

kaipo valdžios monopolį.

manu keletą dienų atgal pasiun
tė kancleriui princui Maximili- 
anui memorialą, išreiškiantį įsi-
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Čechiją, kaipo neprikdau-

Telephor.e ('anai 1506
Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1849 S. Ilalsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisako moji Kaina:
Chieagoje—-pačtu:

Metams ..........................
Pusei melo ....................
Trims mėnesinius........
Dviem mėnesiam ........ .
Vienam mėnesiui..........

Chicagoje—per nešiotojus
Viena kopija ..................
Savaitei ...........................
Mėnesiui .........................

Suvienytose Valstijose, ne

$6.00
3.50
1.85
1.45

. .75

... 02
... .12
... .50
Chicago J,

kietijos valdžia ir užmezgė 
su ja diplomatinius ryšius. 
Bet vidurinis dalykų stovis 
Čechijoj neaiškus. Iš vienos 
pusės, buvo žinių, kad ji pa
siskelbus, kaipo “socialistinė 
respublika”; iš antros pusės, 
cechai, užėmę didžiausias 
Austrijos amunicijos dirb
tuves, išvarė iš jų visus dar
bininkus vokiečius. Cecili
joje, matoma, eina atkakli 
kova tarj>e socialistinių 

šovinistinių tendencijų.

Truc translation fiied wtth the post- 
master at Chicago, III., Nov I, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917,

Socialistu Partija priešinga 
Imperialistinėms talkos 

sąlygoms.

imperialistinės ir reakcinės jie- 
gos musų pačių ir talkininkų ša
lyse nepareikalautų tokių sutar-

negalimu |> r i <’ m ' ui ą |> a -

ir

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

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

Pinigus reikia siųsti Pačto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

$5.00
3.00
1.65
1.25

. .65
7.00

.. 8.00

Tai yra tiktai pradžia to 
milžiniško judėjimo, kuri iš
šaukė Europoje susilpnėji
mas militarizmo slogučio, 
troškinusio žmones per ke
turis suviršum metus. Kaip 
tenai toliaus dalykai vyks, 
šiandie sunku ir apmatyti.

Bet jeigu Europos milita- 
rizmas nebūtų gavęs smu-

mušiu nei pri<*šų šalių valdžiai, 
nei žmonėms, šalies pildomasis 
Socialistų Partijos komitetas iš
leido paskelbimą, išdėdamas sa
vo atsinešimą į dabartinį tarpi-

Paskelbimas, kurio kopijos ta
po pasiimtos visiems kongreso 
nariams, yra Šileikis:

“Pasaulis yra sudrebintas iš 
pat pamatų. Visur žmonės kila. 
Revoliucija nušlavė Rusiją; Bul-

tna lik nuo 5 iki 5:30 vai. vai. josios replėse. Austrijos, bran- 
cijos ir Italijos socialistai kal-

Redakcijos
Straipsniai

M

True translation fiied wilh thc post- 
masler ai Chicago, UI., N°'’. 4, 1918, 
a.s rcųuired by the act of Oct. 6, 1917,

Revoliucijos 
banga kįla.

Nepriklausomieji social-dc

t i joje) padarė demonstraci
ją ties karaliaus palocium, 
reikalaudami kaizerio atsi-

Kam pačiam mieste skait

šauktas nepriklausomųjų 
socialdemokratų, priėmė re

blikos. 5
Muenchene

jos (net!) viešame susirin
kime buvo priimta rezoliuci
ja, kurioje sakoma, kad Vo
kietijos žmonių labas reika
lauja kaizerio atsisakymo.

reikalai tapo atiduoti i ran
kas “veikiamojo komiteto”, 
susidedančio iš socialistų, 
nacional-liberalu ir slovėnu.* c

savo tautinę valdžią, kurioje 
užsienių reikalų ministerio 
vietą užima Victor Adler,

vadas, o vidurinių reikalų 
ministerio vieta — socialis-

nėję, susiorganizavusia lai
kinasis centralinis kareivių 
komitetas, išleido atsišauki
mą, raginantį kareivius rin
kti komitetus, kurie paskui 
išrinks nuolatini centralini 
kareivių komitetą.

Vengrija patapo nepri
klausoma nuo Austrijos res
publika. Ją valdo dabar Na-

rė ministerius; vyriausiojo 
ministerio vietą užėmė gra
fas Karolyi. Kariuomenė 
prisiekė būti ištikima Naci-

Nacionalė Vengrijos Ta
ryba išleido atsišaukimą, ku
riame sakoma: “Liaudie! 
Kareiviai, darbininkai ir pi
liečiai paėmė galią į savo

Jaunasis Bulgarijos caras 
Borisas rezignavo. Bulgari
ja pasiskelbė, kaipo respub- 

. lika. Naujosios valdžios ga
lva, M. Stambubnsky, yra u- 
kininkų vadovas. Reiškia,

voliuciją Europoje dar nebū
tu ne kalbos.

mn po musų akių.
Valstijų Socialistų Pi

Apžvalga
lino translation fiied \vilh thc post- 
master at Chicago, III., Nov 4, 1918, 
as reųuired by thc act of Oct. 6, 1017

KO BIJO DIP
LOMATAI.

l.iik raščiams:
“čia esančiųjų talkininkų sva

rbesniųjų diplomatų ir mililarių 
palydovu žvilgsniu, mūšiams

ngrijoj ir gal Vokietijoje.

pertraukimui mušiu policijuo- 
ti Armėnijos miestus nurodo j

cenlralėse imperijose

liais pranešimais

reikmenų prasidėjo įvairiose 
Austrijos dalyse. Yra aiškių 
nurodymu, kad besivaržančios 
frakcijos graibstis kiekviena vi
sa ką tik kuri galės ir tokiu bu
di! įvyks visiška ekonominė su
irutė, ypatingai Austro-Vengri
joje.

nukentės nuo į.s/iviešpatavusios 
anarchijos Austrijoj ar Vokieti
joj, sako diplomatai, ir toelel

net daugiau kaip izoliuotoje Ru
sijoje.

“X( kurie talkininkų diploma
tai išreiškė baimę, kad bolševiz
mo įsiviešpatavimas cenlralėse 
imperijose taptų perneštas į tal
kininkų šalis ir kad iš to kiltų

poj. Delio galima laukti, kad

pradėti veikti, jei revoliucijos 
besiplėtimo laikas bus mato
mas.“

Bolševizmu“ nusigandusieji

Bet ar baimė atėjo jiems ne

Redakcijos Atsakymai į 
--------------- 

“Paaukavome 
neapdirbta; ir

mintis visai nepažangi. Nepri-

Draugui.

menės progreso, tai reiškia bū
ti senovės garbintoju.

Gasiunui. — “Reikia šviestis“

. .S. Pasuliniečiui. — Vieną jau 
dedame.

dalimi. Kaipo tokie, mes kal
bame į jus pasaulio ir Suvienytų 
Valstijų darbininkų labo vardu.

“Proga taikai atėjo. Mes rei
kalaujame, kad imperialisti
nėms ir reakcinėms jiegoms mu
sų pačiu ir talkininkų šalyse ne
būtų leista dėti tokios sulartjs

mu priėmimą pasiūlytosios mu
šiu pertraukos nei priešų val
džiai, nei jųjų žmonėms.

einančioje* laikoje* žmonių apsi
sprendimo principai apsire ikštų 
kuoplačiausiai, su visų, taip Cen 
trallių, taip talkininkų šalių val
domų žmonių ir tautų te isė nu
spręsti save) pačių buvime) sąly-

“2. Mes reikalaujame, kael Ru
sijos žmonės turėtų pilną teisę 
išrišti save) vidujinius klausimus 
ir kael čiehunas Suomijos, Pa- 
Baltmario provincijų, Lenkijos, 
Lietuvos, Ukrainos ir kitų pasic-

bortinės prirengiamosios ir visos 
tolesnės taikos derybos butu ve-

cipo atvirų taikos tarimų vieša
me svarstyme.

pripažintieji visų šallių valdo
mų žmonių ir ekonominių be i 
politinių elarbininkų organizaci

taikos konferencijoje.
“5. Mes reikalaujame, kael bu

tų išduoti pasportai darbininkų 
ir socialistų grupių atstovams.

Konferencijas, apsike isti nuomo 
nėmis tarpe kariaujančių ir ne
utralių šalių darbininkų grupių.

