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True translation filed wilh the post- mastei* ai Chicago, Sept. 16, 1918.as reųuired by thc act of Oct. 6,1917,

Austro=Vengrija Prašo Taikos
Talkininkai atmes Austri 

jos pasiūlymą
Korespondenlųpranešimai sa

ko, kad amerikieečiai šioje sek
toje paėmė 100 miestelių.

True translation filed wilh thc posl- 
niaster ai Chicago, Se|>t. 16, 1918. 
as reiiuired by the acl oi Oct. 6,1917

Amerikiečiai Apšaudo Metz

Truc translation filed witn thc post- 
master ai Chicago, Sept. 16, 1918. 
as reųuired by thc aci of Oct. 6, 1917,

AMERIKIEČIAI SUĖMĖ 
20,000 BELAISVIŲ.

Dienos Nuostoliai 
S. V. Armijos, 

francijoj

I
 True Irnnskdion filed vvith thc post-master ai Chicago, Sept. 16, 1! 

as reųuired hy thc acl of Oct. 6, 1917

Bolševikai nete

154 žmonės žuvo ant laivo
cialiuose rateliuose kada atėjo 
presos žinios iš Amsterdamo, 

ne-

PABYŽIl’S, nigs. 1 I. Skai
čius vokiečių belaisvių, suimtų 
gen. Persbing spėkų nuo pra
džios Amerikos ofensivo ketver
ge SI. Mihicl sek tore, sakoma, 
siekia 29,(MM).

True translation filed with Ihe post, i 
master at Chicago, Sept. 16. 1918. 
as reųuired by the aci oi Oct. 6, 1917
AUSTRIJA PRAŠO TAI- ka<l Al,s,,<>-.Vengrija pasiūlė

KOS.
Truc translation filed wuh Ihe post, 
mastei* ai Chicago, Srpl. 16, 1918. 
sis i-v<intru<i by the act of Oct. t5, 1917 
DIDELIS SMŪGIS VOKIEČIAM

\Vashington, rūgs. 15. A- 
m' iikos armijos užjuryj nuo
stolių sųrašas, paskelbtas karės 
deparhnento šiandie, paduoda 
89 vardus. Nuostoliai tokie:

t žmušta karė$ lauke 4; pra
puolė 33; snukiai sužeista 42; 
nežinia kaip sunkiui sužeisla5; 
mirė nuo šiaip atsilikimų 2.

Siame sąraše paduodamos se
kamos lietuviškai skambančios

kutams laike 50 dienų paduoti True translation filed with thc post-master ai Chicago, Sept. 16, 1918. 
... ... r .. „ as rčųuired by thc acl of Oct. 6, 1917bill of cxception .

Prieš išnešant nuosprendį H H ■
advokatai pareikalavo Į ^|į Į Į

luigrinčjiino pasi- MM ■ BĮ y į Į M M BĮ | | ’
remiant klaida. Reikalavimas Ii " B W ■ ■■
ko atmestas.

Kaucija užstatyta
piet ir Debsas tapo

šiandie po 
paliuosuo-

Paliuosuodamas.'s
jį už kaucija teisinas nusprendė 
priimth kaucijų lik su sąlyga 
kad Debsas pasiliks teismo juris
dikcijoj, ar važiuos j savo namus 
Terre Haute,’lnd. ir kad jis ne
važinės su prakalbomis, kaip jis 
manęs daryti.

Paklausus Dėbso ar jis turi 
kų pasakyti pirm išnešant nuo-

kaltinamą-
ke Petrogrado

Finai jau turi karalių
Truc translation fiicd vvith tiic post- 
master ai Chicago, Sept. 16, 1918. 
as reųuired by thc act of Oct. 6, 1917

BOLŠEVIKAI NETEKĘ 
PETROGRADO.

Prašo pradėti nesurišančias 
taikos tarybas. Smulkmenų apie vėlinusį lai

kos pasiūlymų dar negauta vals- 
! lybės departinente.

Kol nebus gauta, valdininkai

liuosavimų yra vedamos.
Sakoma, kad premjeras Le

ninas ir karės ministeris Troc
kį jau mėnuo atgal buvę prisi- 
rciiįię I>e«ti į Šveicariją.John Smorovski, 3231 Pauli

na SI., Chicago, prapuolė.
Joe A. Paszkic\vicz, Oltowalex, 

Mieli., prapuolė.
John Jaselskis, Bumford, Me., 

prapuolė.

Petrogradas esąs užimtas
prieš revoliucinių spėkų. ^tslation filed with the poif- 

master at Chicago, Sent. 16, 1018. 
as reųuired by the act oi Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI AREŠTA
VO KROPOTKINĄ

Londonas, rūgs. 't. - Kada
prasidėjo SI. Mihicl veikimas, ta 
me saliente buvo nuo 99,>09 iki I

i 100.000 vokiečių. Jie išbėgo po 
; 1.000 į valandų, bet žiolįs užsi- 

nežinoma c

Amsterdam, rūgs. 14. — A u- i 
stro-Vengri jos valdžia šiandie. ......
pakvietė visas kariaujančias ! 1"sisilkč oficialiai a>,ie lai svat 
„ ____ .«__»!______ ' styti.

l ečiaus privatiškai jie charek-. •*’ pagavo
tei i/.uvo vėlinusį išsivystymų kai
po dar vienų grandinį beverčia
me taikos retežyje, kurį, kaip

šalis pradėti nesurišančius svar
stymus kokioje neutralėje susi
rinkimo vietoje tikslu įvykinti 
taikų.

Popiežiui ir visoms neutra- 
lėms šalims taipgi pranešta. Ofi 
cialis pranešimas iš Viennos tai 
paskelbiantis čia yra gautas.

Paskelbtasai oficialiai ameri
kiečių suimtų belaisvių skaičius

1 matoma buvo, centralinės vuls- haipo l.i.dOO reiškia tik nuvest- 
1 lybės kalė pereita savaitę tikslu i uosius užpakalin i stovyklas.
sustabdyti smarkiai besiveržiau-1 Erancuzų suimti belaisviai nėra 
čius talkininkų kareivius, kurie ■ priskaityti.
jau yra arti Vrokictijos rūbe-j 
Žiulis ir nuolatos triuškina dva
sių vokiečių karinės piašinos.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, Sept. 16, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.
Truc translation filed wilh tlie post- 
master at Chicago, Sept. 16, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
TALKININKAI TURBUT as reųuired by the act of Oct. 6, 1917. i
ATMES AUSTRIJOS -TAI- AMERIKIČIAI APŠAUDO

. METZ.

True translation filed vvith thc post- 
inaster at Chicago, Sept. 16, 1918.

Eębo de Paris redaktorius 
Marcei tiuliu apskaito, kad ame 
rikiečiai suėmė arti 20.000 belai
svių. jų tarpe 5.320 austrų .

Frank Macludes, 821 W. 33 
PI., (’liicugo, prapuolė.

John Protoscky, Tamaųua, 
Pa., sužeistas.

Peter Kamar, 2338 S. Lcavitt
Si., Chicago, sunkiai sužeistas.

John Wyko\vski, 8504 Barley 
Avė., Chicago, sunkiai sužeistas.

Augusi V. Maleeki, Berlin,

simylėjimo; aš nemaldauju pa- 
Huosavimo. Kuomet yra žemes
nioji klesa, aš esu joje; kuomet 
yra kalėjimuose nors vienas 
žmogus, aš nesu liuosas.”

'ITtie translation filed wilh the post- 
inaster at Chicago, Sept. 16, 1918. 
as reųuired by the act of Oct, 6, 1917

JOHN REED AREŠTUO
TAS.

Paryžius, rūgs. 11. — Anglijos

torso žinios sako, kad Petrogra
das tapo paimtas antirevoliucio- 
nierių.

(Gautoji Londone ketverge 
kablcgrama sake, kad Busijos 

valstiečiai sukilo, įėjo į Petrogra
du ir laimėjo paramų dideles da
lies gyventojų jų kovoje prieš 
bolševikus.)

Senas anarchistų vadas ir trem
tinis kaitinamas konspiracijoj 

prieš bolševikus.

ATMES AUSTRIJOS 'TAI 
KOS PASIŪLYMĄ.

154 ŽMONĖS PRAPUOLĖ 
ANT LAIVO.

\Vis., sunkiai sužeistas.
S. Wizlans, Durya, Pa., 

kini sužeistas.
sun-

Londonas, rūgs. 15. — Nors 
susilaikoma nuo oficialių, ko
mentarų apie paskelbtųjų Aus
tro-Vengrijos taikos pasiūlymų 
iki nebus gautas pilnas tekstas 
“pakvietimo4* ir nebus valdžios 
apsvarstytas, vienok yra saugu 
spėti pasiremiant dabartiniu li
pu Anglijos ir talkininkų žmo
nių ir neabejotina viršenybė ka
rines s|>ekos, kad pasiūlymas 
buš atmestas.

Viename dalyke visi vaidinių^ 
kai ir gerai prityrę dabotojai, 
kūnuos tik galima buvo iki šį 
vakar privutiškai paklausineli, 
vienbalsiai sutinka, būtent

Kad Viennos pasiūlymas yra

Paėjo tris mylias priekyn 23 
mylių fronte.

Vokiečiams torpeduojant bu 
vo ant laivo 300 mo|erų.

Truc translation filed vvith ihe posl- 
master at Chicago, Sept. 16, 1918. 
as reųuired by the acl of Oct. 6, 1917,
DRAFTO TRAUKIMAS
GALBŪT BUS RŪGS. 24.

Reed, kuris yra apkaitintas kai
po vienas redaktorių laikraščio 
Masses tapo šiandie areštuotas 
federaiės valdžios po prakalbos 
socialistų viešame susirinkime 
pereitų naktį, parengtame pro-

Truc translation filed vvith che post- 
maslci* at Chicago, Sept. 16, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

BOLŠEVIKAI NETEKĘ 
KAZANIAUS.

Londonas, rūgs. 13.
sak Amsterdamo žinios į Ex- 
cliange Telegraph Co., kunigaik
štis Petras A. Kropotkin tapo 
areštuotas Petrograde id yra 
kaltinamas dalyvavime anglų 
konspiracijoj prieš bolševikų

Pu-

-Vengrija veikia tik kaipo Ber

supranta, kad kokie-nors jos

lodei nutarė panaudoti savo ben-

vų šakelės.
Tečiaus Anglijos užrubeži- 

nių reikalų ministerija iki 3^30 
vai. šių |>opietę negavo oficialiai 
Amsterdamo pakvietimo svarsty 
ti taikų. Viskų kų jie iki šiol 
gavo, tai pranešimų pratelcgra- 
fuotų laikraščiams.

Truc translation filed vvith thc post- 
master at Chicago, Sept. 16, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

AMERIKA ATMES AUS
TRIJOS PASIULIMĄ.

strija lūžta ir vieton eikvojus 
laikų blogesniam negu bevertin- 
gos taikos kalbos, dabar yra lai-

Londonas, rūgs. 15. -
neralio provost marshal ofiso 
pastangomis yra žaibo greitumu

tijų kareivių į Siberijų. Jis pa
statytas po $5,000 kaucija. Bced 
prižadėjo daugiau nebekalbėti 
iki naujos bylos.

Amsterdam, rūgs. 14. — Pa
sak žinių iš Petrogrado, anlibol- 
ševikiški kareiviai užėmę Kaza- 
niaus miestų.

(Kunigaikštis Petį* Aleksiejie- 
vič Kropdlkin yra garsus afiav- 
chį^tų vpdovas, moksliiiinkas ir 
geografas. Jis buvo’ ahbštuotas 
1874 m. už jo revoliucinį veiki
mų.)

armija daro puikų progresų. 
Nuo vakar po pietų ji paėjo nuo 
dviejų iki trijų mylių fronte ir 
tvirtovės Metz kanuoles pradėjo 
prieš jų veikti.

Amerikiečių linija šiandie vi-

moterų ir vaiki’, lapo torpeduo-

Viso ant laiva Galvvay (.asile 
buvo 930 žmonių. Iš jų, pasak 
pranešimų, 151 žmones prapuo-

šiųjų žmonių karinį lavinimų ir 
padidinti plaukimų žmonių už
jūriu '.parėmimui gen. Persbing 
ir jo armijos jų dideliame besi- 
veržime.

lis-gen. Crowder pareigus, šiap

True translation filed vvith ihe post- 
master ai Chicago, Sept. 16, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

MOONEY APELIUOS S. 
VALST. AUGŠČIAUSIAN

TEISMAN.

Truc translation filed vvith thc post- 
inaster at Chicago, Sept. 16, 1918.

reųuired by thc act of Oct. 6, 1917

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
S1MB1RSKĄ

Truc translation filed vvith the post- 
master at Chicago, Sept. 16, 1918. 
m reųuired by the act of Oct. 6,1917.

40 , ANGLŲ NUŽUDYTA 
MASKVOJE.

Mosellc, Haumont, Dancourt ir 
iki Abaucourt, senojoj linijoj.

Kaip pasirodo, priešas trau
kiasi iki kokios-nors tolimesnės 
linijos, kuri apsaugotų geležin
kelio komunikacijų su Metz a- 
pielinke. kuri dabar yra po ame
rikiečių ugnim.

