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Anglai suėmė 18- 
000 turku
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True transluuon filed with the post- 
master at Chicago, Sept. 23, 1918, 
as reųuired by Ihe act ot Oct. 0,1917.

PRAŠO TAUPYTI MAIS
TĄ.

Kiekivienas turi sumažinti mais
tą pusė svaro į savaitę.

B

Paėjo 60 myliu Palestinoj
Nazaret ir k. miestai paimti

Serbai paėjo 9 mylias j 
vieną dieną

True translation filed with the post- , True translation filed wilh Ihe post- 
23. 1918, i mastei* ai Chicago, Sepl. 23, 1918, 

:.s i (ųuired by Ihe ad of Oct. 6, 1917,

SERBAI PAĖJO DAR 9 
MYLIAS.

master at Chicago, Sept. 23, 191L 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
200,000 VOKIEČIŲ PAIMTA.

BELAISVĖN.

į du mėnesiu laiko. 10 miesteliu paimta Makedoni
joj.

WASHINGTON, rūgs. 21.
Pasak franeuzų pranešimų skai- LONDONAS, rūgs.
čii» suimtų per amerikiečius,, Serbų kareiviai i rytus nuo Mo- 
franeuzus ir anglus nuo liepos nastir paėjo daugiau kaip 9 my- 
18 d. vokiečių belaisvių 
vidutiniškai 200,000.
Žinia pasaka franeuzų 
pondentus sakant, kad 
100,000 vokiečių pakliūdavo į

LONDONAS, 21.

siekia lias į vieną dieną ir dabar yra
I 4 *
• už mažiau kaip 8 mylių nuo vy-

WASH1NGTON, nigs. 21. - 
Maisto athninistratorius Hoover 
šiandie atsišaukė į šalies gyven
tojus prašydamas pagelbėti A- 
merikos ir talkininkų armijoms 
užduoti galutiną smūgį 1919 m. 
priimant naują maisto taupini- 
ino programą, kuri visai panai
kintų eikvojjmą ir persivalgy
mą.

Ši karė gali būti laimėta ir 
bus laimėta sekamais metais, je 
Amerikos žmonės savo maisto 
ekonomiškumu, sutaupys ganėti 
nai maisto , reikalingo palaiky
mui armijos ir talkininkų civi
lių gyventojų spėkos, sako p. 
Hoover.

Jis persergsti šalį, kad jei per 
netaupimą maisto ir todėl negale 
mą Suv. Valstijų padidinti mai
sto gabenimų Europon vienu 

trečdaliu, karė bus prailginta 
iki 1920 m., ji kainuos milijo
ną daugiau amerikiečių gyvas
čių.

Maisto administratorius sako, 
kad reikalinga yra padidinti A- 
merikos maisto siuntimą Euro
pon sekamais metais 5,730,(XX) 
tonų. Kad tą padarius, šalis 
prašoma yra sumažinti suvarto
jimą duonos ir mėsos po pusę 
svaro į savaitę ant kiekvieno

netoli lep sn Var.hu- upė. įžmogaus. Nebus reikalinga nė
... , ,•••!• v. {bekviečią, nė be mėsių dienu.Serbu oficialis primesimas sa-l - 1

j ar porcijų sistemos, jei šalis pa
ko: j naikys visišką eikvojimą.

True translation filed wnh Ihe post-į 
master at Chicago, Sepl. 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

ANGLAI PAĖMĖ NA
ZARETĄ.

18,000 turkų ir 120 kanuolių 
suimta

LONDONAS, r. 22. Karės 
ofisas šiandie oficialiai paskel
bė apie paėmimą semi Palesti
nos miesto, vietos Kristaus kū
dikystės — Nazareto.

Gen. Sir Edmund Allenby su
ėmė 1K.(XX) belaisvių ir 120 ka
nuolių.

Turkai liko atkirsti anglų ka
valerijos kada jie bandė pabėg
ti į Jordano klonį.