šokį pasiiilinimą ekonomines ka

Po paskelbimu yra pasirašęs 
Šalies Pildomasis Socialistu Pa r- 

C 

tijos Komitetas ir šalies pildo-

mer.

rių talkininkų ir neutraliu šalių

Skaitytoju Balsai
[Ve išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

DARBININKŲ SUVAŽIAVI
MAS.

Belaukiant užbaigos dabarti
nio '‘sunkaus momąnto“ “Nau- 
j4eno«’' (237) pakeJė gana svar-

bų klausimą, kuris jokiu budu 
negali būti atidėtas, bet reika
lingas svarstyti tuojaus ir būti 
pilnai prisirengusiems.

Pastarųjų laikų nuolikiai le
nai, užmaryje, rodo, kad “pra
džia pabaigos“ jau prasidėjo, 
'taigi būtinai reikia pradėt gal-!

Visuomenės veikimą,, k; 
dus visokiems valdonų

bėgus už akiu darbininku prie-

rodyti joms geresnę, laiminges-

Darbininkų priešai jau senai 
permalė tai, su kuo jie turės su- 
tųdikrh". Jie priduoda diddlės 
svarbos savo prisirengimui, ko
vai su apšvieta. .Jie malu didi*-

pavojų Lietuvoj. rodei viso
kiais budais jie* vienija savo spė
kas, kael paskui pasek;mingiau

nių ir buržuazijos reikalus ir 
kael dar šimtus metų maitinus

naudojimu.

Jei prigresyvė visuomenė, jos 
organizacijos, šaliai žiūrės- į šį 
klausimą, jei tie LSS. bAlševi- 
kuojantįs elementai nesiliaus

žavimo ir demoralizacijos dar

jie persislalys Judbšiaus

rėti ir mesti tas rietynes.

Su “Naujienų“ Redakcijos 
nuomom* todėl jokiu budu ne
galima nesutiki. Klausimas, ką

ovo spėkų mobilizavimui,

luviu darbininku suvažiavimas v C

yra būtinai reikalingas. O jo
organizavimu šaukimu, be a-

keis Lietuvių Darbininkų Tary
ba, nes ji atstovauja šimtus pro
gresyvių lietuvių organizacijų.

Mano manymu, šilas klausi
mas turėtų būt keliamas pačių 
draugijų susirinkimuose.

—P. Drulenas.

True translation fiied wiih the post- 
master at Chicago, UI., Nov 4, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

290,773 PAŠAUKTA, PRI- 
SKAITANT VYRUS ANT

ROSIOS PAŠAUKUS

NVASHINGTON, I). C., lupki-.

viniimo stovyklose bus pašauk
ta 290,7773. Tarp lapkr. II ir 
15 ei., girdi, bus išsiųsta 252,335

lamai karinei tarnystei; tai bus 
didžiausias skaitlius pareikalau
tas ant syk sulig pasirinktines

, Sutraukus visus šitų pašauki
mų liečiamus vyrus į stovyklas,

vyrų skaitlius viršys 3,000,001) 
skaitlinę; visas gi skaitlius vy
rų Suv. Valstijų kariuomenėj, 
musių laukuose ar stovyk^ise 
neša daugiau kaip 4,000,000.

Tie, ktirie registravosi rūgs. 
12 d. sulig aktu išplečiančiu pa
šaukus amžiaus ribas, padaris 
didžiausią lapkričio mobilizaci
jos dalį.

Iš Ulinojaus valstijos baltųjų 
registrantų bus pasiųsta: Illino
is — 2,500 į Greenleaf stovyklą, 
Ga.; 10,000 j McArthur stovyk
lą, Tex.; 2,395 į Wadsworth sto
vyklą; 1,300 J Foįrest stovyklą,

; s

465 juodieji registrantai iš Illi- 
nojaus saukiami į Grant stovy
klą .

■ g < Ligotas stovis inkstų praside-IflKSlIl <b‘» kuomet inkstai nebepajie-
” gia išvaryti šlapumą, arba ka-
Kiltu M i (,u<t°s pernešti jį;

A ▼ VlIYUIllvIle jeigu prie išmatų ir kenksmin
gų materijų ten dar yra ir kitokios dalelės einančios laukan, 
kurios (urėtų pasilikti; taip gi galima pasakyti, kada inkstai 
nesveikuoju kuomet tu Šlapini pertankiai, arba perdaug retai 
kuomet šlapumas nėra aiškus, kuomet jisai skaudus arba 
kuomet jisai išrodo be jokių ligonio jausmų.

SEVERA’S
Kidney and Liver Remedy

Severus Gyduob 
gvinimą ir reik; 
tų skausmų gal ma sulaikyt laiku.

ling;) salisfikariją, su kuriuomi Ivėrimasis ki- 
'l’odel rekomenduojama, 

o Inkstų arba puslės, sulaikymo sunkaus šla- 
pinimasi, skaud is šlapinimasi, sutinusių pėdų ir nugaros ska
udėjimo, paeinančių nuo inkstų nesveikumų, geltliges ir surū
gusių vidurių. Kaina: 75 reniai ir $1.25.

Burnos Plovimui <,( 1
lymo ža 

iždų, gargaliavimui ,ir kaipo 
nnliseptiška soliuęija, kur tik 
reikalaujama*, ar tai įleidimo, 
šmirkštimo ,arba plovimo, Se- 
veros Antisepsoius yra širdi
ngai rekomenduojamas. Pa
mėginkite jj. Kaina 35 reniai.

Gydantis Muilas 1uly”Jrast les 
kiekvienoje šeimynoje. Seve
ros Gydantis Odinis Muilas va
to, dailina ir gydo veido išvei- 
zdą ir prigelbsli kūdikių ir su- 
augšlų valiai, .lis labai geras 
dėl skutimosi ir tualeto reika
lams. Kaina 25 reniai.

Skaistits Veidas ,i".geidau
jamas Imtas kiekvienos gra
žiai gyvenančios moleis, mer
ginos, arba jauno vyro Bet 
užlaikyti skaistumą tie pasali
nės pagelhos \ ra labai sunku, 
tam tikslui Severus Veidui 
(’reame yra rekomenduojamas 
dėl kasdieniu jo masažavimo. 
.lis prašalina spuogus ir piet
ums. Kaina 35 centai.

Severus šelmyni&kos Medicinos yra parduo damos visose apliekosc. Bcikalaukile Scvcros Me
dicinų, niekad [nepriimdamas substitutų. Jeigu 'Javo aptiekorins neturėtų, prisiųsk savo užsuks
imi mums tiesiog, tuojaus prisiusime.

W, F. SEVERĄ CO., CEDAR, RAPIDSc 1OVVA.
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Ispaniška Inflnenza
r

Kazimieras Gugis

Mk- .to Ofisas f
W Oeaibori! SI.

C1’ -13 Unity BMr.
Te!. Centts) 4111

Laike dabartinių sirgimų is
paniškos influenzos ,patartina

Veda visokius reikalus, kaip kriminalibkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir 7 op eras.

Namų Ofisas:
3)23 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

innrpil^*ai atspaustą 01 nn 
IUUfcKONVERTŲ v hUU

su jūsų 
vardu, pavarde ir antrašu

Laiškas su jūsų pilnu antrašu,*^ 
atspausdintu ant konverto, 

niekados neprapuls krasoj, nes 
jei jis nesurasiu tos ypatus, ku
riai jus rašėte, jis

SUGRIS JUMS ATGAL.

ŽODYNAS
- Sutaisė A. LALIS

Lietuviškai-angliškas pirmoje dalyje 
ir Angliškai-Lietuviškas antroje da
lyje. Abi dali sudėta vienon knygon.

Kas yra šis žodynas, tai jau žino 
daugumas lietuvių. Dar nežinančiam

tę nors ir ši teisybe, kad kiekvieno ap- 
šviestesnio žmogaus siūboje tikrai ra

o šis žodynas tik ir yra vienatiniu 
g raktu prie jos.