A merikos pa troliai nekuriose 
vietose eina už poros mylių prie
kyje generaiio paėjimo prieky n.

True translation filed vvith thc pos<- 
masler ai Chicago, Sept. 16, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917,
AMERIKIEČIAI ATKA
RIAVO 150 MYLIŲ ŽE

MĖS.

Suimta 15,000 belaisvių 
100 miesteliu. £

ir

Truc translation filed wlth thc pūsi
mas! cr at Chicago, Srpl. 16, 1918. 
asfrc(|uii’cd by the acl of Oct. 6, 1917

BOLŠEVIKAI ESĄ APLEI 
DŽIA MASKVĄ.

Amslerdam, rūgs. 15. Pra
nešama, kad sovietu valdžia ap
leidžia Maskvą. Augantis nera
mumas Busijos sostinėj, sako
ma, padarė nesaugiu ten pasilikti 
sovietų viršininkams.

Pasak l ien Tsin koresponden
to, anarchija viešpatauja Bla- 
govieščenske. Bolševikai barasi 
tarp savęs ir tikimasi, kad jų 
valdžia žlugs kaip lik talkinin
kai prieis prie to dislriklo.

(Blagovicščensk yra sėdynė 
Amūro provincijos ir yra cen- 
-ip h[ųA’su>i osųnu oHuipini n.ų 
strikto. Gyventojų turi 35,(MM). 
Jis yra už 590 mylių į šiaurę 
nuo Harbino.)

ties galbūt galima bus laikyti 
traukimą nuajos registracijos 
eilės numerių rūgs. 21 d. Gen. 
Crovvder pirmiau buvo paskel
bęs spalio 2 dienų kaipo me
namų dienų.

San Francifcco, rūgs. 1 1.
Thomas J. Mooney advokatai 
šiandie padarė pirmų žingsnį 
perkėlimui jo apeliacijos naujo 
bylos nagrinėjimo Suv. Valstijų 
aiigščiausiu teisman.

STOCKHOLM, rugsėjo I I.
Pasak čia šiandie iš Maskvos 
gautos telegramos, bolševikų 
spėkos paėmė Simbirskų ant 
Volgos upės, 105 myl. į pietva
karius nuo Kazan, ir dabar jų 
kavalerija vejasi kontr-revoliu- 
cincs spėkas.

Londonas, rūgs. 13. —, čia 
gautieji šiandie vokiečių laikraš
čiai sakosi patyrę, jog tarpe bol
ševikų išskerstųjų Maskvoje 500 
žmonių buvę 10 anglų. •<

CINC1NNATI, O. - čia su
streikavo “dėdės” policistai. 
Po poros dienų streiko apie 199 
policistų sugrįžo, bet likusieji 

įVistiek streikuoja. Miestų sau-

Amerikos spėkų komanduo- 
tojas Francijoj John J. Persbing 
praneša iš savo kvalieros seka
mų: .»

“St. Mihicl sektose mes atsie- 
kėm pageidautinų pasekmių. 
Per 27 valandas mes išliuosavo-
me 150 ketvirtainių mylių že-|go naminė sargyba ir manoma 
mes, suėmūm 15,000 belaisvių, I panaudoti boiskoutus.Policistai 

kas kuosmarkiausiai jų užgauti.1 daugelį medegos ir 109 kanuo-1 reikalauja pakėlimo algos.
Tokia nuomonė išreikšta ofi- lių.” ---------

■
\,.S Ji .v

True translation filed vJilh Ihe post- 
niaster ai Chicago, Sept. 16, 1918. 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917,

Debsas nuteistas**

10 m. kalėjiman.

True Ii anslution filed vvith Ihe post- 
isler at Chicago, Sept. 16, 1!>18. 
reųuired by the act of Oct. 6, 1917

RASINĖS RIAUŠĖS.
as

Truc translation filed vviHi the post- 
niasler ai Chicago, Sept. 16, 1918.

reųuired by the act of Oct. 6, 1917
Neturi žinių 

apie konsulų

us

VVASIIINGTON

PALEISTAS Už KAUCIJĄ

Pittsburgh, Pa., rūgs. 14.
Sianakt Braddocke, arti čia iš
likusiose rasinėse riaušėse tarp 
turkų ir armėnų 1 žmogus liko 
užmuštas, 11 sužeisti ir 36 areš
tuoti.

paprase

Debsas atsisako prašyti 
simylėjimo.

su-

Cleveland, ()., rūgs. 1 I. 
Eugene V. Debs, tris sykius 
vęs kandidatu į prezidentus, 
šiandie lapo nuteistas dešimčiai 
melų MoundsVille, W. Va. ka

iri] ų 
atlie-

lėjijiian už kiekvienų iš 
■ kabinimų. Bausmė bus 
kaina išvien.

Debsas ketverge buvo 
kaltu peržengime

1)11-

rastas 
šnipinėjimo

Teismas paskyrė $10,000 kau
cijų ir leido kaltinamojo advo-

True translation iiied with the post- 
master at Chicago, Sept. 16, 1918. 
as reųuired by thc act of Oct. 6,1917.

FINLANDIJA JAU TURI 
KARALIŲ.

Karūnų priėmė kaizerio švo- 
gėris.

VVashington, rūgs. 14. — Ofi- 
cialė diplomatiška žinia sako, 
kad kaizerio švogeris princas 
Frederick Kari iš Hesse priėmė 
Finlandijos karūnų.

Finlandi jos seimas turi patvir-

Truc translation filed vvith thc post- 
niaster at Chicago, Sept. 16, 1918. 
as reųuired by thc act of Oct. 6, 1917

1 NUŠAUTAS, 6 SUŽEISTI 
SUSIRĖMIME SU SLACK-

ERIAIS.

Eau Claire, W. S., rūgs. 11.
’ žmogus lapo užmuštas ir 6 

sužeisti šiąnakt arti (Avon karš
tame mūšyje tarp namų sargy
bos narių ir farmerių iš vienos 
pusės ir 2 menamų išsisukinė
tojų nuo drafto iš kitos pusės. 
Apsimainyta šimtais šūvių. 1

liesų apie žinių, kad bolševikų 
valdžia areštavo Maskvoje ge- 
neralį konsulų Poole. Sekreto
rius Lansiug >Įandie pasakė,
kad tas prašymas buvo padary- tinti parinkimų pirm nomina
las dviem šalim koletų dienų at
gal, bot atsakymo dar nesulau-

Truc translation filed vvith the post- 
mastei* ai Chicago, 
as

Sent. 16, 1918. 
reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Anglija irgi neturi žinių

cijai įeisiant galen, bet tai skai
toma tuščiu formališkumu.

Revoliuciniai elementai Fin- 
landijoj organizuojasi protestui 
prieš pa verginių šalies Vokieti
jos kaizerio lėlei.

DAUG ŽMONIŲ GRIUVĖ 
SIUOSE.LONDONAS, rūgs. 14. - Val

džia vis dar neturi žinių nuo 
Anglijos generalio konsulo Ma
skvoje II. B. Lockhart ir apie 
kitus Anglijos pavaldinius ,lai
komus kaliniais Rusijoj, bet ne
tiesioginės tarybos apie jų pa- samdomuosius butus.

Cincinnati, O. — Apie 12 
žmonių tapo palaidota griuvė
siuose sudegus trijų augštų na
mui, talpinusiam sajiunų įij
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tralėj susitikimo vietoj ti
kslu daryti taikJį.

“Vatikanui ir neutra- 
lėms valstybėms bus apie 
tai taipjau pranešta. To
kia gauta čia apie tai ofi- 
cialė žinia iš Viennos.”

Polemika
PASKUTINIS ŽODIS

“Laisves” nr. 66 tilpo d. A. 
Kairio atsakymas į mimo straip
snį, o nr. 68 to palies laikraščio 
tilpo panašus raštas ir d. J. Ra

True translation filed with tbe posl- 
masler at Chicago, Sept. 10, 1918, 
us reųuired by tbe act of Oct. 6,1917.
Klausimai, kuriuos turės at
sakyti vyrai užsirašusieji 

dėl naujos pašaukos.

K. 2. Pasakyk tikrą savo tarnys
tės tikslą.

K. 3. Pasakyk a) 
pildyti priedermes
b) kuomet tavo tarnystės laikas pa
sibaigs.

kuomet pradėjai 
ylos tarnystės ir

Telephor.e Canal 1506
Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1810 S. Ilalsted St.. Chicago, 
III. - Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji ‘Kaina:
Chicagojc—pačtu:

Metams ........................
Pusei meto ................ .
Trims mėnesiams .......

iem mėnesiam ....... .
•nam mėnesiui ......
igoje—per nešiotojus

$6.60
3.50
1.85

Po to, kai talkininkų ar
mijos, sustiprintos Ameri 
kos jiegomis, pradėjo be at
laidos grumti kaizerio ka
riuomenes atgal, būtinai tu
rėjo, galų gale, įtikinti gro-

jų straipsnių užėmusių apie po

.75

misi mazgojus rankas, uždaro sa 
vo laikraščio skiltis visiem trim.1 
Bet ištiktųjų tai' tik man vie
nam, nes aniedu, prirašę arti še
šių spaliu tuščių ir nieku liepa-, 

tybių viešpačius, kad jų per-|

IV. Kunigai.

K. 1 Ar esi nuohitiniu, ar įšvenjln- 
lu kunigu; jei esi, tai kokios sekios 
ar organizacijos?
V. Teologijos ir medicinos mokslei

vei.

taipos už valgį, ar guolį, ir už ko
kius žmones?

K. 12. Jei asmuo, dėl kurio reika
lauji priskyrimo prie atidedamosios 
klesos (kas kitas, o ne pati, ar vai
kas) turi brolį, seserį, tėvą, motiną, 
vyrą, pačią, ar vaiką ,tai pasakyk a- 
pie kiekvieną tokį giminę, ar tokį 
asmenį. Vardas pavardė. Amžis. A- 
(hesas. Užsiėmimas. Su kuriuo

liečiu, tai ar nori grįžti j savo pri
gimtą šalį ir įstoti josios karinėn 
tarnybon?

K. 8. Paduok gimimo vietą ir da
bartinę gyvenimo vietą abiejų tėvų.

K. 9. Jei tavo tėvai, ar kuris vie
nas jų gyvena Suv. Valstijose , pasa
kyk kaip senai kiekvienas jų gyve
na šitoj šalyj.

Dv
Vit

Chict
Viena kopija
Savaitei
Mėnesiui

Suvienyt
• pačiu.

.02

.12 

.50
i Valstijose, ne ChlcagoJ,

........................... $5.00
3.00

galėš giesmė atgiedota, kad. pamanyti/sumušę mane į dūl
ią i mėti karę ginklu jiems Į kės. Tcįlel meldžiu gerbiamos ' 

į “Naujiem/' redakcijos duoti 
I man ifbrs špaitų, kad atsakius

ieu 
*nai

irto ...............
nėnesiams ...
mėnesiam ...
mčuesiui ....
metams .......
ir užsieniuose

1.25
.65

7.00
. 8.00

us reikia siųsti Pačio Money 
iu, kartu su užsakymu.

Ra 
siunc 
tyj '■

tojų ir korespondentų prašome 
” tinus išspausdinimui lalkraŠ- 

nkrnščius adresuoti tiesiai 
ii V Bcdakcijai, o ne Bcdnklo- 

irdu. Keikia būtinai rašyti 
ii' ant vienos popieros pu
to paliekant platesnius tar- 
; eilučių. Redakcija pasilai- 

. teises rankraščius taisyti ir 
ti. Netinkami spaudai raš- 
inami. arba gražinami atgal, 
iu dviejų savaičių autorius 

•ja jų ir atsiunčia krasos 
ų pakankamai persiuntimo 
apmokėti.

iai
pus tai
ko visa: 
truniph 
lai naik 
jei beg 
pareikalauj 
ženklelių |

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

i Redakcijos 
Straipsniaii

True translalion filed with tbe pnsL 
masJler ai Chicago, Sopi. 16. 1918. 
as reųuired by the act of 1917

Išvirkščias inter- 
naciolizmas;

t uros pranese, Kaci kusijos 
bolševikų valdžia šį pavasa
rį neleido Rusijos socialistų 
partijų atstovams važiuoti į

renciją ,į Stockhohną. “Nau
jienos”, tuomet paminėjo tą 
žinią ir labai -stebėjoj kad 
valdžia; vadinantilu/

c
i

Idžios. Nenorėjome 
iti, kad tai butu tiesa, 
labar atėjo šių metų 

vasario mėnesio 24 d. “San
taros” numeris ir jame skai-

tu
ui

n

“Bolsevikų vyriausybė 
neleido važiuoti Stogol- 
man socialistų konferenci- 
jon soc. revoliucionierių 
partijos atstovams Rusa- 
novui ir Suchomlinui ir

Ik

s manome, kad Mask- 
eidamas tas laikraštis 

galėjo žinot tiesą.
VOK

tutinę socialistų konfere-

True translalion filed wtlTi the post- 
mastei- at Chicago, Sept. 16, 1918. 
as rcųuired by the acl of Oct. 6, 1917

Austrija 
prašo taikos.

genturos telegrama iš Am
sterdamo, datuota rugsėjo 
14, pranešė, kjid—

“Austrijos-Vengrijos val
džia šiandie pakvietė ka- 
riaunančiųjų šalių val
džias pradėti nieko neri
šamas (nonbinding) dis- ( 

i Musijąs kurioje nors neu-

nebeliko nė jokių šansų.
Austrija prašo taikos.
Austrijos padėjimas, dėl j“'"18, 

jos visiško dalykų pairimo ‘

(Visi vyrai, nuo 18 iki 45 melų 
iinižaius, kurie rūgs. 12 d. užsirašė 
dėl naujos pašaukos, netrukus gaus 
blankas su klausimais anglų kalba, 
šitos blankus reikės minėtiems vy
rams išpildyti. Kadangi paduoda
mieji jose klausimai anglų kalba ne 
kiekvienam bus suprantami, tai mes,

1 patarnaudami musų skaitytojams, 
| vėl atkartojame lietuvių kalba. Te- 
Į gul kiekvienas kuriam reikės šitie 

klausimui atsakyti, laiko šitą verti
mą jų į lietuvių kalbą ir, gavęs kla- 

| usimų blanką, tegul rašo Jdje alsa- 
| kernus, pasinaudodamas šituo mu- 

T<kįel meldžiu gerbiamos sų vertimu jų, o tikime, kad tas bus 
I dideliu jiems palengvinimu.