Anglų aviatoriai žymiai pa
gelbėjo įgyti didelę pergalę bo- 
mbarducMlanii ir apšaudydami

“Musų nenuilstantįs kareiviai 
tebeina priekyn ir prasimušė 
šiaurių link daugiau kaip 9 my- 

| lias į vieną dieną. Infantrija 
j perėjo Krnyovo-SIrigovo-Drogo* 
žel-Polosko liniją. Kavalerija 
yra i šiaurę nuo tos linijos. 
Daugiau kaip 10 miestelių liko 
išliuosuoti į vieną dieną. Cer
iui upės išsilenkime mes paė
mėm Godiyak miestelį.“

T,— »• ^.islation filed with the post* 
mastei* at Chicago, Sepl. 23, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Anglai nušovė 13 vokiečių 
aeroplanų

- Ka- 
avia-

5 ŽUVO ANT LAIVO.

NEW YORK, rūgs. 22. Va
kar vakare ant laivo Julia Staf- 
ford, vežusio į Brooklyną apie 
200 darbininkų, kilo dūdų eks- 
pliozija. 5 žmonės turbūt mirs. 
15 nugabenta ligonbutin. Kiek 
žtponių prapuolė negalima bus 
žinoti iki panedėlio kol darbinin- 
nesugrįš prie darbo.

True translalion filed with the posi- 
inaster at Chicago, Sept. 23, 1918, 
as reųuired by Ihc act of Oct. 6, 1917

JAPONIJOS KABINETAS 
REZIGNAVO.

Uis turku kareivius, c

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Sept. 23, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917

Paėjo 60 mylių.

LONDONAS, r. 22. — Veikia
ntis Palestinoje anglų kavaleri
jos eskadronai paėjo 60 mylių 
nuo savo pirmesnių pozicijų ir 
paėmė Nazaretą, Afule ir Bei- 
san miestus — sulig anglų ka
rės ofiso paskelbimo.

Gen. Allenby spėkos renka 
atvykstartčias iš pietų dizorga- 
nizuotas turkų kareivių mases 
ir transportus.

Tas reiškia beveik visišką iš
naikinimą turkų spėkų šioj a- 
pygardoj. Anglų nuostoliai bu
vo visai maži, palyginus svarbu
mą paėjimo. \

Skaitykit** ir Platinkite 
"N A U .T I E N A S ” '

sH-tms-sse

True translation filed with the post, 
mastei* at Chicago, Sept. 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
djmtj------LL.. , .IHaaiLLl.'■■JSJ’-’Į-U-ILt-^J-ĮL-rS~—S-SH-SBBe

Dienos Nuostoliai
S. V. Armijos, 

Francijoj

VVASHINGTON, r. 2. Pra
neštas Amerikos ekspedicinių 
spėkų komanduotojo ir šiandie 
paskelbtas nuostolių sąrašas 
paduoda 498 vardus, kas pada
ro viso iki šiai dienai 
nuostolius.

Nuostoliai tokie:
Armijoj:

Užmušta karės lauke
Mirė nuo žaizdų . >.., 
Mirė nuo ligų ........
Sužeista mūšiuose .. 17,54 
Prapuolė, jų tarpe ir

Indais via i ............
Viso

Jūreivių korpusas 
šiuos nuostolius:

Užmušta kares lauki'
Sužeista mūšiuose 
Prapuolė (ir belaisvėj)

, Viso 3,172

35,998

,125
.. 1921
. 1,798

.. 4,581 
32,826 

aplaikė

1,005
.. 2,003

161

True translation filed with the post, 
niiisler at Chicago, Sepl. 23, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 0, 1917

WASHINGTON, r. 22. — A- 
merikos ekspedicinių spėkų ko- 
manduotojas praneša apie seka
mus nuostolius:

Užmuštą kares lauke 78; pra
puolė mūšiuose 31; sunkiai su
žeista 120; mirė nuo žaizdų 14; 
tnirė nuo šiaip atsitikimų 11; 
sužeisti nežinia kaip sunkiai 4; 
Viso 337.

šiame, sąraše paduodamos se- 
tanios lietuviškai skambančios 
mvardės:

Jbsepb Bttckowski, 1231 Holl 
st., Chicago, sunkiai sužeistas.

Bromslaw Gosztavt, 227 She- 
|ler avė.. Aurora, III., užmuštas.

Joe Gražis, Siuox City, la., mi
rė nuo žaizdų.

John Kasiewicz, M t. Pleasant, 
Pa., snukiai sužeistas.

Rūgs. 20 d. sąraše:
Adam W. Kowalski, PhiladeL 

phia, Pa., užmuštas karės lau
ke.

Michael Janusz, Frankfort, 
Ky., užmuštas.

Joe Rozoski, Binhampton, N. 
Y., užmuštas.