Apart vertės, kokią šis žodynas at
lieka vienijime tų dviejų kalbų, jis 
yra gražios laidos, popiera gera, vir- 
šai stiprus ir gražus, puslapių turi 
1274. Nugara ir kampai skuriniai, 
patįs viršai juodos drobės, ant nuga
ros aukso užrašai. Kainą $6;00.. Ta 
pati knyga, visi apdarai moroko sku
bos apdaruose—$7.00. Kreipkitės j:

■ NAUJI E N O S
B 1S10 S. Halsted St., Chicago, III.
illllilllMlhllllll»llllllhlllllllll^

kiek galini apsisaugoti. Simpto
mai yra: akių uždegimas, tekė
jimas iš nosies, strėnų skaus
mai, galvos skausmai, rau'mli
ninis skausmas .drelądiai ir ka
rštligė ir abelnas silpnumas. Ta-

tariame štai ką: išplauk gerklę 
ir nosį su Severos Antisepso- 
lium, kuris turi būti atmieštas 
su vandeniu, į dalį gyduolių ir 
dalis šilto vandeny. Jeigu šal

tis neperstoja ir po\čiaudėjimo 
nėra geriau, tai imk vieną ar

šalimo ir Gripo ir antrink kas

uisiliuosuos. Kad kosėjime pa- 
’ ir.vinus, reikia imti Severos 
Baisumą Plaučiams. Reikia

lokio šilto ir šiltai apsiklosčius 
gulėti. Jeigu nejaustum geriau, 
tai pašauk daktarą ir naudokis 
jo patarimais. Viršuj minėtos 
gyduolės pagelbės Jums apsi
saugoti nuo intluenzos ir yra la
bai geru daiktu turėti tas gyduo-

damos vaistinyčiose visur šio
mis kainomis: Severa’s Antisep- A
sol, 35 centai; Severa’s Cold
and Grip Tablets, 30 c.; Seve
ra’s 
c.
gyduolių jūsų vaistinyčiose, tai 
rašykite tiesiai pas W- F. Seve
rą Co., Cedar Rapids, Iowa.

(Apgars.)

Balsam for Eungs, 25 ii' 50

CENTRAL. MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 
1112 W. 35-1 a gatvė 
(Tol. Drover 6310).

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

VAKARAIS
Scredomis ir Subatoinis nuo 6 

8 va), vakare.
Mane galite matyti banke, bet 

kalni atsiradus kreipkitės prie 
nęs į namus.

3343 Lowe avė., 
(Tel. Boulevard 9983)

1 floras, užpakalyj. Nuo 6 iki 10
A. PETRAT1K.

. t

iki

nei
ma

Lietuvis Notarijušas
Padaro ir paliudija visokius 

dokumentus ir popięras
GABUS ADVOKATAS 

ofise dėl vedimo visokių provų 
751 W. 31st St., arti Ilalsted St.

Tel. Boulevard 6399.

Tel Pullman 342
Dr. D.J. Bagočius, M.D. 
LIETUVIS GYDYTOJAS 1B 

CHIRURGAS
^10711 So. Michigatt 

Roseland, tll.

' JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6311

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street,

Telephone Roctwo2 69H
i

antrašą, o mes atspausdinsime 
1(19 konventų, ir tuojaus prisiu
sime jums.

NAUJIENOS
1840 So. Ilalsted Street

INKVIZICIJA
AR ATPIRKIMAS

j ŽMONIŲ nuo ŠĖTONU) 
į Labai žingeidi, su daug

Galima gauti “Naujie
nų” Administracijoje. 
1840 So. Ilalsted St., 

Chicago, III.

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVES fondan.



Pavelykite man būti 
jusu gydytoju šiuose kares laikuose

Kadangi liek daug jaunesniu gydytoją iššauk- 
la.jąs gal Imi nenularvte i ką kreiptis — to
dėl jei jus reikalaujate patarnavimo užtikime 
specialisto, lokio, kuris pašventė daug laiko ir 
mokslo vienai atskirai šakai medicinos.

ATEIKITE PAS MANE.
\š per

AKIU. APSU. NOSIES IR PLAUČIU 
Jeigu jus lurile užblukiisius akiu vokus, raudo
mis ir nesveikas akis, optikos nervą keblumus, 
kreivas akis arba bile koki kilą stovi, kuris

N A W 71 E N W 8, Chicago, HL

Binghamton, N. Y
Laidotuvės.

Jeigu ji.is 
mos, arba 
alsi) ikinu

paliečia jūsų regėjimą.
nišą skausmą, tekančias ausis, triukšmą galvoje 

laipsnį kurtumo.
turite nosies katarą arba gerklės, spjovimo
bile silpnumą bronrhialią dūdą arba plaučių, 
aš noriu pasakyti, kad daug

lr musų miestelį neaplenkė (a 
lemtoji ispaniška influcnza. 

šiomis dienomis ji pakirto jau
ną, vos 29 im lų amžiaus, lietuvį

Juozapą Jaškauską.
Velionis buvo vedęs. Paliko 

dideliame nuliūdime moterį, dvi 
dukreli ir seną pibtėvį. Kadangi 
gyvas būdamas a'a Juškauskas 
priklausi prie vielinės šv. Juoza
po draugijos, tai liko palaidotas 
su visomis apeigomis lydimas 
skaitlingu draugų buriu. 'I’ebu- 
uie jam lengva šios šalies ženie-

valandos.Praeilą ularninką Džio 
vas grįžo namo su bonka “vais
ių”, bet vos spėjo įeiti bulan, 
puolė ant žemės. Geri žmonės 
įžėlę jį lovon, iš kurios jisai nebe

persiskyre su viskuo — mirė.
Mačlyvas vaisias-— aha...

—J. Veiverietis.

Hartshorne.Okla
Laidotuvės.

Šiomis dienomis mes nete
kome vieno darbininkų organiza 
rijos kareivio; spalių 26 d. mirė

Iii.s

tokiame
susidėjusių ligą yra liesi

J( S TURITE PASIMATYTI SU MANIM DABAR
Aš išgelbėjau daugumą mm apakimo, kurtumo ir džiovos ir galiu 
pajiegli padaryti ta patį dėl jūsų, jeigu jus ateisite i laiką.

AKYS IŠBANDOMOS DEL AKINIU
Aš nepriimu g\d\ti, jeigu aš matau, kad liga neišg.\ (loma. Mano 
kainos prieinamos visiems.

W. M. Lawhūu. M .D.
Valandos: 9 8. 219 So. Dearborn st.
Ncdėliomis: 10—1.

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

272% So. Ix>avltt St * 
Kampai 22nd 9I.

Valandos: 8 iki 8 vakaro 
Phoua ('.anai 4828

1553 VV. Madison st.
Siute 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Phone Hayiuarket 2563 ______

N&kldienlais tik pagal ■■tartį 
Rezidencijos Telephone Albany H48

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

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

Privatiškas Negales.
_  _ _ _ _ 35 So. Dearborn St. kampas Monro®,np D M OnCC CHICAGO, ILLINOIS
Ule Ds IVls ilMUv Room 506 ir 507 Crilly Bidg. Važiuok

Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedehlieniais 10 iki 1. Taipgi Panedš- 
lyj, Sefedoje, Pėtnyčioje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų, l^ntų, Kerną ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva. inaicvojinmi stabų išvirinus, po $1.40 už gal.
GARR BROS. VVRECKING CO.

1003-3039 S. Halsted St.. Chicago, III.

Pasikalbėjimas
Amerikono ir Grinoriatis

Beje, gerb. S. Bardevičius pa-
larbuviiii ii likusi našle gaus

Veselga. Mirė sulaukęs vos 
melų amžiaus, taigi pačioje

ims metus. Velionis mat ilga 
laika dirbo Eudicatt Johnson v
kompanijos dirbtuvėj. 'lutai,

je išgyveno apie šešis melus. Pa

kompanijai sunkų našlės likimą, 
josios valdyba suliko duoti jai 
pašalpos liek, kiek uždirbda-

prakilnaus žmogaus pasidarba
vimas. Garbė jam!

V. J. Čekanauskas.

Baltimore, Md

mins. Žmones buvo taip išsi
gandę los nelabosios ligos ir kad

Gėrė net ir lokio, kur buvo pri
siekę niekad (langiaus negerti.

line (ai geriausias vaisias nuo 
inluenzos. Ir kokios gi pasek
mės iš to? Sirgo ir mirė kaip

svaiginančių
kad žmonės

gėrimų. Bėdos

Jie m ina pas

rė apie 30 yphtų. Sergančių jau 
nedaug. Bei liga dar siaučia, 
nors susirgimų skaičius nuolat 
mažėja.

Beje, musų gerasai kardinolas 
Gibbons labai protestavo, kam

rė bažnyčias. Jam, mat, nepa-

—Zigmas.

Knygele sutaisyta Dr. A. J. Karaliaus. Leidi
nys “Lietuvių Žurnalo”. Gražus vaizdelis, kaip 
Amerikonas mokina grinorių politikos. Kai
na 10c.

Iš Clevelando

va rijos pavieto, Simno gminos, 
kaimo Paukiškių. Buvo darbš
tus ir apšvielą mylintis darbb-

kus laikraščius ir knygas.