žodžius ncaįsakinėsiu: gaila lai
namie, be abejo, desperatus. k<». lH»pk i-<»s ir brangios laikraš- 
Betgi ir Vokietija, kada jos:^"*
militarių jiegų nugarkaulis . Drg. A. Kairys sako, kad aš, 
dabar tapo sulaužytas fron-’ j'a,l 
te, o atsigriebti nebėra nė, 
jokios vilties, atsidūrė visai' 
kritingame padėjime ir pri
versta rinkties viena iš dvie
jų: kariauti iki pastarosios 
ir būti vistiek, galų gale, su
muštai, ar, pasak von Hert- 
lingo, “tiesti taikos ranką” 
ir derėties kas bus galima” 
išsiderėti.

po P. K. narys, neturįs jo-j 
kioą legališkos teisės duoti pa-( 
našius įnešimus P. K. Gerai, aš(

kaip aš esu LSS. P. K. nariu ir 
sąjungieciu, tai P. K. nariai yra

• —“Naujienų” Red.)

I. Abelni paklausimai.

K. 1. Pasakyk a) savo pilną vardą 
ir pravardę, gimimo vietą ir dabar
tinius savo melus ir gyvenamą vie
tą; b) vardą ir pravardę, adresą ir 
giminingumą savo artimiausio gi
minės (pati gali būti pasakoma 

| po arčiausia giminė).
K. 2. Kokios esi padermės? 

esi baltas, juodas, ar rytietis,
K. 3. Pasakyk, a) ar esi nevedęs,

lipsi vedimo dali).

kin

Jeigu dabar Austrija šau
kia pardono—prašo taikos, 
be abejo, daro tatai ne savo 
iniciativa, bet pilnu sutari- 
mu ir pritarimu Vokietijos,j,Ir.;ilge> kur ir k(>kios’ 
kurios tarnaite ji visuomet^ į.,, uždraudžia? Priešingai 
šioje karėj buvo.

čiavę; ypatingai ciaug {vairių pie. K 4 Je| tufi vaik}| vaikus, pa. 
Šimų yra davęs d. J. Šukys apii' sakyk vardą, metus ir kur kiekvie- 
desetkų įnešimų, kurie visi lil-| nns gyvena.
po “Kovoj”. Jeigu d. Kairys jų 
nematė, lai čia-jis pats kalias. 
Bet gal jis sakys, kad čia buvo 
pasielgta nelegališkai, kad kon
stitucija arba kokios nors kitos 
taisykles P. K. nariams uždrau-

K. 5. u) Koks tavo dabartinis už
siėmimas? b) Kokį kitą darbą moki?

pasirodysi nežinąs ką kalbi.

True translation filed with tbe post- 
master at Chicago, Sent. 16. 1918. 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917

Sensacingi 
dokumentai.

referendumui kol pirmasis dar 
neatšaukta (lik kažin, iškur jis 
tą patyrė: ar ne iš tą soeialpa-

savo darbdavio pravardę ir 6) vie
lą, kurioje dirbi.

K. 7. Pasakyk, kokį karinį prity
rimą turėjai pirmiau, paduodamas 
organizacijos vardą, laipsnį ir tar
nystes ilgį.

K. 8. Invardink kariuomenės šaką, 
kurioj tu norėtum tarnauti, jei bū
tum paimtas: Artilerijoj, Lakūnuose, 
Inžinierių korpuse, Pėstininkuo
se, Medikų skyriuje, Prie kanuolių, 
kvatierininko korpuse, Signalininkų 
korpuse.

o v. .. . ai** Imas ir laivo nelegališkas. BetSu žinia apie Austrijos-. , , ....vv .. .t . J kada musų centro sekretoriusVengrijos kvietimą kanau--........ , \ \ _ .. t t
jančiųjų šalių valdžių dary

paskelbė dar kitų sensacin
gų žinių. Tai betgi ne pa
prastos laikraštinės sensa
cijos. Tai oficialiai doku
mentai apie Vokietijos in- 
trygas prieš pasaulį, prieš 
Suvienytąsias Valstijas ir, 
ypatingai, apie kaizerio val
džios sumoksią su Rusijos 
bolševikų valdžios vadais, 
pirmoj eilėj Leninu, Troc- 
kiu, Kamenevu, Zinovjevu, 
Kollontai etc.

(iškas ar nelegališkas, jis vistiek 
! eina nubalsavimui. Taigi kad 
jis tapo paleistas, lai čia galima 
duot ir kitą kur pagerina pir
mąjį, įnešimą. Todėl aš ir pa
dariau tokį įnešimą, o jeigu k. 
Kairiui rodosi, kad jis nelegali
škas, lai ir 52 kp. įnešimas ne
legališkas, ir net musą centro

Tolinus d. Kairys neva aiški* 
jia Sąjungos konstituciją ir tei
sinasi, kad nenorėjęs mane 
šmeižti. Pagalios dar rugoia

Tų dokumentų yra daug. 
Juos sugaudė Amerikos a- 
gentai Rusijoj 1917-18 me
tais ir dabar Suv. Valst. val
džia per savo Visuomenės 
Informavimo Komitetą (Co- 
mmittee on Public Informa
tion) viešai juos paskelbia.

Tie dokumentai parodo, 
kad Vokietijos valdžia, per 
savo valstybės banką, mokė
jo pinigus Leninui, Trockini 
ir kitiems jųjų sėbrams “tai-j 
kos propagandai vesti Rusi-' 
joj”; kad Vokietijos generr- 
lis štabas diktavo bolšev’-

jaunu vadinu. Čia aš atsakysiu 
d. Kairiui, kad aš todėl tamsia c 
vadinu jaunu, kad žinau, jus e- 
sanl jaunu. O kad lai žinoti nė
ra reikalo pažinti jus asmeniš-

užmetimus nematau reikalo at
sakinėti: išdalies tai augščiau 
atsakiau, o antra — jie taip tuš
ti ir man gaila d. Kairio, kad jis 
nesugebi ją išaiškinti..,

—J. P. Raulinaitis.

iinaičio atsakymą lodei, kad 
laikiKišlis, kuriame, buvo užsi

kams, kokie žmonės turi būt “priėmė jo
išrinkti j sovietų centralinj ?‘s 'T’' Del i”'“-
pildomąjį komitetą; kad vos 
keturiems mėnesiams pra
slinkus kaip karė prasidėjo, 
taigi daugiau kaip dvejais 
metais prieš Amerikos įsto
jimą karėn, Vokietija jau 
pradėjo vykinti

straipsnio išleisti. —Redakcija.)

Redakcijos Atsakymai j
savo pienus 
lipus ir žva-

lgus\ kurie stengtųsi iššauk 
ti streikus, rengtų ekspliozi 
jas e te., pavartojant tam “a 
narchistus ir pab 
minalistus”.

A. Gaižunui. lokiais klausi
mais turite kreipties prie advo
kato arba kokio kito žinančio

K. 9. Kokį mokslą ėjai: kokį laip
snį pasiekei mokykloj........ metų au
kštesnėj mokykloj .... melų kolegi
joj ......... Mokyklos vardas ir spe-
cializavimosi dalykai ....

Melai tėchninėj mokykloj .... 
Vardas mokyklos ir turėtas kursas

Pasakyk kokiomis kalbomis kalbi 
gerai: anglų, franėuzų, vokiečių.

Pasakyk kokias kitas kalbas lu 
moki.......

K. 10. Ar buvai kuomet nubaustas 
už prasikaltimą?

K. It. Jei buvai nubaustas, tai a) 
įvardink kalte, b) maždaug nubau
dimo datą; c) vardą ir vietą teisino; 
d) priteisimą.

K. 12. Ar esi uždarytas kalėjime 
a) priteisimo atbuvimai, b) bylos 
laukdamas ,ar c) esi uždarytas re
formos, ar pataisos įstaigoj,

K. 13. Ar esi paleistas po kaucija 
dėl kokios kriminalūs bylos. Jei 
taip, lai pasakyk visas smulkmenas.

II. Fizinis tinkamumas.

Instrukcija. — Kiekvienas užsira
šantis turi atsakyti į pirmu du klau
simu. Jei jis atsako į antrą klau
simą “yės”, tai į pasilikusius jis ne
reikalauja atsakinėti. Jei jis atsako 
į antrą klausimą “no”, lai jis turi 
atsakyti į visus klausimus. Po šitos 
klausimų eilės jis turi padėti savo 
vardą ir pravardę.

K. 1. Pasakyk, kiek esi augštas, 
kiek sveri išsirengęs. Ats. 1 AugŠlis 
(coliais) .... svarumas (svarais)...

K. 2. Ar esi sveikas protu ir kimu?
k K. 3. Pabrauk kiekvieną žodį žc- 
n|iuu, reiškiantį ligą, ar fizinį sto
ką, kokia pas tave yra.
Al. 1. Aklas, 2. kurčias, 3. Nečius, 4. 
Sąnari nužudęs, 5. Nuomarinhikas, 
6. Stabo ištiktas, 7. Beprotis. 8. Nu-

K. L Ar geg. 18 d. 1917 m. buvai 
moksleiviu, besirengiančiu į kuni
gus pripažintoj teologijos ar dvasi
škų mokslų mokykloj?

K. 2. Ar geg. 20.<1. 1918 m. tu bu
vai moksleiviu, besirengiančiu į ku
nigus pripažintoj teologijos ar dva
siškų mokslų mokykloj, ar buvai 
geg. 20 <1., 1918 m. moksleiviu besi
rengiančiu prie medicinos ir chiru
rgijos praklikavimo pripažintoj me
dicinos mokykloj?

K. 3. Ar buvai kokiu nors laiku 
nuo geg. 20 d., 1918 m. moksleiviu, 
besirengiančiu į kunigus, pripažin
toj teologijos ar dieviškų mokslų 
mokykloj, ar moksleiviu besirengia
nčiu prie medicinoj! ir chirurgijos 
praklikavimo, jiripažintoj medicinos 
mpkykloj?

Jei į 1 2 ir 3 klausimus atsakyti 
“no,” tai į kitus klausimus neatsa
kinėk ir nepasirašyk.
I’rue translalion fiicd xvilh the post- 
master ai (Jiicago, Sept. 16, 1918. 
as reųuired by the aėl of Oct. 6, 1917

VI. ITiklausomybė.
Instrukcijos. — Kiekvienas užsi- 

rašusis turi atsakyti į pirmutinį kla
usimą. Jei jis atsako “no” ir nerei
kalauja priskyrimo prie atidedamo
sios klesos delei tų, kad šeimyna, 
ar kas nuo jo priklauso, tai jis ne
reikalauja atsakinėti į pasilikusius 
klausinis ar pasirašyti po jais. Jei 
jis atsako “ycs”, arba reikalauja pri
skyrimo prie atidedamosios klesos 
dėlei to, kad kas nors, a šeimyna 
priklauso nuo jo, tai jis turi atsa
kyti i visus klausimus ir pasirašyti 
savo vardą ir pravardę. Jei jis ža
da reikalauti priskyrimo prie atide
damosios klesos delei kieno nors ar 
šeimynos priklausomybės arba jei 
jis tikisi, kad kas reikalaus jam pri
skyrimo atidedamos klesos dėl to
kios priežasties, tai jis turi gauti po 
prisieka raštu sudėtus paliudijimus 
(afidevilus) nuo kiekvieno asmens 
viršum 16 metų, kuris yra paminė
tas Kaipo priklausomas nuo jo, ar 
jo šeimynos narys. Jis ar kas nors 
kitas taipgi gali (o jei vielinė tary
ba (Board) to reikalautų, jis ar jie 
turi) įteikti vielos tarybai priedi- 
nius paliudijimus raštu, kurie turi 
būti aiškiai ranka, ar mašinėle pa
rašyti ant vienos pusės baltos po- 
pieros 
formos

priklausytiniu giminiuojiesi. Prie- 
Prietikiai su tokiu priklausytiniu.