William J. Seskarski, 1530 W 
Superior si., ("bieago, mirė nuo

.   I ■ M—JM—1.111 !■ 181111 » 1! JI 1.WBJ!‘

True translation filed wilh the post- True translation filed with tne post- master at Chicago, 
master at Chicago, Sept. 23, 1918, 
as reųuired by the act or Oct. 6,1917

RAGINA NUVERST VO
KIETIJOS VALDŽIĄ.

Visi neužsiganėdinę dabartine 
valdžia. Viskas priguli nuo cen

tro.

AMSTERDAM, rūgs. 21. { 
Niekurie vokiečių laikraščiai, pa 
Sekdami Leipzig Tageblatt atvi
rai svarsto apie nuvertimą vo
kiečių valdžios per bendrą veiki
mą didžiumos partijų.

Tos frakcijos parodė savo pa- 
sirįžimą sudaryti tuojaus parla
mentarę valdžią, kuri butų ne- 

^prigulminga nuo viešpatavimo 
vyriausio štabo kvatieros. 
.Laikraščiai abelnai skaito, kad 
situacija dabar rymo ant centra- 
listų, kurie, tikiniąsi, nuspręs 
kur mesti savo įtekmę specia
liame susirinkimo panedėlyj.

Social-demokratai aiškiai ne
beturi pasitikėjimo kancleriu 
von Hertling, o net ir progresis- 
lai nebetiki, kad pasenęs diplo- 

ynatas yra padiegiančiu įvykini 
laiką.

True translation filed wiih the post- 
nnister at Chicago, Sept. 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

KAIZERIS PRIIMA AUSTRI
JOS PASIULIMA.

Austrija susirupinusi Amerikos 
atsakymu. s

AMSTERDAM, — Berline iš- 
leistas oficialis pranešimas sa
ko, kad Vokietijos ambasado
rius Vilmoje įteikė Vokietijos 
alsa^|nzą. į Austro-Vengrijos tai 
kos notą.

Vokietijos nota pranešti pra
neša Vokietijos prisirengimą da 
lyvauti siulomąjame apsimainy- 
me nuomonių.

Amerikos atsakymas tapo į- 
teiktas Austro-Vengrijos užru- 
bežinių reikalų ministerijai va
kar per Švedijos ambasadorių, 
pasak telegramos iš Vienuos.

Pasak vėliausių žinių, Ameri
kos nota pagimdė didelį susirū
pinimą, kada ji pasiekė Vienną.

Karalius Karolius tuojaus su
grįžo iš Hofburg ir pasišaukė 
baroną Burianą, grafą Czernin, 
baroną Seydlęr ir premierą Hu- 
ssarek konferencijon.

Sept. 23, 1918,
as reųuired by the act of Oct. 6,1917,

Amerika prašo pasauliosu- 
stabdyti Rusijoj terorizmą
Vokietijoj areštuoja socialistus

i ....... ... ■■■■■»■ I—■    *

Vokietijos valdžia arti griuvimo
True translation filed with the post- True translation filed with the post- 
masler at Chicago, Sept. 23, 1918, master at Chicago, Sept. 23, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917,

AMERIKA ATSIŠAUKIA Į 
VISA PASAULĮ.

as reųuired by the act of Oct. 0,1017.

ŽUDO AMERIKIEČIUS

Prašo bendrai veikti sustabdy* 
mui Rusijoje teroro.

Amerikiečių nužudyta Petrogra
de.

LONDONAS, nigs. 22. - 
rėš ofiso pranešimas apie 
ciją sako, kad anglai vakar nu
šovė 13 vokiečių aeroplanų, 8

tonų bombų minusia ant įvairių 
svarbių vokiečiams vietų;

t
True translation filed with the post- 
master ai Chicago, Sept. 23, 1918. 
as reųuired b.v the act of Oct. 6, 1917

Angiai prasiveržė pirmyn.

LONDONAS, nigs. 22.—Field- 
maršalo Daigo kareiviai vakar 
prasiveržė į vokieči vlinijas ke
turiose atskirose mūšio lauko 
vielose.