Beje, velionis prigulėjo prie

Šv. Kazimierio Draugijos, 'rė
čiaus buvo palaidotas be jokių

nėse. Tebūnie jam lengva šios

Aa Veselga paliko dideliam nu 
lindime seserį ir įbrolį.

—J. P. Deveikis.

So. Omaha

šis - tas. i

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, Chicago, III

Šis ir tas.

Miesto vai-

ko 
ir

Juozapas Samoška,
536 Concord St.,

Tndianopolis, Ind.

. Gaunama “Naujienų 
Knygyne

Velionis paėjo
Raseinių pav., 
parap., Mate.škių

nubudime brolius Juozapą
Pranciškų Samoškus.

31 metą amžiaus, mirė kelver-. 
ę,e Spalio 31 d. 1918. Milvvau- 
kee County Ligonbutyje,

iš Kauno gb., 
Pagramončių 
kaimo. Pali

Pas mus tuo tarpu veikimas 
l ik ispaniškoji

Ka-tik išėjo iš spaudos

Mulkiuflpaštalas
Labai juokingas scenos 
veikalėlis. Jo autorius, 
išvedęs scenon Kačkulį,

riančius savo “augštu 
mokslu”, kurie vienok 
mokslo nei pauostyti nė
ra gavę.

Kaina 15 centų.

Augustinas Samoška

AKUŠERKA
Tek Drover 4136.

Mrs. Mary Jankauckienė pirmiaus 
gyveno West Sid -j, 2303 S. Oakley 
avė., dabar parsikėlė į naują vieta, 
3412 So. Halsted st. (ant 2-rų lubų), 
Chicago, III.

os: teatrai, 
lokyklos, salmnai, bažnyčios ir 
,airių susirinkimų, vietos. Iki

virš 30,(10(1 žmonių. Mirė virš 
500 žmonių. Jų tarpe ir viena 
sąjungiele — d. O. Vosylienč.

Kažkokie “geri daktarai” pa
lmė ligoniams ir sveikiems srėb
ti... “brendo!” Ir, žinotumėte, 
tie patarimai žaibo greitumu ap
lėkė gyventojus ir dabar stro-

Šiuomi laiku pas mus viskas 
tyki! ir ramu. Sulaukę šven
tos dienos turime sėdėt namie, 
nes bažnyčios ir visokios viešos 
įstaigos uždaryta jau nuo 6 d.

jęs, tos ispaniškosios int'luenzos. 
Liga labai siaučia. Tarpe lietib- 
vių šeimynų taipgi laibai daug

Slau-

() palįs žmonės irgi nelabai

Tad nestebėtina, kad pas mus

12 d. spalių pasimirė aa Pran
ciškus Gaudutis, apie. 30 melų 
amžiaus, vedęs. Paliko didelia
me nuliūdime moterį. 20 d. spa
lių vėl pasimirė aa Antanas Ju
si na vičius. Paliko moterį su 
dviem mažiais kūdikiais. Na- 
bašninkas, beje, pastaruoju lai-

Žmonių baime kuodidžiausia

prisiklausę visokių kalbų nešio
jasi pasirišę po kakliu kumpi rą,

gą... Lal^u apgailėtina, kad mu
sų žmonės labai mažai skaito 
laikraščius ir neatkreipia atydos

lipi
uos

“Genys margas, o svietelis dar 
niargesnjs,” sako sena lietuvių 
patarlė. Tikra tiesa. Nugi, 
malė, kad “geri žmonės par 
jonai” nebeturi vielos dėl sc
biednos moterėlės, kuri niekuo
met nebuvo ir nemano būti lai- 
svamane. Ją turėjo priglausti 
bedievis - laisvamanis. 'Fa se
nute (jos varijo čia neminešiu), 
beje, turi ir sūnų labai cnąlly- 
vą/žmogų, bet.. Tai taip elgiasi 
tie žmones, kurie, sakosi, gyve-

ra tokios: ligonių skaičius nesu
mažėjo, ibet girtų — pilnos gat
vės... Clevelandas dar niekuo
met nematė tokių “scenų”. Mat, 
“gydosi” kas tik gyvas ir turi rei 
kiamų skatikų. O tuo, žinoma, 
naudojasi “naujieji drugštoriai” 
— saliunai. Puiku, ar ne?

Beje, vienas 59 stryto “Džio
vas” jau “pasigydė”. Taip jis 
pamylėjo tą naująjį “vaistą”,kad 
niekuomet nežadėjo su juo <>kir- 
h« Tr neskyrė jkį paskutinėj NedefdieXh 'io* Udl.™'

f. •
Senelė’ dabar gyvena pas lais

vamanį ir džiaugiasi, kad čia jai 
esą dešimtį karių geriau negu 
pas savo tikrą sūnų.

—Darbininkas.

Laisves Bondsai
perkami už cash. Ėmei and Co., 740 
W Madison, kampas Halsted gat., 
room 232, 2-ras augštąs, virš Ftmous 
Clothing Store. Atdara vakarais iki

iLu&lię.kvH

Tikėjimu Istorija
Parašė P. D. CHĄNTEPIE DE SAUSSAYE 

Teologijos Profesorius.
Lietuvių kalbon vertė J. LAUKIS.

į Sergėkite savo akis į

| Dr. A. R. Blumenthal |

malam by kokiam neprityrusiam 
aptlekoriui .auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo. 

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
Saliu ištyrt jus akis it* pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą atlia- 
u belaukiant, užtikrintai.
Jei jums akiniai nebus reikalin

gi, mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1881 So. Aahland Avė. ChlcaT- 
Kampas 18-toi gatvėe 

2-čios lubos, virš Platt’o aptiekM 
Tėmyklte j mano paraig 

Valandos nuo 0-tos vai. ryto ikb 
• vai. vakaro. Nedalioje nuo I 
vai ryto iki 12 valandai dieną.

tikėjimai su daugybe paveikslų jų dievų, dievaičių, 
relikvijų, bažnyčių, Šventinyčių ir tt.

šiokiu ar kitokiu reikalu susiduria su tikėjimu.

galėtų pasakyt apie tikėjimus.
Knyga turi 1086 puslapius, gražiuos, tvirtuos 

apdaruos, kurių nugara ir kampai aptraukti skūra, 
šonai audimo, o ant nugaros auksuotum raidėm už
rašyta knygos vardas.

Jos reikalaudami siųskite užsakymus drauge 
su pinigais į

NAUJIENOS
1840 So. Halsted Str., Chicago, Illinois

Darykite patįs p. a. Baltranas 
savo vyną

Vynuogės
Vynuogės
Vynuogės

Dabar yra laikas jas gauti, iki 
zonas pasibaigs.

Klauskite
Dan Coyne,

Tel. Maine 2835

Coyne Bros.
119 W. South VVater SI.

Didelis laikrodis virš durą.

SO

Pirmos klcsos saldainių, Icc Crca- 
m’o Sodos ir lengvų gėrimų, cigarų 
ir tabako. Taipgi turi automobilių 
patarnavimui.

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

Phone Boulevard 7351

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egaamtauoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga domi at- 

< -ą, kreipiama 1 vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kam p. 47 st 

Tclephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

fteillL 933 S. Ashland Blvd. Chicagi 
T«l»phon« Haymarket 2144

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ii CHIRURGAS

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chronišką ligą 

Ofisas: 3354 S. Halsted St., Chlcagt 
Tclephou* Drover *492

VALANDOS: 10—11 ryto; 2—2 popUtų
7 H vakare. Nedėliotaie 10—12 diena.

■BHMHMEnMMMHiilMMMHMBMMMMI

Tclephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st. Chicago

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

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gcvni lietuviams žinomas per 1<5 me
tų kaino patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.
, Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir T.abaratorlja: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Tclephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street 

.' VALANDOS: 8-V ryto, tiktai.

A

mm mumOB ■■■Bone aMHB^ 

Paskolos $30>ki $300 I 

Legalė rata 3’/2% menesyje.
Vyrui ar moteriai, dirbančiai ■ 
ar užlaikančiai namą.

Ant rakandų, piano, victro- 
los, sankrovos fixturcs, ve- ,
žinių, automobilių, Liberty ,
Bonas ir Insurattcs Policies. 
Skolinamo Stockyard’ų, Ša
ltos ir dirbtuves darbinin
kams, gelžkelio ir biznio ”
žmonėms, klerkams ir tt. m
Ateikite j ofisą ir mes vis
ką smulkmeniškai išaiškinsi 
mc. Atdaru utarninkais, ket
vertais ir subatomis iki 8 ,
vai. vakare. Panedeliais, se- 
rėdomi*, ir pčtnyčiomis iki

Į 6 va), vakaro. ,

I LOCAL LOAN CO. I
TUOS. F. KERW1N, Mur.