K. 13. Kokios buvo tavo visos į- 
pluukos iš visų šaltinių paskutinių 
dvylikos mėnesių bėgiu a) grynais 
unigais, ar b) kitais vertės daik>- 

tais?
K. 14. Kiek to buvo vaisiumi ta

vo protinio ar fizinio darbo?

K. 15. Pasakyk pilnai kokią nuo
savybę turi, ai* yra laikoma tavo 
vardu, ai ji neša kokį pelną, ar ne; 
ir savo grynas įplaukas nuo jos pa
skui Ulių dvylikos mėnesių bėgiu. 
Nekrulnmas turtas — suma. įplau
kos. Krutamas turtas — suma; Į- 
plaukos.

K. 16. Ar namas, kuriame gyveni, 
priklauso tau?

K. 17. a) Ar kuriam iš tavo šei
mynos ar priklausytiniu jis pl ikiau 
so? Jei taip tai pasakyk savininke 
vardą ir pravardę.

K. 18. Jei kin is 'priklausytiniu tu 
ri namą, kuriame jis ar ji gyvena 
iai pasakyk savininko vardą ir pra
vardę.

K. 19. Ar nuomuoji namą? Jei taip 
lai pasakyk mėnesinę nuomą ir sa
vininko vardą ir adresą.

K. 21). Ar mokėjai mokesčius per
eitų melų bėgiu. Jei mokėjai, tai 
pasakyk atskirai sumą užmokėtą 
nuo nekrutamo turto; nuo krutame 
turto ;ir įplaukų mokestis ir virši
ninko vardą ir pravardę, kuriam už
mokėjai.

K. 21. Jei yra kokia skola ant ta
vo Iui imos nuosavybės, tai pasakyk 
kokia ir kiek.

K. 22. Pasakyk vertę visos nuosa
vybės, kurią pats valdai, ar laikai 
kokiam nors paminėtam asmeniui ar 
priklausą linini ir kokios nuo jų į- 
pa likos. .

&11K. 23. Jei yra kokia skola apt n>w8 
savybės valdomos ar laikomos KiF 
rio nors paminėto asmens, ąr pri-i 
klausytinio, tai pasakyk, kokia' A j 
kiek.

K. 21. Pasakyk uždarbius kiekvie
no paminėto priklausytinio praėju
sių 12 mėnesių bėgiu. Priklausyti- 
nio vardas. Išdirbio laiko ilgis. Už
darbis.

K. 10. Jei kuris tavo tėvų yra iš
siėmęs popierius Suv. Valstijų, tai 
pasakyk a) katras; b) kuomet ir kur

K. 11. Ar esi kuomet balsavęs, ar 
užsirašęs balsuoti kur nors Suv. Val
stijose; jei taip, tai kuomet ir kur?

Klausimai 12 ir 13 reikia atsakyti 
tiktai piliečiui, ar valdiniui neutra
lus šalies, kuris yra apreiškęs norą 
patapti Suv. Valstijų piliečiu.

K. 12. Jei esi piliečiu ar valdiniu 
šalies, neutralūs šitoj karėj ir esi 
apreiškęs norq patapti piliečiu Suv. 
Valstijų, tai įvardink tą neutralę ša
lį, kurios piliečiu ,nr valdiniu esi.

Pastaba.— Kongresas išleido įsta
tymą, kad pilietis ar valdinys šalies, 
neutralūs šitoj karėj, kuris yra ap
reiškęs savo norą patapti Suv. Val
stijų piliečiu, turi būti paliuosuotas 
nuo ėmimo karinėn tarnystei) jam to 
pareikalavus pagal tokius patvarky
mus, kokius prezidentas gali prisa
kyti, atsiimant savo pažadėjimą pa
tapti Suv. Valstijų piliečiu, kas bus 
padaryta ir bus laikoma panaikini
mu jo apreiškimo noro patapti Ame
rikos piliečiu ir jis niekuomet dau
ginus negalės patapti Suv. Valstijų 
piliečiu.

K. 13. Ar lu nori būti paluosuotu 
nuo ėmimo karinėn tarnystė!) atsiė
mimu jiavo pasižadėjimo patapti 
Suv. Valstijų piliečiu tomis sąlygo
mis, kokios išdėta augščiau padė
toj pastaboj prie klausinio 12?

Pastaba. — Jei atsakysi “yes”, tai 
tavo vietinė taryba pasiųs tau rei
kalingas neišpildytas formas ir nu
rodymus kaip pasiliuosuoti nuo ėji
mo kaiinėn tarnystėn ir atsižadėji
mui nuo savo teises patapti Suv. 
Valstijų piliečių. Pirma negu tavo 
reikalavimas bus pripažintas, tu tu
ri išpildyti ir sugrąžinti tas formas 
savo Vietos Boardui.
VIII. Da|is A, Apskričio bei miesto 

Irsi pi nk ąi rtr . (ęderal iai samdinin-

L K. 1. Ar esi apskričio, ar miesto 
[ viršininkė Ar ipuftų klerku, ar esi 
samdininku Suv. Vastijų siuntinč- 
inie laiškų, ar esi daildariu ar pa
prastu darbininku samdomu Suv. 
Valstijų ginklų dirbtuvėj ar arsena
le, ar esi Suv. Valstijų samdininku, 
paskirtu Prezidento su atstatvmo są
lyga? ,

maždaug tokio didumo ir 
kaip klausimų blunka.
Ar turi pačią, vaiką, ar seną 
karšinamą ar ligotą glmdy-

K. 1. 
žmogų, 
tują. ar tėvų tėvus, ar brolį jaunes
nį kaip 16 metų, ar seserį jaunesnę 
kaip 18 metų, ar paliegusį brolį ar 
seserį kokių nebūk metų, savo už
laikymu priklausančius nuo tavo fi
zinio ar protinio darbo.

Jei atsakysi ‘no” ir nereikalausi 
priskyrimo prie atidedamosios kle
sos dėl priklausomybės ar šeimynos, 
lai neatsakinėk i kitus klausimus ir 
Besirašyk.

K. 2. Pasakyk, ar esi nevedęs, ve-

tą, b)’ dieną ir c) asmenį, kuris ce
remoniją išpildė.

K. •!. Paduok paaiškinimą 
kiekvieną asmenį, kurie savo 
laikymu priklauso daugiausia 
tavo darbo. — Vardas, 
minystė. Adresas, 
jai jį užlaikyti. /
klauso nuo tavo darbo.

5. Pasakyk, a) su kuriuo savo už-

apie 
užsi-
niui

Amžis. (ii-
Kuomel pradė- 
jis pilnai pri-

K. 25. — Pasakyk apštį duotą kie
kvienam piiklausytiniui minėtų 12, 
mėnesių bėgiu kieno kito o-ne 
ties, įvardindamas tokius 
įmins, davėjus ir apštis.

K. 26. Ar tavo pati dirbo už .algą 
kokį nors pereitų 12 mėnesių laiką? 
Jei dirbo, tai pasakyk dirbto laiko 
ilgį, dienas, jos darbo būdą ir kiek 
ji uždirbo.

K. 27. Ar tavo pati kuomet nors 
dirbo už algą? Jei dirbo, tai prie 
kokio darbo.

K. 28. Ar tavo pati mokyta ai' iš
lavinta kokiame užsiėmime? Jei 
taip, tai kokiame?

K. 29. Pasakyk savo pačios svei
katos stovį.

K. 39. Ai' lu, ar tavo pati gyveno
je prie jos tėvų?

K. 3L Ar lu, ar tavo pati gyvena
te prie tavo tėvų?

K. 32. Pasakyk kokius kitus daly
kus, kurie, lu manai, reikalingi at
sižvelgti beapsvarMant tavo reika
lavimą priskyrimo prie atidedamo
sios klesos delei priklausytiniu.

VII. Pilietybė.

IX. Tikėjiminis jsitikėjimas prieš 
karę.

gerai pripa- 
»s ar organi- 

-AH^ijos, -gyvavusios geg. 18 d., 1917
m., kurių tikėjimas ar principai dra
udė savo nariams dalyvauti karėje 
(kokioje nebūt formoje) Jei taip, 
lai įvardink sektą, ar organizaciją 
ir jos valdžios ar galvos vielą.

Jei tavo atsakymu butų “no”, tai 
neatsakinėk j jokius kitus klausimus 
ir nesirašyk. ♦

4

P. GALSKIS
Notary Public .

Užtvirtina visokias legališkas 
pouįęras, priima apdraudimą 
nuo nelaimingų atsilikimų. Su
teikia geriausius advokatus dėl 
įvairių byjų visuose teismuose, a bendradarbiauja prie ge- 

sių advokatų, 
ipkitės šiuo adresu:

1356 N. Hoyne Avė., Chicago. 
Tol. Ilumboldl 8369.

Šitie dokumentai tai dide 
lis smūgis kaizerio valdžiai 
bet dar didesnis 
kams ir tiems, kurie buvo 
jais išsitikėję.

K. I. Pasakyk smulkmeniškai pra
vardes ir adresus gydytojų, kurie ta
ve gydė, ir įstaigų, kur gydaisi, ar 
gydeisi per paskutinius dvyliką mė
nesių su gydymo datomis.

K. 5. Ar esi prieglaudoj, ligoninėj, 
ar kitoj įstaigoj dėl kokios kūno, 
proto, ar nervų ligos, suirimo ar su
žeidimo,

K. 6. Jei atsakysi “ycs”, tai pasa
kyk a) vardą ligos ir b) vardą ir

III. Įstatynidavystės, pildomieji ir 
teisminiai viršininkai.

K. 1. Ar esi įslalymdavystės, pil
domuoju ar teisminiu viršininku 
Suv. Valstijų, Valstijos, ar Teritori
jos, ar Columbijos Distrikto? (ycs 

I ar no).
Jei pirmą klausimą atsakei “no”, 

tai į kilus klausimus neatsakinūk ir 
nepasirašyk.

gyveni su lokiu užlaikytiniu ar už
laiką lininis.

K. 6. Jei kokie asmenjs, paminėti 
tavo atsakymuose, negyvena su ta
vim, pasakyk, kuris gyveno su ta
vim kokiu nors laiku paskutinių dvy 
likos mėnesių begiu ir kaip ilgai.

K. 7. Jei kuris tokių priklansyti- 
nių yra posūniu (ar podukre), pri- 
imliniu, ar augintiniu, tai pasakyk 
kuomet kiekvieno jų tokie prietikiai 
prasidėjo.

K. 8. Pasakyk a) maždaug visą ir 
b) vidutinę mėnesinę sumą, išdėtą 
užlaikymui savo pačios ir vaikų, ne
skaitant savo paties lėšų, per pas
kutinius dvyliką mėnesių.

•M

K. 9. Kiek t u davei palaikymui kie 
kvieno kilo priklausytinio tųjų dvy
likos menesių bėgiu?

K. 10. Pasakyk mėnesinę sumą, ku
ri ,tu manai, reikalinga užlaikymui 
visų tavo užlaikytiniu.

K. 11. Pasakyk a) ar suma, kurią 
Iii davei paskutinių dvylikos mėne
sių begiu kokiam kitam priklausy- 
tinini, o ne pačiai ir vaikams, api
ma taipgi apmokėjimą už valgį ir 
butą už save ar kitus, b) Jei alsa-’ 
kyši “yes”, lai kiek lu mokėjai ši-

y

K. L Ar esi Suv. Valstijų pilietis?
K. 2. Kur ii' kuomet esi gimęs?
K. ,3. Jei nėši gimęs Suv. Valsti

jose lai pasakyk a) kokioj vietoj 
ir b) kokią dieną ir melais pribu
vai i šitą šalį, ir c) ar lu pribuvai 
su tėvu, ar motina, ar abiem.

K. 4. Jei esi Suv. Valstijų pilie
čiu, patapusiu pagal savo paties 
prašymą, tai pasakyk kur ir kuomet 
pilietybės popierius ėmei.

K. 5. Jei nesi Suv. Valstijų pilie
čiu ,nei čia gimusiu, nei pilnai pa
tapusiu, tai atsakyk į šituos paklau
simus: a) Kokios šalies esi piliečiu, 
ar valdiniu? b) Kokioj vietoj ir ša
lyj tu paprastai gyvenai pirma savo 
atėjimo į Suv. Valstijas? c) Ar ėmei 
kuomet pirmutinius popierius (I. y. 
ar apreiškia! norą patapti Suv. Val
stijų piliečiu?); d) Jei taip, lai kuo
met ir kur ėmei pirmus popierius?

K. 6. Jei nėši Suv. Valstijų pilie- 
viu ir nėši apreiškęs noro patapti 
Suv. Valstijų piliečiu, tai ar savo 
pasiliuosavimą nuo tarnystės Suv. 
Valstijų kariuomenėj remi šituo pa
matu?

K. 7. Jei nėši Suv. Valstijų pilie
čiu ir nėši apreiškęs noro patapti pi-

A. Petratis 
pci'kčlč savo Rcal Ęstale ofisą į 

CENTRAL MANUFAGTURING 
DISTRIGT BANK 
1112 W. 35th Street

Su paskolom, inšurinais ir su vi
sokiais reikalais malonėkite lankyti.* 
šičia.