Arti Gavrelle, į šiaurę nuo 
Scarpe anglai paėjo 2 mylių 
fronte ir į rytus nuo Epehy aug
ia paėmė kelias organizuotas 
priešinimos vietas —- pagal ang
lų oficialiu pranešimo.

f šiaurę nuo Epehy Haigo ka
reiviai pasistūmė priekyn Hekto
re i pietus nuo Villers-Guislain.
belaisviais kas mėnesį ir kad vo- Skandintas anglų monitoras, 1 change Telegraph Co. patyrė 
kiečių nuostoliai užmuštais ir (oficierius ir 19 jureivininkų Ii- Šveicarijos, jog kaizeris sun- 
sužeistais buvo didesni, negu bu- ko užmušta, o 57 jųreivininkai kini serga ir buvo priverstas at- 
vo abelnai pranešta. prapuolė ir, sprendžiama, liko’šaukti visus greitus pasimaty-

---------- ——------- ---- užmušti. mus.

TOKIO, rūgs. 21. — šiandie 
rezignavo Japonijos kabinetas, 
vadovaujamas field-maršalo 
grafo Terauchi, kuris buvo val
džioje nuo spalių 1916 m.

Truv translation filed with the post- 
inasler at Chicago, Sepl. 23, 1918, 
a.s rcųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Rumunijos sosto įpėdinis pa 
bėgo j pietinę Rusiją.

COPENHAGEN, rūgs. 21.
Pasak Ukrainų laikraščio Kijev 
skaja Mysl, Rumunijos sosto į-

Edward Varvą, 2649 Sawyer 
avė., Chicago, prapuolė mušyj.

Waltet Borkowicz, Philadel- 
phia, Pa., sunkiai suželtas.

Albert M. Karkela, Calumet, 
Midi., užmuštas karės lauke.

Conslantine Molichis, Mobile.
Ala., užmuštas.

Jobu Samoska, Washington 
Park, III, prapuolė.

Daniel Pilana, Russia, sun
kiai sužeistas.

True translation fited ^.th the post- 
master ai Chicago, Sept. 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

382 žuvo amuni
cijos dirbtuvėj
Ties Vienna ekspliodavo 

amunicijos dirbtuvė.

ir
atvyko į Odessą.

True translation filed with the post- 
master at Cjiicago, Sept. 23, 1918, 
as reųuired l)y the act of Oct. 6, 1917

20 ŽUVO ANT ANGLŲ 
LAIVO.

George Tsechrintzis, LowelL 
Mass., sunkiai sužeistas.

Casimir T. Rokicki, Milvvaii- 
kee, Wis., prapuolė mušyj.

Stanishnv Maguzewski, Balti- 
more, Md., prapuolė nnišyj.

AMSTERDAM, rūgs. 22.
Pasak žinios iš Vienuos, eksplio- 
zijoj amunicijos dirbtuvėje 
Woellerdorf, arti Vienuos, 382 
žmonės liko užmušti, o daug su-

*

True translation filed witn the post- 
master at Chicago, Sept. 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Maisto riaušės Salzburge.

LONDONAS, rūgs. 21. - Ad- N,
miraltija šiandie paskelbė, kad 
stovint uoste panedėlyj liko pa-

Trut translation filed with the post- 
inaster at Chicago, Sept. 23, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 0,1917,

Kaizeris sergą.

PARYŽIUS, tugs. 22.

WASH1NGTON, rūgs. 21. — 
Pastangose suvienyti civilizuotą 
pasaulį prieš siaučiantį po bol- 
ševikų valdžia terorrizmą Rusi
joje, Suv. Valstijų valdžia palie
pė. savo ambasadoriams kaip 
neutralėse, taip ir talkininkų 
šalyse patirti ar valdžios, prie 
kurių jie atstovauja, prisidėtų 
prie kokio-nors bendro tuojau- 
tinio veikimo “kad pranešus 
tiems prasižengimų kurstyto
jams pasipiktinimą, su kokiu 
civilizuotas pasaulis žiuri į jų 
dabartinius nedorus darbus“.

Pasiutimas padaryti tuos žin
gsnius yra visai atskiras nuo ve
dimo kares; kad visas pasaulis 
išreikštų pasipiktinimą tokiam 
barbarizmui.

Pranešimas diplomatams sa
ko, kad šiai valdžiai yra praneš
ta, jog ramus Rusijos piliečiai 
Petrograde, Maskvoje ir kituose 
miestuos kenčia nuo atvirai skel
biamos terorizmo kampanijos, 
tad tūkstančiai žmonių tapo 
sušaudyti net be mažiausios for
mos teismo ir kad blogai užlai
komi kalėjimai yra perpildyti.