4617 So. Halsted Street "
i Po valutijoH priežiūra.

! į Tel. Drover 2116. 2-ras augštas

Milda teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10€ 
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
1 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVĖS

DR. G. M.GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St., kertė 32 bL 
Chicago, Iii.

SPECIALISTAS 
Moteriški), Vyrišką ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

9—10 ryto, nuo 12 iki 2 popiet 
ir nuo (i iki 8:30 vak. Nedėlio- 
mis vakarais ofisas uždarytas.

Tclephone Yards 687
I

Cash už Bondsus
850.00, $100.00 iki $1,000.00 Val

džios Bondsai perkama už cash, 
ba paskolinsime jums pinigus 
juos legale rata nuošimčio, arba 
pirksime jūsų nuošimtį bondsų
mokėdami dalį. Atsineškite bond
sus pas

CARL M. WH1TE,
Room 411, 56. TCi^hlngtoĄ

ar- 
už 

nu- 
už-

Vyrišky Drapanų Barbenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo 818 Iki 
835 siutai ir overkotai, nuo 87.80 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu p am ui
tų oyerkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo 825 iki 885, dabar 
$5 ir augščlau. Kelnės nuo 81.50 Iki 
84.50. Vaikinams siutai nuo 83.00 
iki 87.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis Ir va
karais.

S. GOEDON
1418 S. Halated SL. Chica*o. 111

Tclephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
8325 So. Halsted SL, Chicaao.

Dr. Leo Avvotin
Gydytoja*, Chirurgai, Akušeris 
1920 So. Halsted SL, Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10-12 rytą; 8—9 va
kare. Tel. Canal 4207.

Sfl N B

Tai Yarda 3654. AKUftERKA

Mrs.A.MIchnlewicz 
laiguai Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vusi PennsylvUnijos 
hospitalėse ir' Phila- 
delphijoj. Pasekmin
gai patarnauju prie 
gimdymo. Duodu rodą 
visokiose ligose mote
rims ir merginoms.
8113 So. Halsted Str.

(Ant antrą lubų) 
Chicujo.

H
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Visi pažangieji Clūoagos gy
ventojai ir jų organizacijos prie
šinasi tai galingai sutarčiai. Už 
ją agituoja tik stambusis biznis. 
Lietuviai darbininkai - balsuo-

Panotelle, Lapkričio 4,1918.
kųopos susiriiKkime. kurs į , Už tai, kad Jurgelionis buvo' 

vienas iš tų, kurie reikalavo, kad 
Geležėle nebūtų priimtas kuo- 
pon, degas Vikšrys davė įneši
mą, kad kuopa pareikalautų nuo

netikėtai įvykęs prieš rajono

si rinkine jo priėmimo klnusi-

Epidemija eina prie 
galo.

SUSIRGIMŲ IR MIRČIŲ 
SKAIČIUS MAŽĖJA.

šiandie atidarys šokių 
svetaines. cų

Taigi, ta “ispaniška liga”, in- 
fhienza, eina prie galo. Sveika
tos departamentas tikisi, kad už 
savaitės - kitos ji visai paliaus 
siautus -1— jeigu tik nesiras ko
kių nors “ypatingų priežasčių”. 
O jų rodos, nebus. Tuo žada rū
pinsies tas pats sveikatos depar
tamentas. Sveikatos reikalų ko- 
misionierius sako, kad jo inspek 
toriai stropiai dabosią teatrus, 
šokių svetaines ir visas kitas to
lygias vietas. Jeigu tik svetainių 
valdytojai nenorėsią pildyt svei
katos departamento patvarkymų

- “jų biznis bus uždarytas”.
Naujų susirgimų ir mirčių 

skaičius žymiai nupuolė. Pra
eitu subatą influenza susirgo tik 
351 asmuo, plaučių uždegimu— 
146. Mirčių buvo 161. Iš jų 
111 mirė nuo influenzos, o 50 
nuo plaučių uždegimo.

šiandie, beje, galutinai atšau
kiama visi suvaržymai kas dėl 
viešų susirinkimų. Taigi šį va
karu atsidarvs visos šokiu ir ne- I t *
va susirinkimų svetainės. So- 
kių mylėtojai turės progos — 
“atsigavėti”.

PILIEČIAMS - 
BALSUOTOJAMS.

Balsuokit prieš sutartį su 
gatvekarių kompanijomis!

t - ... -_
Piliečiai - balsuotojai, bukite 

atsargus. Byloj jums prisieis iš
rišti svarbų klausimą, Ibutent: ar 
Chicagos gatvekarių linijos bus 
tam, kad teiks reikiamo patar
navimo gyventojams, ar pasi
pelnymo šaltiniu ke liems pelna- 
gaudomos. Vadinasi, jus ryloj tu 
Tesite balsuoti už ar prieš tą 
vadinamą trąction ordinance 
sutartį su gatvekarių kompani
jomis. Piliečiai! Balsuokite prieš 
tą sutartį. Balsuokite ddl sekamų

1. Šita sutartis (paragrafas 17) 

leidžia kompanijoms padidint va 
žinėjimos kainas “sulig reikalo”. 
Yra manoma, kad jeigu tik žmo
nės priims tą gėdingą sutartį, 
kompanija “matys reikalo“ pa
didint važinėj imos kainas po 8 
c., o gal ir 10 centų nuo pasa- 
žierio. Ar jus norite mokėti po 
10 e. už “transferą”? Jeigu ne, 
tai balsuokite prieš tą sutartį!

2. šita sutartis reikš legalizavi
mą gatvekarių baronų nuosavy
bių ant tiek, kiek jos nesą ver
tos. Kaip apskaitliuoiama, tai 
gatvekarių ir dlevatorių kompa
nijų vertybė siekianti nedaugiau 
kaip šimtą šešiasdešimt keturis 
(161,000,000) dol. Tuo tarpu su
tarty] ji siekia net 220,111,128 
dol.!

Žinote ką tatai reiškia! O gi 
tą, kad gyventojai turės sudėti 
kompanijai apie pusketvirto mi- 
1 i o n o dolerių e k- 
stra pelnų, ir tai — kas me
tas! Bet tai dar nevisa. Jeigu 
miestas užsimanytų atpirkti gat- 

/vekarių linijas, t. y. padaryt jas 
miesto nuosavybe, jisai turės už
mokėti kompanijai apie 90 inili- 
onų dol. daugiau, negu už jas 
buvo reikalauta 1916 metais. Ar 
jums tatai patinka? Jeigu ne, 
tai balsuokite prieš tą sutartį!

3. šita sutartis atiduos gatve
karių linijas pilnon dolerio pa
triotų kontrolėm Kaflbos, kad 
sutartis reiškianti galą “privati^- 
kietus valdymams bei pienams” 
ir kad ji kartu reiškianti geres
nį patarnavimą žmonėms — yra 
tik tuščia ir veidmaininga pasa
ka. Netikėkite jai! Gatvekarių 
linijos bus atiduota pilnon t. v. 
Board otTrustees kontrolėm ku
ri (taryba - boardas) susidės iš 
devynių asmenų. 1 ic trustisai 
taktiškai yra kompanijos ber
nai, tokie, kaip dabartinis gatve
karių kompanijos prezidentas 
Busby, Blair, Budd ir kiti. Iki 
1928 metų nė gyventojai, negi 
miestas neturės jokids atstovy
bės toj trustisų taryboj.Ar jus tai 
galite daleisti? Jeigu ne — bal
suokite prieš tą sutartį!

4. šita sutartis galutinai panai
kins t. v. Iraction fondą, kuria
me dabar randasi arti dvidešimt 
du milionai dolerių ir kuriuo tu
rėtų bu t atpirkta gatvekarių li
nijos. Sulig ta sutarčių, fonde 
esantis pinigai turės būt sunau
doti kasimui pasažierinių tune
lių. Negana to. Iki šiol miestas 
gaudavo 55 nuošimtį viso meti
nio pelno, kokį turėdavo gatve
karių kompanijos (tas pelnas tai 
gi eidavo j minėtąjį Iraction fon
dą). Naujoji sutartis atima inie 
stui jo dalį, vadinas, jeigu ta su
tartis bus užgirta miestas ne
begaus tų 55 nuošTinčių. Ar 
jus tam pritariate? Jeigu ne, 
(balsuokite prieš tą sutartį!