Telefonas DBOVEB 6310

Geriausias būdas dėl jtrinime 
Neturi stokuot nei viename name 

D-ro Rtchter’lo

PAIN-EXPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“JKARA”

35c. ir 65c. buteliukas viftoso aptlekoso arba 
alučiai nuu Z

F. Ab. RICHTHR & CO.
V4-8O Waahlngrton Street. New York, N. Y.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas Iflfį 
Prie šių kainų prlskait^ma ir 

1c ir 2c kariškos mokėsijs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
KALSTEI) ir 8?-ra GATVES
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Panedėlis, Rugsėjo 16, 191R.
■■ ■ ■— *0*

Chicago, BĮ.

Iš Clevelando
W. M. LAWHON, M. D. j 

Akių, Ausų, Nosies, Gerkles ir 4Į
Plaučių Specialistas

Negeistini svečiai.

Aš per daug melų atkrdpinu spcctnlę (lomi) | š| 
i tski't) skyrių medicinos ir esu gerbiu prisiren* 
ges negu dauguma daktarų pasekmingam jūsų 
gy(t.\mui. .
Aš gydau visas ligas ir silpnumus akių, tokius 
kaip silpnumas, vandenėtos akis, apaugę vokui, 
skauduliai žvvidžio, optiŠka nervų klintis arba 
bile kokia kilu priežastis prasto regėjimo.

UAlhėiau daug nuo aklumo.
\s gvdati kreivas akis be skausmo.
Aš pritaikau akinius teisingai.
Kurtumas, triukšmas galvoje, ir visi ausų keblu
mai gydoma vėliausiomis moksliškomis meto- 
dounz

Kataras ir jo komplikacijos nosy je ir gerklėje atkreipiamas ypatin
gos dotuos. Nepraleisk neatkreipęs domus į dusuli, slogą ir bron
chito keblumus. Leiskite man išegzaminuoti jus, gal jus turite kokį , 
pinučių silpnumą.
“Džiovą galima išgydyti, jeigu teisingai gydysite išanksto.” Atei
kite į mano ofisą ir leiskite man išaiškinti jums svarbą teisingo 
užsilaikymo dėl AKIŲ, AUSŲ. NOSIES, GEhKLES IB PLAUČIŲ.

TAI YRA DYKAI.

W. M. Lawtion. M .0.
219 S. Dearborn St., (Prieš Pačtę) Chicago, 111.

Nedėlioj, 8 d. rugsėjo apie 10 
vai. ryto, mano butan atsilankė 
du negeistini svečiai. Be niekur 
nieko sveteliai pradėjo klausinė
ti ar čia gyvena “tūlas A. J. 

j Naunčikas”. Buvome keturiese, 
du vyru ir dvi moterį, svečių ne
buvo kas bijoti. Paklausiau jų, 
kas jie per vieni ir ko jie. nori, 
nes maniau, kad sveteliai nori 
užsisakyti plakatų... Istiesų, jie 
ir pradėjo teiriauties apie įvai
rios rųši(*s popieras, kokių, ant 
nelaimės, aš neturėjau. Bet pa
sirodė jiems visa lai nereikalin
ga. Jie včikiai pradėjo mus 
klausinėti, ar turime pinigų ir 
kur juos laikome — banke ar 
namie ir lt. Supratome, kas čia 
per paukšteliai ir griežtai pa
reikalavome, idant jie pasisaky
tų kas do vieni ir ko čia alke-

Kur parapija neturi puikios kle
bonijos. lai ir jauno kunigo ir j 
gaspudinės neguli susilaukti.. Į 
Tų pilnai suprahta musų pavapi- 1 
jonai, taigi ir subruzdo kalėdoti 
pinigų, kad įsigijus nauja gra
žią kleboniją. Kleboniją jie bet
gi mano įsigyti aid parapijos ir 
Šv. Antano komitetų vardo, o ne 
ant vyskupo... Daugiau prota- 
ujlmlįs žmones betgi nenori nu-, 
kauti tam “prakilniam" reikalui.! 
Bėda! !.

M lliMfrti ■ Ii

r--1' rr-

j Sergėkite si v j aki s į

DR. A. M0NTV1D
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W Mudison st 
Saite 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Pbonr Havinarket 256.1

1224 So. l.eavtH Si. 
Kampas 22nd pi.

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Phone Ganai 4624 

N'edėldieniala tik par«l • atarti
Rezidencijos Telephone Alhany 9*49

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

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

Privatiškas Negales..........
. 35 Su. Dearborn St. kampas Monroe, llv D M DnCC (HICAGO, ILLINOIS Ui a Da Ifla HV V V Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 

elevaloriu iki Penkto augšto.
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nadšldieniais 10 iki 1. Taipgi Panedė- 
lyj, Seredoje, Pėtnyėioje ir Sobataje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

LIETUVIŠKA AUTOMOBILIŲ TAISYMO ŠAPA
Mes esame ekspertai tokiuose darbuose. Sutaisome sugedusius ant 

kelio, ir partraukiame sutužusius. Darbą atliekame gerai, greitai 
ir pigiai. Reikale kreipkitės pas: ADAM VVIDZES,
Telf. Drover 2186. 3222 S. Halsted St., Chicago. 111.

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui atubų išvidaus, po $1.40 už gal.
CARR BROS. WRECK1NG CO.

F 3003-3039 S. Halated St., Chicago, III.

ir Esate Amerikos Piliečiu?
Jeigu nesate Suv. Valstiją pilietis, bet no

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

Toji knygelė sutaisyta anglų ir lietuvių 
kalbose, pagal paskutinius reikalavimus išlai
kymui kvotimo.

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted bireėt, CIuciku, UL

Lietuvių Ix*gcnda.
Labai indomus pasiskaitymas iš užra

šų 1866 metų. Knygelę parašė P. Merimee, 
vertė L. Juras. Išleista “Naujienų” B-vės.

Kaina 15c.

?N A U J IENOS”
& Haktad St., Hfe

spyrėsi, bandė grūmoti: “ar ži
nai su kuo kalbi" ir t. p. Ma
tydami tečiaus, kad nieko nelai
mes, svečiai kūrė pro duris ir

“Kad pagelbėti pada
ryti stipriu, aštriu rau
dona kraujo ameriko
nais, nieko nėra mano 
patyrime, kij as radau

veVtėsnio, kaip organic Iron Nu- 
xated Iron”, sako Dr. James l'ran- 
eis Sullivan, buvęs gydytoju prie 
Bellevtfe Ltgonbučio (Išlaukinianle 
skyriuje), Ne\v York, ir \Vcstcheslcr 

—Vienas atvažiavęs. I Counly ilospital. Nuxated Iron. ta-
. ’ ūkiai padidina stiprumą ir pakant

rumą silpnų, nervuolų, suirusių žino 
nių i du metu laiko. Dabar yra var
tojama suvirs trijų milijonų žmonių 
kas nieliis, priskailanl lokius žmo
nes kaip gerb. I.eslic M. Shavv, bu-

Darbo laukas.

Wal\vorlh Mfg. Co. po visų 
mulkinmiiųjų prakalbų galų ga
le neva suteikė savo darbinin
kams šiokių tokių pagerinimų. 
Nuo 1 dienos rugsėjo apskelbė, 
kad vietoj dirbti 58 vai. j savaitę 
dabar reiks dirbti tik 50 ir vie
toj 33 c. į vai. mažiausiai bus mo

kaina po 40 e. Vadinas, Ame
rikos Darbo Federacijai reikią 
iškovoti dar 2 valandos į savaitę 
mažiaus, kad butų lygiai po 8 
valandas darbo dienos. O vietoj 
10 c. unija privalo iškovoti po 

64 e. j valandą, kad darbininkui 
butų galima šiaip taip pragyven-Mes, vyrai, iš to niekus darė 

mc, bet moters nemažai išsigan-. ti 
do, dargi, reikėjo šaukti dakta
ras. Todėl vietos lietuviai turi 
būt atsargus: neįsileisti į butą 
jokių m pažįstamų žmonių. Da
bartiniais laikais visoki valka
tos bastosi po žmones ir gavę 
progos apiplėšia juos. Kili 
net persistato esą detektyvais, o 
išliesi; tai jie yra paprasti plėši
kai, prisisegę automobilių važ- 
nyčių ženklelius ar kita ką pana
šaus.

Vii nas toks atsitikimas jau 
buvo. Andai į vieną butą įšliau
žė neva spešeliai; jiems reikią 
kokių lai knygų ir raštų. Be- 
sigriozdami užtiko viename kiše- 
niuje 35 dolerius ir — sudiev...

Faigi, dar kartą bukite at
sargus ir užtėmiję tokius šiule
nus, atiduokite juos į policijos 
rankas. Pinigus gi namie nelai
kykite, kad paskui nereikėtų gai- 
lėlies. Vely padėt į gerą banką, 
kur jie niekuomet neprapuls.

A. J. Naunčikas.—•

Daugumus darbininkų jau pra 
deda murmėti ant unijos vadų. 
Girdi, jeigu dar ilginus Gomper- 
so Sbmitai mulkins darbininkus, 
tai jie, be abejonės, Shmitų ne-’ 
klausysią, o paimsią “vekeišiną”, 
kad laimėjus kovą.1 Taip kalba 
darbininkai. Apie tai nujautė 
ir unijos vadai. Ir kad nepalikus 
generolais be armijos, yra pri- 
versli juos liesyti laimėjimais. 
Viskas betgi priklausys nuo dar
bininkų vienybės ir susipratimo. 
Tod( l nereikia šalinlies nuo vie
nybes ir apšviclos, nes kur švie
sa ir vienybė, ten ir galybė. Ten 
nėra vielos veidmainiams va- 
dams.

—Unijistas.

Akron, Ohio
Piknikas.

Pastabėlės
B6GK GREIČIAU.

Traukis iš kelio tu, nenau
dėli, fnan reikia greičiau pro čia

Iš Kewanee
Par. pijonų vargai, bėdos.

Kiek man teko matyti parapi
jų, lai niekur nemačiau tokių 
tamsių žmonių, kaip kad musų 
parapijoj. Jiems nevalia skai
tyti nelik laisvamaniškų, o ir 
socialisliškų bei darbininkiškų 
laikraščių ir knygų. Jiems ir 
“Naujienos” yra uždrausta skai
tyti... Bčdžiai, jiems dargi neleis
tina lankytis į jokias prakalbas, 
kur yra rengiama ne po bažny
čios skk pu. Net ir sosaides turi 
pasidarę tokių nutarimų, kad ne
valia eiti ten, kur nėra skelbia
ma kunigų “mokslas”... žodžiu, 
jiems neleistina žinoti nieko ki
to, kaip tik tą, ką kunigas jiems 
pasako.

Taigi hios užuitus žmonelius 
seka, visokios bėdos. Pavyz
džiui, iš vigus parapijos jie nebe- 
pajiegia išsirinkti valdybos. Pa
kampiais kuždasi, kad parapijos 
sekretorius esąs “bedievis", veid- 
mainigai valgąs jų, sakramentus 
ir, be to, imąs a-lgą iš parapijos.

t, sako, ką čia dabar padary
si, kad mes, karšti parapijo- 
nįs, nenmkame nė. skaityti, nė 
rašyti. Ta\ bedievio gerai rašo 
ir su kunigu sugyvenąs, o be to, 
dar prisižadėjo nelankyti bedie
vių prakalbų. Taigi, kentekime, 
vyručiai.

Kili vėl murina, kad visas ko
mitetas esąs — “bedieviškas”. 
Parapiją nugramzdinę į skolas, 
o patįs prasigyvenę.

Taip murma, kuždasi pakam
piais, bet palįs iK'pajicgia valdy- 

’ ti parapiją ir sosaides be tų “be- 
dievių pagelbos.

Rugsėjo 8 d, vietine LSS. 214 
kp. ir LSS. 3 kp., iš Clevelando, 
surengė bendrų piknikų. Kadan 
gi oras buvo gražus, tai piknikai! 
susirinko skaitlingas būrelis 
žmonių. Piknike kalbėjo net 
tris kalbėtojai J. Daubaras, 
A. A. Karalius ir P. Pekoraitis. 
Daubaras kalbėjo pirmutinis — 
apie dabartinę kairiųjų ir dešinių 
jų taktikų (ką jisai išmano apie 
tai! “N.” Red.). Jisai mat yra 
kairiųjų šalininkas, o pas lietu
vius tokia jau mada, kad nepri
pažįstantį kairiųjų taktikos turi 
vadinti priešu... Taigi Daubaras 
visų savo kalbų pašventė vien kri 
tikavimui dešiniųjų. $

Antras kalbėjo Karalius. Ji 
sai nedaug telietė musų laikraš
čius ir ypatns. Daugiausia kal
bėjo apie socializmų.

Paskutinis kalbėjo XI Rajono 
organizatorius P. Pekoraitis. Ra
gino Clevelando kuopų prisidėti 
prie XI Ra jono, kaip kad yra pa
darę kilos Ohio valstijos kuopos. 
Pabaigoj tas klausimas buvo JeL 
stas d'iskusuoli, būtent, kaip bu
tų, geriau, ar kad prisidėti prie 
XI Rajono, Micbigano valstijoj, 
ar sutverti naujų Ohio valstijos 
rajonų. Po diskusijų klausimas 
-leista draugų nubalsavimui; di
džiuma balsavo rid prisidėti 
prie XI Rajono.