Anglija ir F ra nei j a beveik pa
skelbusios bolševikus išimtais iš 
po įstatymų globos, nebus kvie
čiamos, bet joms pranešta ka
beliu apie Amerikos valdžios vei 
kinių.

True translation iiied witb the post- 
master at Chicago, Sept. 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917. 
PASIKĖSINIMAŠ NUŠAU

TI TROCKĮ.

Kareivis šovė, bet nepataikė

AMSTERDAM, rūgs. 21. — 
Leipzig Abend Zeitung Kijevo 
korespondentas praneša, kad 
Kurske buvo padarytas pasikė
sinimas ant gyvasties bolševikų 
karės ir laivyno ininisterio Le
ono Trockio, Korespondentas 
sako, kad kareivis šovė į Trockį, 
bet nepataikė.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Sept. 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

500 SUŠAUDYTA I VIENĄ 
DIENĄ.

Teroras Petrograde tebesitęsia
ZURICH, rūgs. 21. — Pasak 

Munincho laikraščių dideles mai j 
sto riaušės Salzburg, Vokietijoj,1 
tebesitęsia. Riaušininkai užpuo 
lė valdžios rumus ir išlaužė du
ris, po ko žandarai šovė j minią, 
keletą žmonių užmušdami ir su
keisdami. Viešbučiai, hiaisto 
sankrovos ir amunicijos sandė
liai liko išplėšli.

STOsKHOLM, rūgs. 21. — 
Pasak čia atvykusių keleivių, 
talkininkų šalių pavaldiniai ir 
Suv. Valstijų piliečiai, ypač pa
starieji, buvo skerdžiami Petro
grade.

Sakoma, kad skerdynės sekė 
po vokiečių įkvėptų susirinki
mų, kuriuose liko priimta rezo
liucijos, raginančios karę prieš 
talkininkus, areštavimą visų pa
valdinių ir konfiskavimą jų tur

True translation filed with the post- 
niasler ai Chicago, Sept. 23, 1918, 
as reųuired by the act of Och 6, 1917
SOCIALISTAI AREŠTUOJAMI

VOKIETIJOJE.

12 Saksonijos socialistų areš
tuota.

WASHTNGTON, rūgs. 21. - - 
Pasak žinios įš Francijos, į Am
sterdamą atėjo gandas iš Dres- 
deno, kadi2 vadovų Saksonijos 
Bepriklausomosios socialistų pa
rtijos tapo areštuota Dresdene. 
Chemnitz ir Zwickau i priežas
ties viešpataujančio didelio, ne
ramumo Saksonijos pramonės 
distriktuose.

Vokietijos cenzorius neleido 
pasiųsti ‘smulkmenų apie tuos 
atsitikimus.

True translation filed with Ihc post- 
niaster at Chicago, Sepl. 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Vokietijos valdžia griūva.

STOCKHOLM. nigs. 22.
Folkets Dagbed gavo sekamą p ra 
nešimą nuo įžymaus žmogaus, 
kuris atvyko iš Berlino:

“Valdžios rateliai Vokietijoj y- 
ra nusiminę ir dienos dabartinės 
valdžios yra suskaitytos.

“Vėliaus įvyks ar karinė dikta
tūra, pasirengusi viską padėti 
ant vienos kortos, ar valdžia, 
kurion įeis ir Erzberger su 
Scbeidemannu, kurie suvienys 
žmones pamatais “be aneksijų ir 
kontribucijų, a įsteigimas Belgi
jos, AJsace-Lorane žmonių bal
savimas, vusuotinas balsavimas 
ir padidinta gale parlamento.*’

Trueitranslation filed with the posl. 
mastei* at Chicago, Sept. 23, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917

AREŠTAVO AMBASADO
RIUS

PARYŽIUS rūgs. 22. — Jour
nal gavo žinią iš Petrogrado, 
kad ten daugiau kaip x(X) žmo
gių liko sušaudyta rūgs. 3 d. 
Žinia sako, kad rūgs. 7 d. dar 
116 žmonių, jų tarpe genero
lai, liko sušaudyta. 5,000 žmo- 

įnių liko išsiųsti į visiškai naują! 
kalėjimą Nižni Novgorod. f

, . HAĄGA. — Rheinische Gazet- 
te praneša, kad visi buvę Jas- 
sosę, buvusioje Rumunijos ka- 
rėš sostinėje talkininkų amba
sadoriai liko areštuoti Petrogra
de. . Jų tarpe yra Amerikos am
basadorius Vopicka.
' 1 f ! 1 A