5. šita sutartis reikštų paver
gimą organizuotųjų gatvekarių 
darbiitinkų. 27 sutarties para
grafe sakoma, kad algų, darbo 
valandų ir sąlygų klausimą riš 
it- tvarkys toji tuvylia. li,-t
8 vai. darbo dienų pensi jų fondų, 

pasilsį vienos dienos savaitėj ir 
apie darbininkų organizacijas nė 
žodžio. O kas nežino, kaip no
nai Busby ir kiti “riša” ir “tvar
ko“ algų, darbo valandų ir kitus 
tolygius klausimus! Da ribini n- 
kai. tokiai sutarčiai iųs negalite 
pritarti, balsuokite prieš ją!

6. šita sutartis, be daugelio ki
tų blogybių, padarys negalimu 
daiktu padaryti gatvekarių lini
jas miesto nuosavybe. Keikia
masai fondas bus išeikvotas. Ne
tik už eilės melų miestas gaus 
menką dalelę nuo to pelno, kurį 
rausis gatvekarių baronai. O už 
gatvekarių linijas reikės užmo
kėt virš 220,000,000 dolerių! 
Tam juk niekas negali pritarti,

balsuokite prieš.

tojai, jus taipjau negalite jai pri
tarti. Jus negalite norėti skriau
dos sau ir savo draugams. Tad 
— balsuokite prieš tą sutartį!

PAGAVO TRIS 
AUTOMOBILIŲ 
VAGILIUS.

Policija vakar sučiupo tris au 
tomobilių vagilius, kurie bandė 
parduoti savo “tavorą” net Bloo- 
mingtone. Jų vardai: Walter 
Scott, Eduard Pape ir William 
Vau Ote.

NUSITROŠKINO.

Name 11125 Watt gt. vakar 
naktį nusitroškino gasu tūlas 
George Davidson. Saužudybės 
priežastis nežinoma.

MERGELĖ“KARŽYGĖ“ 
IR ALKANAS “BANDITAS.“

Panelė Adelane Roache neti
kėtu bildu liko “karžyge”, o al- 
kanasai smuikininkas, Charles 
Horvatb, “banditu”.

Buvo taip. Praeitą sukatos va 
karą Ontra kafeterijon, 31 So. 
Wabasb gt., įėjo nepažįstamas 
vyras, apie 23 metų amžiaus, ir 
paprašė cigaro. Kasininke, taigi 
p-lė AddJane, padavė cigarą ir ė- 
io prie registerio, kad atidavus 
jam “čenčių”. Tuo tarpu vyras 
įsiveržė į jos kameraitę ir pa
stvėręs dėžutę su 600 dol. ban
dė ištrukti. Smarkioji panelė į- 
sikibo jam į skverną ir pradė
jo šaukti. Jai pagelbon atbėgo 
gatvės publika. Banditas netik 
buvo |Kigautas, o ir biauriai su
muštas, taip kad prisiėjo gabenti 
jį į ligoninę.

Ligoninėje jis pasipasakojo vi 
są savo istoriją. Ji yra tokia. 
Ilorva'thas — smuikininkas. Ji
sai tarnavo vienoje pasilinksmi
nimo įstaigoje. Kuomet pradė
jo siaust ispaniškoji epidemija, 
sveikatos departamentas uždarė 
tą įstaigą. I lerva t Ims liko be 
darbo, o jo moteris ir du maži 
kūdikiai — be duonos. Jisai lo
dei nutaręs likti banditu, kad tik 
išgelbėjus savo šeimyną nuo bai
saus bado.

Policija šitai IForvallio istori
jai netikinti, <> <Ii<*iapiai jau spė

ji) pakrikštyti sutmąją panelę 
karžyge, o Hbrvathą — bandi
tu.

APKALTINO
UNIJOS VADUS.

j_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Jau Atspausdinta Ir Galima Gaut

Paskendusis Varpas
Penkių Aktų Pasakos Drama 

(Gerhardo Hauptmano. Verte A. Lalis).
Yra tai puikiausias literatūros veikalas—pasaka-drama—kokio 
ligšiol dar lietuvių kalba neturėjome. Kiekvienas, kas tų vei
kalų skaitys, skaitys ne sykį, bet dešimt ir dvidešimt sykių, 
ir vis negalės atsigėrėt jo puikumu.

TEATRŲ MYLĖTOJAI, LOŠĖJAI!
Pasiskubinkite tų veikalų kuogreičiausia jsigyti ir pastatyti 

' scenoje! Nepraleiskite progos. Kaina 50 centų. Adresuokite:

NAUJIENOS
1840 So. Halsted St., Chicago, III.

Teisėjo Sanborno korte užvakar 
užsibaigė byla prekių išvežiotų
jų unijos vadų: Michadl Norris’o, 
John Haley’o ir James Lynch’o. 
Prisaikintieji tejsėjai rado visus 
tris esant kaltais už peržengimą 
įstatymo tar|>valstijinei pirkly- 
bai, kitaip, Shermano akto.

Kaltinamieji tokiu prisaikintų 
jų nuosprendžiu nepasitenkino 
ir reikalauja naujo bylos nagri
nėjimo.

Reikia pasakyt, kad toji byla 
turi didelės reikšmės tiek darbi
ninkams, kaip ir fabrikantams. 
Jeigu byla bus pralošta tai ateity, 
je samdytojai galės pasinaudoti 
ja kuone išimtinai kiekviename 
streike.

BRIDGEPORT

ŽENKLYVAS 4-tos KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Vienas klausimas išviso tebu
vo apsvarstytas pereitame LSS. 
4-tos kuopos susirinkime, kurs 
įvyko Mildos salėje, subatoje, 
lapkričio 2 d. Tai buvo klausi
mas apie priėmimą kuopon vie
no aidoblisto, Geležėles.’

Tas aiddblistas jau buvo pri-^ 
imtas kuopon

M

Ginčuose upių Geležėlės priė
mimą pasirodė, kad kuopoje y- 
ra apsireiškęs keistas krypsnys 
tarp kaikurių kuopos narių. Tai 
Krypsnys, kurs linksta ir ten ir 
šen ir kur tik nori, bet kuoma- 
žiausia socializmo pusėn.

Keletas draugų, kurie prieši
nosi Geležėlės priėmimui, nuro
dė į tai, kad tas žmogus per ke
letą metų niekinęs sociaRistus ir 
socialistu, partiją, vieša ,i savo 
taip vadinamose “prakalbose” 
vadinęs socialistų partiją politi
kierių saiku buvęs nenuora
ma ir darbininkų vienybės ardy
toju ir p. Drgai Jurgelionis, Sim
bolis ir kiti nurodinėjo ypač į 
tai, kad Geležėlė, kaipo aidobli- 
stas, yra priešingas soc. pri
ncipams, ir todėl negali būti so
cialistų. kuopos nariu, nors jis 
ir nieko nebūtų šmeižęs.

Geležėle betgi atrado kuopoje 
daugelį “užtarytojų“. Vienas iš 
jų tiesiai užreiškė, kad kuopoje 
esą jau daugybė aidoblistų, to
kių kaip Geležėlė, ir todėl nesą 
priežasties delko Geležėlė netu
rėtų būti priimtas, jeigu kiti 

aidoblislai buvo priimti.
Tokie draugai kaip Vikšrys, 

Trainys ir kiti tvirtino tiek, kad 
Geležėlė esąs tikras proletaras 
ir todėl jis esąs ir sociallistas, ir 
galįs būti pilnu nariu ketvirto
sios kuopos. Draugas Vikšrys 
prie progos dar užsipuolė aid 
Drgo Jurgelionio, kam jis ką tai 
negero pasakęs apie socialistus 
keletas melų atgal.’ Užsipuoli
mų buvo ir (langiaus.