Be to, rinkta aukų LSS. na
mo foudaiL Surinktu apie 25 
doleriai

vusis I ž d 
ir buvusis— 

, Sekretorium
Gubernatorius lovva; buvusis Suv. 
Valstijų Senatorius Hirhard Itd'lland 
Hcmicy iš Ilelasvare, dabartiniu lai-! 
kti majoras S. V. Armijos Generolas 
lohn L. Clem (Alsilarmivęs) Inigni- 
ninkas vaikas iš Shiloh. buvusis ser
žantas S. V. Armijoje, dar būdamas 
lik 12 inelų; taipgi Suvienytų Valsti
jų l'eisėjas G. \V. Atkinson nusisku
ndimų leismo \Vashinglone ir kili. 
Nušalėti tron pardavojamas visų ge
rų aplickorių, visur.

o

t_____ i........................... ...

i| Patrūkimas Užmuša 
7,000 Kas Metas

NeužsitikCkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui ,auksoriui ar kelisu- 
jaųčimn pardavėhii. nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogu.

Aš turiu 15 metų patyrimą r 
^aliu ištyrt jus akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai Pebus reikalin* 
ti, mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1881 So. Ashland Avė. Chicar~
Kampas 18-tos gatves 

S-čios lubos, virš Platt’o aptieKM 
TČmykite i mano 

Valandos nuo .— ryto Ha
8 vai. vakaro. Nedėliojo nuo i 
vai. ryto iki 12 valandai dieni

Ncsinervuok broli-žmogau,^ 
aš noriu tavęs paklausti: kiek 
svarų sveri, — šimtų ar du? 
Tuo pačiu laiku gal man pasa
kytum, kiek melų turįs, — pen-; 
kiasdešimt, ar daugiau?

- O gal sveikas žinai kelios-*
dešimtįs dienų eina į penkias de
šimtis m^tų?

—Žinau!
—Gal, tamstelė, būdamas to-- 

kiti greitu, pasakytum man, tu-j 
rįs tokią gerą apetitą, kad gali 

• suvalgyt per dieną po vieną sva
rą kiaulės mėsos?

Septyni tnkr.tnnč.iai ypatų kasmet miršta 
kurių laidojimo certi(lkatai pažymėti 

“Patrūkimas”. Kodėl? Todėl, kad tie ne
laimingi nepaisė apie save arba gal tik 
gydėsi ženklus (ištinimų tos ligos, visai 
nepaisant jos priežasties. Ką darai tu?

i Ar tu upsiieidi nešiodamas paraištj (tru- 
ss'ąi. prietaisą, nr kokiu ten nebūt var
du ją vadintum? Kad ir geriausia, pa- 
raištis tai tik tuolaikinis palengvinimas, 

falšyvaH paramstis prie griūvančios 
sienos ir negalima 
ginu neg nuo vien 
Juostos spaudimas 
liaeiią, tokiu budu 
Ipnėjusių muskulų 
reikalauja maistą.

Ret mokslas išrado būdą, ir kožnas pa
raisčių kentėtojas šioj šalyj kviečiamas 
padaryt DYKAI bandymą savo namuose. 
l’LAPAO metodu, be abejonės, moksliš- 
kiausia. logiškiausia ir pąsekmingiausia 
pasigydymui* nuo patrūkimo už visas ki
tas svietui žinomas metodas.

PLAPAO PADU&KAITĖ kada gerai pri
limpa prie kūno, niekaip negali nuslisti 
ar nusikreipti iš vietos, todėl, negali nu- 
brozdyt arba gnybt. Minkšta kaip akso
mas lengva pritaisyt pigi. Naudojimui 
laike darbo ir miegant. Nėra diržų, sak- 
čių ar sprendžinų pritaisytų.

Išmok uždaryt patrukirąo prasivėrimą 
taip kaip gamta relkalatlja, kad patrū
kimas NEGALĖTŲ nuslinkt žemyn. Pri- 
siųsk savo vardą pavardę šiandie pas: 
PLAPAO CO., Block 3060, St. Louis,' 
Mo., dėl DYKAI išbandymo PLAPAO Ir 
reikalingų informacijų.

nuo jo tikėtien <lau- 
mekani'ko paramščio. 
nulaiko kraujo cirku, 
atimdamas nuo nusi- 
tą, ko jie labiausiai AKIU SPECIALISTAS 

Akig Er>4Hrf»Hoja Dykai 
t Gyvenimas yra 

tuščius, kada pra 
■ nyksta regėjiius. 
/ Mes vartojame 
” pngerintą Oph- 

thalmometer. Y- 
patinga donia at
kreipiama 1 vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldifen. it no 10 iki 11 diena. 
4649 S. AahLmd Av. k a m p. 47 st 

Telephone Yards 4817 
Boulevard 6487.

—Ar kartais, greitasis, nežinot

mėsos duoda žmogui kraujo?
—To tai nežinau...

P. A. BaUranas

čiau pasiklausti pas dalyko žino
vų: jis pasakys, 'lik, broliuk, 
kuomet (lažinosi, nepulk į despe-: 
racijų, kad liek daug esi skolin
gas . 1

—Trumpukas

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

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

Plione Boulevard 7351

R*zid. 933 S. Aihland Blvd. Chlear 
Telaphon-i Hkymarket 2144

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHlRURGAb 

Specialistas Moteriškų, Vyrišku.
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofitaa: 3354 S. Halsted 8U Chieag.
Telaphona Drovar »4M 

VALANDOSi 10—11 ryto; 2—• popl*tą 
7—* , W»rJ8Harni» 10—12 diana.

Telrphmc Yards 5032

Į SKAITYTOJUS IR 
BENDRADARBIUS.

-------- O—
Savo bendradarbių ir korės 

pondentų labai prašome, ką- 
nors rašant, kiek galint prisilai
kyti šių nurodymų:

Rašyti visados tik rašalu, o ne 
paišeliu.

Rašyti kiek galint aiškiau.
Rašyti tik ant vienos popie- ■ 

ros pusės.
Rašant, palikti 

platesnius tarpus 
— bent pusę colio.

Kiekviename rašinyj, jei kat 
pasirašo slapyvardžiu, paduoti 
taipjau ir tikrąjį savo vardą-pa- 
vardę ir pilnų adresų.

2911 W. 
Telephone

f JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6398

Vakarais:
IV. 22nd Street, 
)ne Rockwell 6999

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

CHIRURGAS 
10731 So. Michigan Are. 

Roseland, TU.

310$) S. Morgan st. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare

kiek galint 
tarp eilučių

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

3149 S. Morgan St., kertė 32 st.
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687
Vyrišku Drapaną Bargenai

Nauji, neatimti, dalyti aut užsa
kymo siūlai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 1 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- j 
$5 ir augščinu. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
Iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis Ir va
karais.

8. G O R D O N
1411 8. Halated St. Chicago. HL

DR. M. HERZMAN
Tingini biznio roiknbm fknin i. Vi?ni ,nažaI v6rtoti siutai ir over-1 Kasant biznio reikalais (Kaip | kotai} vcrtfą nuo $25 iki $85, dabar 1

ve prenumeratos, skelbimų, 
knygų užsisakymo, adreso per
mainymo ir t. p. reikalais), 
galima siųsti tame pat konver- 
te, kuriuo siunčiama raštai Re
dakcijai, bet turi būt surašyta 
ant atskiros popieros. O tai del
bto, kad laikraščio Redakcija, ku
ri tvarko visas žinias ir straips
nius spaudai, ir laikraščio Ad
ministracija, kuri rūpinas biz
nio reikalais, tai yra du atskiri 
departamentai.

Visokie rankraščiai — korės- 
pondcncijofe ar šiaip straipsniai 
— turi būt adresuojami tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne as
meniškai redaktoriaus vardu.

Laikydamies šilų nurodymų 
palengvinsite mums darbų; o 
taipgi bus galima išvengti tų už
trukimų, kurie dažnai pasidaro 
dėl skaitytojų neatskyrimo biz
nio reikalų nuo Redakcijos.

Žemaites Raštai

Karės Metu

Įdomi 126 puslapių pasi- I
skaitymui knyga. Vir
šus papuoštas spalvuota 
iliustracija. Kaina 50c. 
Galima gauti Naujienų 
Ofise—

Del sužinojimo kareivių 
adresų.

1810 So. Halsted St., 
Chicago.

Trlic tninslatlon filcd with the post- j. i, •niasler at Chicago, III., .Tūly 19 1918 į (INso, gali adiisą sužinot kūrin
as reųulred by thc-act of Oct. (J, 1917. omenes valdyboje, paklausus ton

Gimines ar pažįstami vyri.’, ' laiškelių. Paklausimas reikia a- 
larnaujnnčių Suvienytųjų Vai- dresuol šitaip: The Adjulant Ge-

Rugsėjo 29 u4 7 < Jevelandd 
LMPS. 24 kuopos 1 4čjai čia loš 
Bu. Vargšo dramų “Kryžius” vie
tinės LMPS. kuopos naudai. Lo- 
Šimas prasidės kaip 7 vai. vak. stijų kariiinienėj, jeigu norėtų neral of the Army, Washing- 

—Bijūnas. su jais susirašyti, bet nežino a- ton, D. C.—Bijūnas.

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodą? X-Ruy ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorij*: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais.
GYVENIMAS:

VALANDOS

Telephode Yards 5834.

Dr.f.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak 
3325 So. Halsted St., Chicago.

Dr. Leo Awctin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeri! 
1920 So. Halsted SU Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviški ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 6—9>a- 
kare. "Tel. Canaj 4867.

r^aMrs.A.MIchnl8Wlcz
jbiiguM Akušerijos Ko- 

F ^^■legiją; ilgai praktika* I 
■rusi Pennsylvaniioa 

iHhoBpitalėse ir Phila* 
WjB<*elphiįoj. Paaekmin- 

B ' 'IBvai patarnauju 'prie, 
[gimdymo. Duodu rodą 
[vi sol i b Ilgoje trittte- 
riinH ir merginoms. 
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų labf) 
Chicago.

Nuo C iki 9 ryte, ir 7 iki v€lo vak.
1
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Chicago ir Apielinke

Nelaimė Kensingtone,
t

’l’rne translation iiied with the post- 
master at Chicago, Sept. 16, 1918. 
as rcųuired by the act ot Oct. 6, 1917

Penki žmonės užmušta, 
27 sužeista.

Sužeista keli lietuviai.
Praeitos subatos vakare ant 

kertės 116 ir Michigan gatvių 
ištiko didelė’ nelaimė. Astuoni 
prekiniai vagonai, paliuosuoti 
nuo garvežio, visu smarkumu 
smogė ėjusiu skersai bėgių Indi
ana Harbor gatvvkarin ir sutrins 
kino jį. Pasekmėje to penki 
žmonės tapo ant vietos užmušti, 
o 37 sunkiau ar lengviau sužeis
ti.

Užmušta šie: VValter Pudlik, 
-Ncshau Nuguliau. \Valliam Ei
lioti, James McGlosky, specialis 
Beit geležinkelkuUiompanijos 
policistasi ,r Bernard Maher, 
gatvekario konduktorius.

Tarpe sužeistųjų randasi seka
mos lietuviškai skambančios pa
vardės: Krank Zakaras, 10722 
Prairie Avė., Kazys Sibomi (?), 
10621 Micbigan Avė.. Joseph 
Baranaiiski, 123 E. 101 PI., ir 
Paul Nidas, 14 17 W. 120 St. 
Bet esu dar sužeista viena lietu
vė mergelė ir jos tėvas, kurių 
vardų tečiaus nepavyko sužinoti.

Nelaimė įvyko ačiū bėgių da
botojo ir paties gatvekario kon
duktoriaus neapsižiūrėjimui. Pa 
slarasis užtai užmokėjo savo gy
vastim. Atsistojęs ant bėgių ji
sai davė motormanui ženklų va
žiuoti. o pats besirengė lipti gat- 
vekarin, tuo tarpu jam iš užpa
kalio smogė prekinis vagonas ir 
su triuškino jį tarpe savęs ir gat
vekario. . ,.)z

Gatvekaris buvo kimštinai pri 
sikimšęs pasažieriais, daugiau
sia grįžusiais iš danl>o darbinin
kais. Kuomet jisai tapo numes
tas nuo bėgių ir apverstas, jame 
kilo baisiausia panika. Vienin
telis buvęs gerame upe “paša- 
žierius” buvo vienų melų kūdi
kis. kuris, traukiamas pro su 
triuškinto galvt kario^įangų, kuk
liai juokėsi ir kartojo: “dujv. dai, 
dai”...

Sanryšyj su įvykusia nelhlmc 
areštuota visas t ra ūki n ^“perso
nalas” ir sutriuškinto gatvekario 
molormanas. Bus užvesta tar
dymai. •

Greelas Chicagon.
Užvakar Cbicagon atvyko l’e- 

deralės valdžios t. v. B u reau oi 
Public Information. \Vasliing- 
tone, perdėtinis George Greel. 
Atsilankęs karės parodon, Grant 
Parke, p. Greel pasakė prakal
bą ir perskaitė prezidento Wil- 
sono “linkėjimus Chicagos gy
ventojams.” . M

Trite translation ttted with the ne
mastei* at Chicago, Sept. 16, 1918. 
hs reųuired by the act ot Oct. 6, 1917.