Telephor.e Canal 1506

Pinigus reikia siųsti Pačto Money

Apžvalga

KLAIDŲ ATITAISYMAS

o kitai

TURITE
MOKĖTI

rot 
m a

Busi- 
huilu

|6.00
3.50
1.85
1.45

7.00
. 8.00

Adresas:
Pilotas

P. O.

Draugai!
Dabartiniame momente

GAUKITE PILNĄ SAVO 
PINIGU VERTYBE, PA
VESDAMI VISUS SAVO 
S P A U 1) O S DARBUS 
“NAUJIENOMS”.

Didelei žmonių didžiumai 
Lietuva, ikišiol, buvo maž-ką 
daugiau kaip vardas. Kare het-

kiek jie turėjo pa rody 
ybės veiki 
neužtenka-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Seni. 23, 1918, 
as required by the act oi Oct. G, 1917
SLAPTIEJI DOKUMENTAI.

nulinčia- 
Munoz 

tuo patim 
užmuši- 

dviejų sūnų Floros, 
pačios ir motinos 

tiku likusių gyvais 
Coloradoje, be jokios

KAIP UŽ GERĄ, TAIP 
IR Už BLOGĄ DARBĄ

Visoj žmonių kov 
istori joj 
sunku butų rasti 
atsitikimas, kur 
kovoję tam, id; 
antdčti svetimos 
tą. Ir lietuviai neesą išėmimas. 
Be to, jie turį stangių kovotojų 
už Lietuvos laisvę čia Ame riko
je gyvenančiuose 
milijonuose (?), 
prezen tuoju 
Taryb 
artimų ryšių su 
Vilniuje. Antra 
gia Monitor,

PRANEŠIMAS L. S. S. KUO 
POMS IR PAVIENIAMS NA 

RIAMS.

Atsišaukimas į LSS. kuopas O 
hio valstijoj.

vokiečių viešpačių malonių. 
Lietuvos ateitu turėsianti būt 
talkininkų išrišta busimoj tai
kos konferencijoj.

True translation filed with the post- 
master at Chicago. Sopi. 23, 1918, 
'4161 ’9 ‘PO J° PB agi Aq pajjnbaj su

SVETIMŲJŲ BALSAI 
APIE LIETUVĄ.

dienos švieson
ilgai bu-

Tel. Pullnian 342
Dr. D.J. Bagočius, M.D 
LIETUVIS GYDYTOJAS I* 

CHIRURGAS 
10781 8o. Michigaa Ava. 

Ros ei and, TU.

Box 769,
Kenmorr, Ohio

The Christian Science Moni
tor rugp. 30 išspausdino straip
snelį pavardytą “A. Lithuanian 
M’onarchy”, kuriame apie Lie- 
uvą šiaip nurašo:

vietos papasa- 
menamuosius plėšikų 

kas juos 
lt. Užteks pasakius, 
sukėlė užmušimas 

dviejų brolių iš Mercedes apie 
liepos 21 d., 1915 m.; 
vimas' vaikino vardu 

kuone 
laiku; neišteisinamas 
mas levo ir 
akyva izdoj 
dešimties 
Arroyo’je

ros.
Mhuto Ofisas*

lt! N. Beirtam St.
III -11 llnlly BMf.

Te!. Central 4411

NAUJIENOS
/UK LITHUANIAN DAILY NEW1
PubUshed Daily exc«pt Sunday by 
the Litbuauian News Pub. Co, Ine.

1840 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS*

NAUJIENOS
1840 So. Halsted Str., Chicago, Illinois

(Kaip Žinia, Trockis’dar tuo 
laiku tebegyveno New Yor- 
kel). Argi vokiečių valsty
bės bankas butų taip puikiai 
ir tikrai išanksto žinojęs dagi 
beveik dieną, kada caras bus 
nuverstas?...” sužinotu, nors

“Tos reveliacijos j>a remtos 
šlykščiais fabrikatais, ir aišku, 
kad visas tas biaurus melas tai 
stengsimos diskredituoti Rusijos 
valstybes žmones. Aš galiu duo
ti štai kokių faktų, kuriuos pa
tikrinti gali kiekvienas, užklau
siant pulk. Baymondo Bobinso, 
pulk. YVilliamso B. Thompsono 
ir maj. T. Thatchero; visi jie y- 
ra žmonės surišti su Amerikos 
Raudon uoj u K ryži tini.