Po kokios valandos kalbų bu
vo duota ir Geležėlei pasiaiškin
ti. Mažiukas kresnas žmogiukas 
su raudona n ošia ir paraudu
siom akim, su burna primenan
čia bekemioto žiotis, Geležėle 
jautėsi, kad jis pasidarė svarbus 
žmogus, ir todėl pradėjo kalbėli 
labai pavožnai. Jis užreiškė kad 
jis visados Ibuvęs toks, koks jis 
dabar esąs, ir dabar esąs tokiu, 
kokiu Ibuvęs ir todėl neturįs nie
ko atšaukti. Jis ivsą laiką mo
kinęs socialistus tikro socializ
mo, jis nėręs iš kailio tuos, ku- 
rie dabar neriasi iš kailio, jisai 
buvęs išvarytas iš 1 Uos LSS.4 v'

kuopos. Keletas metų atgal už 
tai. kad jis jau tada stojęs prieš 
*‘tsj burssclylų” ( ( '< vi i t į ) ii- nic- - 

kinęs ji, kada dar niekas to ne
daręs. Taigi dabar visi galį ma
tyti, kad Gdležėlė buvęs teisin
gas, taip, jis jaučiasi, kad jis vi
sus išmokinęs, kad dabar drau
gai socialistai pasidarę jo moki
niais. Kaip-gi dabar savo pro
fesoriaus draugai ims ir nepri
ims į savo kuopą?

“Ar tebesi aidoblistų?” už
klausė jo vienas iš draugų.

“Taip aš tebesu yidoiblistu, bet 
esu sykiu ir sočia Ilk t u,“ atsakė 
Geležėlė, ir tęsė toliaus kažinko- 
kį nerišlų vebliojimą apie aido- 
blizmą ir socializmą.

Po Geležėlės kalbos draugas 
Šimbelis griežtai užreiškė, kad 
tolesnių kalbų nebegali buli, ka
dangi Geležėlė atsisakė atšaukti 
šmeižtus, kokius jis drėbė ant 
socialistų partijos ir kadangi jis 
neatsisako nuo aidoblizmo, o ai- 
doblizinas niekad nebuvo ir nė
ra socializmu. “Tie du dalykai“, 
sakė draugas Šimbelis yra taip 
skirtingi, kaip vanduo ir ugnis.“ 

Tečiaus išėjo kitaip, kaip no
rėjo Drg. šimlbelis ir kili drau
gai socialistai. Pasirodė, kad

Jurgelionio pasiaiškinimo, kam 
jis keletas metų atgal kur tai pa
sakęs, kad socialistai jį vertę me
luoti. Aitas įnešimas tečiaus bu
vo atmestas 22 balsais prieš 18.

Po to jau atėjo .laikas susirin
kimui užsidaryti. Buvo spėta 
dar paskirti darfoininkus ateinan 
čiam kuopos vakarui.

Taigi išviso vienas klausimas 
tebuvo apsvarstytas kuopos su
sirinkime. O visgi susirinkimas 
buvo labai ženklvvas. Klausi- 
mas betgi argi jau ištikrųjų so
cialistų kuopa turės galutinai 
pavirsti į aidoblistų ir socializ-Į 
mo šmeižikų kuopą. Galutinas ■ 
sprendimas apie tai dar visgi 
prigulėk visiems kuopos na
riams, kurie gal nepatingės ka
da nors ateiti į susirinkimą in 
corpore, jei bent tam, kad apgy
nus socializmą nuo ketinančio 
praryti jį aidoblizmo ir po’liti- 
kierizmo.

f —Specialia Reporteris.

ASMENŲ JIEČKOJIMAI
Pajieškau švogerio, Juozapo Kve

daro, paieina iš Kauno gub., Šiau
lių pavieto. Naujos Žagarčs valsč., 
Danielių kaimo, jau 0 metai kaip iŠ 
Lietuvos. Pirmiau gyveno Chicago- 
jo. Jau tris metai kaip išvažiavo. 
Yra iŠ Lietuvos laiškas nuo jo mo
ters. Ir iyip turiu daug svarbių rei
kalų. Jei kas jį žinot, praneškite 
man jo antrašą ,arba jis pats tegul 
atsišaukia. Busiu labai dėkingas. 
Stasys Varnis, 3032 So. Park Avė., 
Flatt 42, Chicago, UI.

_ JIEŠK0 KAMBARIŲ
DC VAIKINU pajieško kambario. 

Geistina arčiau prie Madison gatv. 
Atsišaukite tuojaus. A. Tamasiunas, 
1240 5t. Louis Avė., Chicago, $11.

REIKIA DARBININKŲ
FURT. SHAFFNER and MARK 

REIKALAUJA
RANKOMIS SI U VCJ U 

dėl
SACK COAT SHOP 

RANKOMIS SKYLIŲ BEISTERIŲ 
Udzikams skylių dirbėjų

FINISĖRKU
taipgi

Merginų traukyti siūles ir valymo 
kautų

Merginų galinčių gražiai siūti 
rankomis.

Mokyties rankomis skryles beistyti. 
Nubaigti dirbti guzikų skyles. 
Gera mokestis mokinanties.

BART, SCHAFFNER and MARK 
733 So. Karlow avė., (lįst Avė.),— 
kampas Polk. Chicago

TOVVN OF LAKE.

_______ JEI ANDAI ___  _
ATIDUODAMA rendon sankrova. 

Cicra vieta bizniui. Kampas 18-tos 
ir Halsted str. Pigi randa. 1747 
So. Halded St. Atsišaukite į savi
ninką. Povilas Rutkauskas, 
1633 Canal Str., Chicago.

JCMKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI nemokami dar

bo PRIRODYMO BIURAI
(U. S. Free Ernploynient Service)
Jieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adnsais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.
UŽ darbo paruplnimą visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vielų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšics darbininkų — į fabrikus, j ka
syklas, į ukius, į Šiaip Įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip motei ų ir vai- 

I kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

REIKIA dešrų kimšė'jų. Didelė 
mokestis. 932 W. 38th PI

PARDAVIMUI
Z

PARSIDUODA BUGERNĖ IR GRO 
ŠERNE. —PARSIDUODA VIENA 
GROSERNE ARBA SYKIU SU NA
MU. PARDAVIMO PRIEŽASTIS — 
SAVININKAS APLEIDŽIA CHICA
GO.

A NI) R E \V IW A S H K E \V ICZ 
4543 S. MARSHFIELD AVĖ., 

CHICAGO.

PARSIDUODA pigiai grosernė lie
tuvių apgyventoje vietoje. Biznis iš
dirbtas gerai. Atsišaukite greitai.

J. Mačiui kis,
3518 S. \Vallace St., Chicago.

ketvirtoje socialistų kuopoje ai- 
doblizmas jau yra didesnėje pa
garboje, negu socializmas. Ga
lutiname balsavime Geležėles 
priėmimas buvo užtvirtintas di
dele didžiuma balsų.

Pastebėtina, kad aidoblizmo 
pergale gana didžiai apsidžiau
gė ir tokie draugai, kurie iki šiol 
buvo “socialistais; pavyzdžiui,
Stilsonienė. Ji, kaip vaikelis, tik 

nepaprastame šypsojos, tik džiaugės.

Town of Lake, Lietuvių Divi
zija (7 prec. wardo 29) 4-os Lais 
vės paskolos bondsų išpirko už 

11,350, nepriskaitant tų, kurie 
pirko iš Draugo. Tai didžiausia 
suma už visas kitas 29 \vardo 
produktuose.

—Charles Z. Urnich.

Pranešimai
“Birutės” choro repeticija įvyks 

ularninke, lapkr. 5 d., Mark White S. 
svet., 8 vai. vak. — Visi daininkai ir 
daininkės malonės susirinkti lygiai 
paskirtu laiku. —Rast.

Jaunų Lietuvių Amerikoj l‘aš. Kliu 
bo repeticijos “Kaizeris žmogžudys” 
l)US(*p;medelyj ,lapkr. I d., svet. 3201 
Aiiburn avo. Visi lošėjai prašomi 
atvykti laiku. ■—Komitetas.

Roselando 137 kp. rengia prakal
bas panedėlio vakare, lapkričio I d. 
Stančiko svetainėj 205 E 115 Kal
bės .1. Dnbickas ir kandidatas j val
stijos legislaturą .1. Gajeski, 7:30 vai. 
vakaro. Visi kviečiami atsilankyti

Komitetus.

“Pirmyn” choro “Musų laimėji
mas” praktika Įvyks panedėlyj, lap
kričio I d. 8 v. .v, Liuosybčs svetai
nėje, L822 Wabansia Avė. Lošėjai 
i)' dainininkai, dalvvaujantjs lošime, 
malonėkite susirinku laiku.

—Re ngėjai.