Nubaudė priešo valdinį.
Teisėjo Bernard P. Barasa 

korte užvakar buvo nubaustas 
$1 (M) pinigin. pabaudos ir paden
gimu teismo lėšų Albertas Berg, 
III N. Clark gi., priešo valddi- 
nys. Vėliau jį atiduota į Tede
ra lės valdžios rankas. Jisai kal
tinamas pasakymu justicijos de- 
partmenlo agentui: į peklą su 
jumis, Amerikonai! Aš esmi vo- 
kielys ir didžiuojuos Ino.”

Draugijų domai.
šiuo pranešame visų, priklau

sančių Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų 'Tarybai, draugijų drau
gijų delepatų domai. kad sekama 
visuotina Chicagos Lietuvių Dar 
bildukų Tarybos delegatų kon
ferencija įvyks nedėlioj, spalių 
20 d. Vieta bus paskelbta vėliau.

Todėl prašome gerbiamų (Irau 
gijų ir delegatų rengtis prie se
kamos konferencijos. Tos drau
gijos, kurių delegatai atsisakė ar 
išvažiavo į kilus miestus, malo
nės išrinkti naujus ir įteikti 
jiems reikalingų mandatų. Gi 
visi tie, kur dar tebėra savo drau
gijų delegatais, maloniai kvie
čiami atsilankyti.

Belo. gerb. draugijų meldžia*- 
me atnaujinti savo metinę duo
klę. kadangi su rugpjūčio 19 d. 
sukako metai, kaip Ch. L. D. T. 
gyvuoja. Butų geistina, kad 
draugijos siųsdamos savo įgalio
tinius j sekamą ('.h. L. D. la
ivinis konferenciją, kartu įteiktų 
jiems ir reikiamų duoklių. Tuo 
budu gerb. draugijos mums su
tausotų daug brangaus laiko.

Su pagarba,
Chicagos L. D. T.

Pildomasis Komitetas.

Tinę Irunslation lilcd wilh Ihe post- 
master ai Chicago, Sept. 16, 1918. 
as rcąuired by the act ot* Oct. 6, 1917

Parodė registracijos kortelę 
—neteko 85 dolerių.

“Mes esame slaptosios polici
jos žmonės. Parodyk savo re
gistracijos kortelę”, užreiškė po
nui I aso Angelous, 330 S. Green 
gi., gražiai apsirengę vyrai, kuo
met jisai atidarė duris. Kuomet 
Angelous skubinosi parodyt 
jiems kortelę, vienas jų išsitrau
kė revolverį ir po to, kaip ap
svaigino jį, ištraukė iš kamzo- 
lės kišeniųus šernolę su 85 dol. 
pinigų.

Kas išleido Earl Dearą 
ir jo sėbrus?

Valstijos prokuroras Hoyne 
ir detektyvų biuro viršininkas 
Mooney dabar laužo galvas ko
kiu budu galėjo ištrukti iš pa
viečių kalėjimo keturi paskilbę 
piktadariai -- Earl Dvaras ir jo 
sėlbrai: “Big Joe”, Morai), Mc- 
Erlane ir Boppas. Nužiūrima, 
kad prie lo turėjo pridėt rankų 
ir “kas kitas.” 0 pirmoje vie
loje vienas kalėjimo sargų — 
John Kempter. Kol kas tikrų da- 
rodymų dar nėra. Bet pastarieji 
Kemptcrio liudijimai žymiai sky 
riasi nuo' tų, kuriuos jis davė tu-

Jau Atspausdinta Ir Galima Gaut

Paskendusis Varpas
Penkių Aktų Pasakos Drama 

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

TEATRŲ MYLĖTOJAI, LOŠĖJAI!
Pasiskubinkite tą veikalų kuogreičiausia įsigyti ir pastatyti 
scenoje! Nepraleiskite progos. Kaina 50 centų. Adresuokite:

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

oj po įvykusio pabėgimo. Kcm li
te ris areštuotas ir nebusiąs pa
leistas tol, kol nepasakys “visą 
teisybę.” 'Taipjau areštuota ir 
vieno pabėgusio piktadario, Earl 
Dearo, moteris Margarcl Bear.

Sustabdė komunikaciją.
Didelė migla praeitos subalos 

rylą buvo laikinai sustabdžiusi | 
geležinkeliu ir gatvekarių komu- Į 
nikaciją. Traukiniai atėjo mie
stan net visą valandą vėliau.

Pasikėsinimas ant 
banko.

Penki nepažįstami banditai už
vakar kėsinosi apiplėšt Citizen’s 
State banką. Motini Morris, III. 
Užpuolimas nepavyko. Mano
ma, kad tai yra darbas praeitą 
ketvergą ištrukusių iš paviečių 
kalėjimo kriminalistų Earl 
Dearo, Murano, McErlaneo ir 
Boppo. Po nevykusiam užpuo
limui banditai, dideliu juodu au
tomobiliu, pabėgo linkui l)ixon, 
III.

Nors susirinkimas buvo šauk
tas tuo liksiu, kad priėmus nau
jąjį LSS. konstitucijos projektą, 
bet atsiradus kitų reikalų, kon
stitucijos [projektas atidėta seka
mai)! susirinkimui.

* * *
Kuopos nariai sparčiai darbuo

jasi, platina soc. rinkimų kampa
nijos literatūrą ir pradeda tar
ties apie organizavimą balsų da
botojų kiekviename precinktc. 
Valio, vyrai! 

♦ * *
lik vienas negeras dalykas: 

senieji kuopos nariai lyg ir ap
tingo... Susirinkimuose lik vieną 
-kitą jų užinatysi. Tai negera.

—A, Jaunas.

Anglių bado nebus.
Chicagon atvežama vis dau

giau anglių, taip, kad sekamą 
žiemą anglių ibado nebus, apie 
kurį daug ilgai rašė vielos spau
da. 

-.. . v
Ir vėl laisniai

Kabaretų savininkai turi nau
jo “trobelių”. Miesto valdžia iš
leido naują įstatymą, reikalau
jantį, kad ir sausieji kabaretai 
išsiimtų laisnius. Užvakar Chi
cagos kabaretų savininkai uža- 
lakavo miesto ‘kolektoriaus raš
tinę aplikacijomis. Kol kas 
tečiaus tik vienas kabaretas te
gavo reikiamą leidimą. lai 
Shermano viešbutis. Kiti visi 
turėsią palaukti, kol policija pa
darys tyrinėjimą delei jų “sau
sumo.”

Užpuolė elevatoriaus stotį.
Penki apsiginklavę vaikėzai 

vakar naktį užpuolė elevato
riaus stotį prie Stewarl ir 66 gal
vių. Ni ką telaimėjo: lik keturis 
dolerius. Piktadariai pabėgo.

Aplankė turčių kliubą.
Nežinomi banditai vakar naktį 

aplankė vieną Oak Parko tur
čių kliubą Century Club 
ir. sudraskę saugiąją šėpą, išsi
nešė 500 dol. pinigų. Piktada
riai nepagauti.

Pasikorė 8 mėnesių vaikas.
Wilberi Krueger, 8 mėnesiu 

vaikas, 1139 So. Sacramento gt„ 
bežaizdamas savo sėdynėj kaž
kaip slystelėjo ir, puldamas, pa
sikorė ant krėslo kojos marš
kinių apykaklė.

Gatvekarių klausimas dar 
neišrištas.

Naujosios sutarties - trac- 
lion ordinance - klausimas dar 
neišrištas. Teisėjas Cro\ve atida
vė dalyką savo bendrui, teisėjui 
Smili). Pastarasis turės jį iš
leisti ryto leist sutartį balsavi
mui, ar atmesti.

Pavojinga žaismė.
įtini,i vtiikosiJii sugalvojo 

iškirsti šposą “dėdei” Slielby 

(iotl’ui. Du atsistojo gale vie
no namo “ėlčj”, o tretysis pri
slinkęs pakuždėjo, kad vagįs no
ri apiplėš! namą. Dėdė nubėgo 
nurodyton vieton ir pamatė du 
bėgančiu “ėle” vaikezu. Užko- 
mandavo sustoti. Vaikezai ne
paklausė. Polieistas paleido šū
vį, kuris vieną vaikezą, Bert 
NaII, ant virtos paguldė.

WESTSIDE.
Iš LSS. kp. veikimo.

Praeitą pėtnyčią įvyko LSS.
22 kp. mėnesinis susirinkimas.

LIETUVOS LAlSVfiS FONDO 
TAISYKLES.

LMPS. 9 kp. choro pirmutinė re
peticija po vadovyste p. (iugienės |- 
'•yks .seredoj, rūgs. 18 d. 8 va. va- 
ka ■<>. — Visos dainininkės nndonė- 
i<i(e susirinkti pažymėtu laiku ir na
ujos, kurios mylite dainuoti, kvie
čiamos atsilankyti j Mark \Vliile S. 
)urko svetainę, prie Halsted ii 2!) 

.laivių. —Komitetas

REIK1A DARBININKŲ
syklas, j ūkius, i šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir val
ių, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

NAMAI-ŽEMĖ
DOBILU ŽEME UKES

LMPS. 58 kp. lavinimosi susirin
kimas įvyks panedėlyj, rūgs. 16, 7: 
30 vai. vak., Davis Sųuare parko sve
tainėj, 451a ir Paulina glv. Visos na
rės malonėkit susirinkti, taipjau 
kviečiamos ir naujos ateit ir prisidė
ti kuopom Org. E. Vasiliauskienė.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
Pajie.škau savo švogerio, Antano 

Zubrieko, prasišalino nuo musų ir 
paliko du valku, pirma gyveno 
North Chicago, dabar išvažiavo j 
kiti) miestą. Prašau atsišaukti į 6 
dienas. Bus viskas dovanota. Kas jį 
žinote, priduokite jo adresą.

.Joe Laurlnat,
1117 S. Marshfield avė. Chicago, III.

HEIKAL1NGA lenų traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 40c. t va- 
andą, 10 ir 11 vai. darbas. 

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

BEIKIA gerų tvirtų motetą dol 
dirbtuvės darbo. Gera mokestis. 
901 18th st., Chicago, III.

PEIKIA važnyčių ir leiberlų į 
Scrap iron Yardą”. Gera mokestis 
ir pastovus darbas. Atsišaukite į 
įf>32 W. Kinzie st., Chicago

BEIKIA prityrusio šieno ir grudų 
pardavėjo. Pašyki laiškų į “Nau
jienas” pažymėdamas No. 45.

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

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

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

4. Lietuvos Laisvės Fondas 
susideda iš aukų ir mokesčių, 
kurias lietuviai darbininkai liue
su noru sutiks užsidėti.

5. Draugijos bei kuopos di
džiumos savo narių nutarimu 
užsideda mokestis ant savo ren
giamų balių ir kitokių pramogų 
ir ima extra įžangos nuo 1c. iki 
3c. nuo žmogaus, o taipgi ren
gia balius, vakarus, prakalbas

I ir tt. Lietuvos Laisvės Fondo 
naudai.

6. Aukų rinkimu Į Lietuvos 
Laisvės Fpndą užsiima visi A. L. 
D. Tarybps skyriai ir visos drau
gijos, kurios nutaria tuo užsi
imti ir praneša apie tai A.L.D. 
Tarybos centro komitetui.

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

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

8. A.L.D.T. skyrių vietiniai 
komitetai ir draugijos surinktas 
L.L.F. aukas ir atskaitas kas 
menuo pasiunčia A.L.D.T. cen
tro komitetui. Pinigai siunčia
mi išpirkus money orderį ant 
vardo K. (ingio, A.L.D.T. iždi
ninko, 3233 S. Halsted str., Chi
cago, III,

KI. Jurgelionis, >
A.L.D.T. Laik. K-to 

Vice-Pirmininkas.

GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaityto* ' 

jai prašomi pirkinių reU | 
Į kalais eiti į tas sankro 
| vas, kurios skelbiasi .

Naujienose. •
"V— .. ..................

Pranešimai

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

Pirmyn Choras statys veikalą — 
“Musų Luiinčiiinas,” gruodžio 1 d. 
Lošimo praktika Įvyks panedėlyj, 16 
rugsėjo, X v. v., Liuossbės svetainėj, 
182*2 \Vahansia avė. Todėl geab. lo
šėjai malonėkite susirinkti laiku.

Komitetas.

Pajicškau draugo I’. Jcnelionio, 
gyvendavo 1314 Fulton si., Chicago. 
III. Atsišaukite: W. (indelis, 3217 S. 
Union avė. Chicago, III.

PEIK ALINGA pagclbininkas-jani- 
lorius arba porteris. Geras valgis, 
kambarvs ir gera užmokesnis.
6222 llarper avė., 3rd. floor, rear

Mes savinamės apie 100,000 akrų 
puikios ūkės žemės Menominec pa
viete, Upper Peninsula Michigan’o, 
arti Green Bay krantų, kuriuos mes 
Jardavojame ukėms po 40 akrų, ir 
itigščiau. Žemė yra su molju, tin- 
canti abelnai ukininkystei, kvie
čiams, miežiams, avižoms, rugiams 
julvėms, cukriniams burokams ir tt. 
čia ūkininkai turtėja versdamiesi 
jienininkyste ir augindami kiaules 
n* avis. Ten yra puikus keliai, ge** 
ros mokyklos, bažnyčios, kaimiška 
nisiuntimo krasa, geri kaimynai ir 
viskas yra arti kas reikalinga. Apsi
gyvenusiam nėra taksų per penkis 
metus. Kodėl neįdėti savo pinigų 
j gerą žemę, kur jie bus saugus ir 
aprūpins ateitį. Eikite ant ūkės, 
kuomet jus busite prisirengę, bet 
pirkite dabar, kuomet ši gera žemė 
parduodama pigiai.

Pašykite mums dėl platesnių žinių 
kas link labai žemos kainos ir leng
vų išmokėjimų.

Mes galime duoti jums gerus nu-, 
lodymus.

S. CRAVVFOBD & SONS 
645 First National Bank Building, 

Chicago, III.

Pajicškau savo pusbrolio M. Sau- 
noros, Kauno gub., Ilaseiniu pav., Sidlavos miestelio ir pusseserės 
Marijonos Khnbrytės, Kauno gub., 
Ilaseinių pav., Girkalnio parap. Kas 
juos žinote, praneškite šiuo adresu: 

Stasys Kiminas,
10524 Indiana avė., Chicago, iii.

PEIKALINGA ženola pora, mote
ris .neinanti darban, kad prižiūrėtų mano namus. Maža šeimyna: aš Ir 
I I metų mergaitė. Aš esu akušerka 
ir man kaip kada prisiena išeiti iš 
namų. Duodu kambarį už dyką. At
sišaukite greitai. Mrs. P. Urbonienė 
3313 S. Halsted St., Chicago.

O

PAJIEŠK iC :•!.!< brolio J. Asira- 
usko ir sesers, po vyru A. Difonienė, 
devyni metai algai gyveno New Yo- 
rk’c. Kauno gub., Panevėžio pav., 
Pumpėnų parapijos, Pakaušio so
džiaus. Jis pats tegul atsišaukia, 
ar kas jį žinote praneškite jo adre-

PEIKALINGA dviejų kriaučių — 
prie moteriško kostumicriško darbo. 
Gera mokestis, pastovus darbas. At
sišaukite greitai. L. Kaspar, 
3145 So. 5lh Avė. Tel. Yards 2263. 
Chicago, III.

EXTRA. Ant Bridgeporto muriniis 
namas ant 6 pagyvenimų, 3 po 6 kJi- 
mbarius, 3—I kambarius. NoiUi 
mainyti ant namų Gary, Indiana imi - 
ba Cicero, su pačiu savininku.

Frank Kalni,
3518 Parnell avc. Tel. Drover 96fi4 

Tclefonuokilc tarp 7—9 vakare
.............   L,

PARSIDUODA 30x130 lotas, gra
žioj vietoj, tinkamas gražiam namui. 
Parsiduoda pigiai, jeigu pirkaite 
greit, nes turiu išvažiuot j mokyklą. 
Vladas Vilnius, 2943 S. Halsted M.

—— - t............... .  ..................................... -

są.
A. Astrauskas,

1524 So. 51st et., Cicero, III

Pajicškau savo vyro Stanislovo 
Grybo, Kauno gub., Raseinių pav., 
Girdiškės parap., Tujainų kaimo, jau 
12 metų kaip persisyrėm. Aš ir du
kteris norime žinoti ar jis gyvas ar 
miręs. Prašau atsišaukti arba kas 
žinote praneškite jo adresų. Kas pir
mas praneš ,gaus $5 dovanų.

Aleksandra Grybienė, 
732 W. 18 str., Chicago, III.

REIKIA vyrų dėl išsiuntinėjimo 
kambario. Turi suprasti ir skaityti 
angliškai.

'I he Roos Mfg. (’o., 
967 \V. 20th st., Chicago III.

■»»' i ' ■ .................. ...........................-................  ■

REIKALINGA mergina dirbti kra
utuvėje. Gera mokestis. Darbas 
ant visados. Atsišaukite vakarais 
po 6 vai. Tel. Boulevard 9336.
3302 S. Halsted st., Chicago

NORU’ mainyti grosernę ant 2-jų 
Halų prie 1119 W. 471h St., arba 
4521 So. Halsted st. Geri bargenai. 
McDonnelI, 2630 \V. 38tli St., Chgo.

Pajicškau Mykolo Jakšto. Girdė
jau, kad jis yra miręs, ar užmuštas 
Chicago. III. Norėčiau platesniu a- 
oie ji žinių. Kas žinot praneškite, 
bus atlyginta. Mrs. B. Stažas, 
119 E. Main Sh Westville, III.

Aš Kazimiera Šimkevičiutč pa- 
jieškau savo 3-jų pusbrolių: l'elikso, 
Viktoro ir Mykolo šimkevičių, Kau
no gub., Šiaulių pav., Radviliškio 
miestcHo. Girdėjau gyvena Balli- 
moret Md. Meldžiu atsišaukti arba 
kas juos žinote, praneškite.

Juoz. Neson.
3101 S. Halsted st., Chicago, III.

Pajicškau savo moters Lucijus Bu- 
belienčs-J uodą liekai les. skaistaus 
veido, geltoni plaukai, mažo ūgio, 
4 ir pusės pėdų, 20 metų amžiaus, 
gerai kalba angliškai ir lietuviškai, 
gimusi Anglijoje. Paliko mane rug
sėjo 6d.. 1918 su mažu kiidikiu. Ed
vardu, 10 mėnesių. Kas jų patčmy- 
lule, praneškite man, už lai busiu 
labai dėkingas. Petras Babelis, 
4008 S. Maplewoo<l avė., Chicago, III

JIEŠKO KAMBARIŲ
JAUNAS vaikinas pajieško kam

bario Bridgeporto apieliukeje, tarp 
30-tos ir 35-tos — garu šildomo, ele
ktros šviesa. Atsišaukite laišku.

W. P.,
3001 S. Halsted si., (’hieago

VEDI SI pora, be vaikų, su mažai 
rakandų, jieško kambario mažoje 
šeimynoje. Kas turite vielos, pra
neškite greitai.

E. L.,
3409 Lovve avė., 1-mas augšlas, prie
kis, Chicago

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
REIKALINGI vyrai ant bordo. Ge

ra vieta pakeleiviams.
LIETUVIŲ IIOTELIS,

1606 S. Halsted si., Chicago

JIEŠKO PARTNERIŲ^
$200 į mėnesį algos dėl gero biz

nio žmogaus su $2500 valdyti kiek
vieną dolerį jo pinigų ir tie patįs 
pinigai yra visi užtikrinti. Galima 
išsiimti pinigus bile kada pranešus 
prieš dešimts dienų. Turi suprasti 
n n ui i šlci i. KaSykite: Hox 41, 1810 S. 
Ilalstcii St., Cliicugo, III.

RANDAI
Ali DIODAM A randon sankrova. 

Gera vieta grosernei ir bučernei. 
3246 Emerald avę., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ"

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI 

(U. S. Free Employment Service) 
Jieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

a rba
105-107 SO. JEFFERSON ST.

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

Yra daug vietų, kaip Cbicagoj, 
taip kitur, km* reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — į fabrikus, į ka-

REIKALINGAS littuvis bučeris 
mokantis darbi. Prašau atsišaukti 
greitu laiku1. Gera vieta ir darbas 
ant visados.

W. Giraitis,
1980 Canalport avė., Chicago

REIKALINGAS bučeris, kad .ne
kėlų angliškai, lietuviškai. Supran
tantis savo darbų lai atsišaukia.

I’eldžius, 
3651 Wal!ace st. Tel. Drover 9754

REIKALAUJA gerų Real Estate 
pardavėjų. Prityrimo nereikia. Ge
ra mokestis ir pastovus darbas. At
sišaukite į PECK PUZ Real Esta
te Co., 424 4th avė., Romu 119, Pitts- 
burgh, Pa.

REIKALINGAS anlrarankis duon
kepys. Gera mokestis. Pastovus 
darbas. Atsišaukite greitai.

Marozas Bros., . ;tl) 
4617 So. Paulina st., Ciįicago

BE1KALINGAS barberys seredos 
vakarais, subatomis nuo 1-inos vai. 
ir nedėliomis iki 12lai vai. 1604 Wt 
North avc., Kampas Ashland Avc.<

PARDAVIMU)
PARSIDUODA pianas, vargonai ir 

ITench-horn. Taipgi parsiduoda į- 
rankiai cigaretams dirbti. Pardavi
mo priežastis — savininkas turi iš
važiuoti. Taigi, kam reikalingi virš- 
minėti daiktai, kreipkitės sekančiu 

' adresu:
3416 Auburn avc., Chicago

RAKANDAI
$50 NUPIRKSI $250 Victrola, $165 

paimsi mano $500 pianų. Rakandai 
pigiai, vartoti 90 dienų. Rezidenci
ja 3222 Jąckson Blvd., arti Kedzie 
avė.

NAMAI-ŽEMĖ
PARDAVIMUI: Lengvi išmokėji

mai, priimsiu lotų arba automobi
lių, pirmu įmokėjimu. 5110 ir 5142 
So. Kol nei* avė. 2 namu, nauji lo
tas 60x125, elektra, gazas ir lt. Kai
na $2800.
McDONNELL, 2630 W. 381h Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdic. 
Telefonai: McKinley 3543 ir 1643.

1119 \V. 47th St. 5—5 ruimai, ran
da $252.00. Kaina $2500. 
McDONNELL, 2630 W. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. ka.sdie. 
Telefonai: McKinley 3513 ir 1643.

3228 Paulina st. 7 kambarių na
melis, maudynė, beizmentas, ąžuolo 
floras. Kaina $2000.
M<l>ONXEI.I„ 2G3O XV. 3Htli Stiect, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonui: McKinley 3543 ii* 1043.

4125 Schooi st., arti Milwaukce, 
prawford ,4—5 kambariai .tinkavo- 
ta, lotas 37x125, elektra, skalbykla, 
cemento beizmentas, kaina $4,000. 
McDONNELL, 2630 W. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdic. 
Telefonai: McKinley 3543 ir 1643.

5635 Oaklcy avė., 5 kambariais, 
bungalow, elektra, cementinis beiz- 
mentas, eonerete pamatas, lotas 34x 
125, kaina $3000. ,
McDONNELL, 2630 \V. 38th Street, 
Afdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdic, 
'Telefonai: McKinley 3543 ir 1643.

3443 Oaklcy avenue, 2 pagyveni
mų mūrinis, 2 lotu, elektra, gesas ir 
lt. Kaina $3500.00.
McDONNELL, 2630 W. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: McKinley 3543 ir 1643.

1521 S. Halsted St. .6—6 kamba
riai, maudynės, ir tt. rendg $300. 
Kaina $2500.00.
McDONNELL, 2630 \V. 38th Street, 
Atdara 9V ryto iki 9 vai. vak. kasdic. 
Telefonai: McKinley 3543 ir 1643.

PARDUODU mūrinį namų 8 kam
barių, po 4 kambarius ant 3 augštų 
ir attika. Galima gauti $62 rendos. 
Pardavimo priežastis — tėvas mirėt 
Atsišaukite po G vai. vakarais.

Mrs. Blci,
667 \V. 18lh St., Chicago III. ,

PARDAVIMUI 2 lotu su 3 augštų 
mūriniu namu ir apatnamiu. 4—7 
kambarių Halai, su gesti, toiletais ir 
maudynėmis, prie 24-tos gatvės arti 
Leiikitk gatvėj. Randus $70.00 mė- 
nesvjr. vertas tiktai už $7800. 
A AVind, 2307 \V. 21 SI., Tel Canal 
5272. Chicago.

AUTOMOBILIAI

PARSIDUODA 5 sėdynių automo
bilius, vertės $1600 už $650, visai 
kaip naujas; elektros starderis, na
uji tajerai, naujos elektros batare- 
jos. Viskas moderniškai. Atsišau
kite po 5 vakaro. 3222 So. Halsted st

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Laisvės Bondsai.
perkami už cash. Ėmei and Co., 740 
W. Madison, kampas Halsted gat., 
ruoni 232, 2-ras augšlas, virš Famous 
Clothillg Store. Atdara vakarais iki 
8. Nedčldicniais 10 iki L

MOKYKLOS
AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typevvriting, pirklybos 
teisią, 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 Šo. Halsted St.. Chicago, III.

VYRAI. MOKYKITĖS BARBERYS- 
TĘS AMATO. Dienomis ar vaka
rais. l’žimkite liuosas vielas. Pri- 
sircngkite dabar. Dideli pinigai. 
Laukia daug darbų. Atcikitc-rašy- 
kite: MOLER BARBER COLLEGE, 
101 Prospect Avc., N. W. Clcvcland.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Suv. Valstijom. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, D«- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantao* 
ta išmokinti jus pasiūti auknea 
*1O. Phone Secley 164M

SAKA PATEK. Piralviak* S

Drapanų Škicai
Darymas petrenų, kir
pimas, pritaikymas ir 
draminu siuvimas. Len
gvai išmokiname trum
pu laiku, dienų ir vaka
rais.
SPECIALUS SKYRIUS

mokinimui elektra siuvamomis ma
rinomis. Už Ši darbų apmokama 
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 st., Prieš City Hali
Atsišaukite ant 4-to augšto.