F!XTIiA? ENTRA!
Svarbi o F<* r en <• i j :•

Nedalioj, lapkričio 1O d. įvyks 
l.ielu\iii l,:iisv:iin:iiiiu l,'etlt“r:iriji)S 
konferencija, Meldažio svetainėj. 
2211 \V. 23 Place. Visi LLF. nariai 
prašomi atvykti į minėtą susirinki
mą, kuriame bus svarstoma labai 
svarbus organizacijos reikalai. Dra
ugai, nepamirškite. Pradžia 10 vai. 
iš ryto. Draugiškai — •

LLF. Centro sekretorius, 
Julius Mickevičius.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
I’ajie.škau savo brolio Izidoriaus 

Pisčoko, Kauno gub., .Šiaulių pay., 
Kuršėnų parap. Atsišaukite šiuo ad
resu:

Elzbieta Sabas,
405 Linden avė., Stcnbenville, Ohio.

Pajie.škau savo pusbrolių Pranciš
kaus ir Jono Tumusų, Suvalkų g., 
Naumiesčio pav., ir parap., Valių 
kaimo. Meldžiu atsišaukti šiuo ad
resu :

V. Venclovailis, 
1432 S. Ilalsled st., Chicago, III.

Pajie.škau savo brolio Antano Ka- 
latkos, metai laiko kai negaunu nuo 
jo žinios. Jis gyvena Kearny, N. J. 
Prašau duoti žinią — jis pats ar kas 
kitas.

John Kalatka, 
15715 VVoodbridge avė., ITarvey, III.

Pa(jieškau savo giminaičių Liudvi
ko Survilo ir Konstanto Doveikos iš 
Kauno gub. Pirmiau gyveno Chica- 
goje. Jie palįs arba gal kas kitas 
praneš, už lai busiu labai dėkingas.

Juozas Bauža,
1418 So. Fairfield Avė., Chicago, III

Pajiešknu savo pačios Salomijos 
Slapunavičienės, po levais Krasauc- 
kaitė, iš Kauno gub., Panevėžio pa
vieto, Pasvalio parapijos, Krupių 
<aimo. Ji prasišalino nuo manęs 4 
melai algai išvažiuodama j Tacoma, 
Wash. Turiu svarbų reikalą. Mel
džiu atsišaukti arba kas kitas ją ži
nantis malonėkite pranešti šiuo ad
resu: K. Stapunavičia,
938 W. 34 St., Chicago, III.

Aš Joseph Kiburis, pajie.škau savo 
čvo Franciškaus Kiburio, Kauno g., 

' 'riškių miestelio. Jis gyveno pirma 
‘hiladelphijoj, Pa. Turiu svarbų rei

kalą. Mano adresas: Joseph Kiburis,, 
80 Leuschner, Hamtramick, Mich.

REIKIA Mhearmenų ir leibcrių *į 
Scrap Iron Yard. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. Atsišaukite į 1632 
W. Kinzie st., Chicago.

REIKIA moterų prie tvarkymo 
knygų ir popieros. Gera mokestis. 
Pastovus daubas. — Miller and Co- 
hen, 1416 Blue Island avė. Tele- 
phone ('.anai 857.

REIKIA moterų dėl rinkimo sku
durų j .junk sliop: turi būti patyru
sias; darbas ant visados.

Ginsbnrg,
2707 W. 12111 St., Chicago, III.

REIKALINGA ledą traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 42‘_>c. j 
valanda, 10 ir 11 \ ai. darbas.

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

R EI KALINGA 10 pardavėjų vyrų ir 
moterų prie pardavinėjimo gyduo
lių šluba nuo stubos nuo Influen- 
z.os. Gera mokestis, pats rimas ne
reikalingas. Kreipkitės daktaro oli 
sau:
3548 S. Halsted st., Chicago, III.

REIKIA 10 prityrusių moterų 
prie tvarkymo skudurų. Pastovus 

j darbas. Gera mokestis.
Goldman,

182(1 W. Lllh si., Chicago

REIKALINGI “čiporiai”, uždirba 
nuo $6 iki $1(1 į dieną. Pastovus da
rbus. Ateikite prisirengė i darbo 7 
v;.l. i-> to. I lt. ;,,tv I-< .i, ,i < t ■-v
Co., -15111 :tn«l 'VVestern Avė.

REIKALINGA indų plovėja Majes- 
lie Kcstaurant.
3502 So. Halsted si., Chicago

REIKIA prihrusin langų plovėjų. 
CHICAGO W1NDO\V CLEANING Co 
62 W. NVasbington St., Chicago.

REIKIA finišerių — prie varni- 
šiavimo krėslu. Atsišaukite j

Eaton Chair Co., 841 W. 22nd st,
1 blokas į vakarus nuo Halsted St.

REIKIA bueerio lietuvio. Gera 
mokestis. Pastovus darbas. Atsišau
kite į: 4737 S. Ashland avė.

REIKIA merginų į dešrų dirbamą 
kambarį. Didelė mokestis. 
932 \V. 381h Place.

Rb'IKIA merginų Į surankiojimo 
skyrių, taipgi prie punch preso da

rbo. The Boye Nrcdle (’o.,
4313 Ravenswood avė., Chicago

*RFIKALINGI vyrai ant burdo. Ge 
ra viela pakeleiviams. Telefonas1 
viduje. LIETUVIU KOTELIS, 
1666 S. Halsted SI. Chicago, 111.

REIKIA pirmos klesos barlende- 
rio, turi būt teisingas, blaivus ir ge
ras darbininkas. Gera mokestis ir 
pastovus dailias teisingam žmogui. 
Atsišaukite galavai j darbą.

II. R. Silverman, 
3322 S. Halsted SI., Chicago.
... 1 .... f .....  <1

REIKIA merginos j virtuvę. 5 tru
mpos dienos. $10 mokestis.

Spiegei May Šiem Co., 
1040 \V. 3511) SI., Chicago

REIKIA moterų prie abelno dar
bo keptuvėje. 9 vai. dienoje. Gera 
mokestis. Atsišaukite* i 

Case and Martin
1807 Walnut St., Chicago.
........ .. m ■ ■ ' .............................. .n ■ i ■ ...................... ........................... .

REIKIA moterų prie tvarkymo 
skudurs. Gera mokestis; atsišaukite 
tiiojus. HARRY DRAY 
1447 Blue Island Avė., Chicago

PARDAVIMUI du labai pikti šu
nis. Kam reikalinga kreipkitės grei
tai. F. Vasiliauskis,
5837 So. Throop Str. Chicago.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA Packard Limozin 

automobilius, 1913 modelio su 8 sė
dynėm. Tinkamas bizniui. Parduo
du pigiai — už pinigus arba mainau 
ant mažo vasarinio automobilio. At 
sišaugkite tuojau. Mašina galima ma- 
tyli visados. 3222 So. Halsted garage 
Telephone Drover 2186.

NAMAI-žEMe

NAMAI IRJ-ARMOS.
Pirmiau negu pirkti, namą, farnitj 

arba lotą, klauskite informacijų* 
Mes skoliname pinigus.

R. A. C. A.
29 So. La Šalie st., Chicago 

Room 336.
—-------------------.......— -----------------

TURIU parduoti arba atiduoti, 
kadangi aš apleidžiu miestą, puikų 
pustrečio augšto, du flatu. Si yra 
jūsų proga. Lengvos sąlygos.
549 \V. 42nd Place. Chicago.

TOKIO KITO BARGENO negalite 
rasti nei prorodyt, nes parduoda 
pats savininkas su dideliu nuosto
liu. Turiu greitai išeiti j kariuome
nę. Ant trijų augštų, naujas mūrinis* 
namas. Puikiausi ištaisymai ir bar-| 
nė su cementiniu florų ir vandeniu.! 
Strytas ir rlr naujai išbruknoti ir1 
atmokėti. Pastatymas kaštavo $7,- 
500, o lotas kaštuoja $2000. Parduo
du kiek kaštavo pastatymas — $7,500 
reikia įmokėti $1.500, o $6000 ant 
pirmo HiokIoh j me
lus. l’amisl.v k i t e — 1 metų senumo 
namas, o neša dvyliktą procentą. 
Kas galėtumėte pirkti, atsišaukite 
laišku į Naujienų ofisą, pažymėda
mi No 52.

mokyklos"
VALENTINE DRESSMAKING 

COLLEGES
6205 So. Halsted at.. 2407 W. Ma

dison, 1850 N. Well8 St.
137 Mokyklos Suv. - Valstijose.

Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknea ui

• 810. Phone Seeley 1643
I SAKA PATEK, Pirmintakl , 
's—__ ___________________ ______
AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, type\vriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiaraŠys- 
tės.

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

Uždirbkite S15 iki 
$35 į savaitę.

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

MASTER SEW1NG SCHOOL
J. F. Kasnicka, Prezidentas,

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

■ v .ik __ Ll.' -U ik. Į U