LSS. Sekretoriaus-Vertėjo tei
smas prasidės 30-tą d. rugsėjo, 
Philadelpbijbje, ir todėl jis laiki 
nai priverstas apleisti raštinę ir 
važiuoti į teismą. Dedama pa
stangų gauti padėjėją, kuris nors 
bėgamus reikalus galėtų tvarkyli 
LSS. raštinėje, kol Sekr.-Vert. 
sugrįš iš teisino. Jeigu nepavyk
tų gauti padėjėjo, tuomet su
prantama, įvairus reikalai tu
rės truputį užsivilkti, už ką drau
gai, manau, nerugos. Bet vis- 
tiek visais reikalais, kaip ir iki 
šiol, galima kreipties pas Sekr.- 
Vert. Chicagos adresu, ir kaip 
greit bus galima, taip greit vis
kas bus atliekama, taikanties 

prie nepaprastų sąlygų.
J. V. Stilson/tSS. Sek r-Vert. 

Chicago, III., Rūgs. 19, 1918.

Rašytojų Ir korespondentų prašome 
aiunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu
tes, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
Sareikalauja jų ir atsiunčia krasos 

enklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

<>iti Brown- 
kttliu pačiu 
jos nę>užka- 
ir 1805 m., 
nusidėjimų 

inažes-

Naujienos eina kasdien.

aedėldienius. Leidžia Naujienų Ben 
rovė, 1840 S. Halsted St., Chicago 
Dl. Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
(2ilc ligoje—pačiu:

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

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

ėnesiui..........................
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj 
pačtu:

Metams ................................ 15.00
Pusei meto .........................  3 00
Trims mėnesiams .............. l.w
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui

Kanadoj, metams

“Faktas yra, kad svarbiau 
šieji kaltinimai ir dokumen

tai, kuriuos dabar ponas Sis 
son

jau mėnesiai laiko
vo Paryžiaus spaudoj pasiro
dę, ir jie, aplamai imant, bu

vo diskredituoti. Prie doku
mento No. 2 p. Sisson paste
bi, kad jis buvęs išspausdin
tas laikraštyj Petit Parisien, 
bet kad “bolševikų Petrogra
do laikraščiai jį pavadinę su
fabrikuotu.” Ponas Sisson 
betgi jiepasako mums, kokii 
naujų prirodymų jis turi, ku
rie kalbėtų už dokumento No. 
2 autentiškumą (tikrumą)... 
Kiek artesnis bet toli gražu 
dar neišsemiamas, patyrinėji
mas pinnosios pono Sissono 
dokumentų serijos išneša štai 
kokių abejojimų:,

L Vokiečių Valstybės Ban
ko cirkuliaras apie išmokėji
mą pinigų Leninui, Trockini 
ir kitiems, datuotas kovo 2 
1917. Tai, vadinasi, butų dar 
vieną savaitę prieš kilimą re
voliucinių neramumų Rusijoj 
ir beveik apie dvi savaiti prieš 
pašalinimą caro nuo sosto.

“Eiitvnl talkininkų lognci- 
jonis aš paaiškinau, kad tie 
pasakojimui neturi nė jokio 
pamato. Aš kviečiau legaci- 
jas padaryti per by-kuriuos 
švedų užsilikimus žmones 
blanko transakcijų reviziją, 
idant priparodŽius, kad tie 
priekaištai yra melagingi. Tas 
pasiūlymas atviras ir dabar”. 

/
S. Nuorteva, Finų Informuo

jamojo Biuro direktorius, tiesiui 
užreiškia, kad “dokumentai” e- 
są sufabrikuoti. Jis sako (ci
tuojame pagal Chicago Tribu-

New Yorko l’vening Post, kai 
bedamas apie tuos “dokumen
tus”, sako (Cituojame pagal N. 
Y. VU):

si IridėIj. Jie negali
l uksh.n-,14i, dh,is sllsi<Ie,i ir 

tylpmis, bet'T,,<|1'1 
a daugeli-i 

uzurmu 
ma-

konkrcli itin
Vokietija ma 
kad jos Įs>- čiu, budi . , i »•

užėmimas Lietu- kliūtis.
Devynios dešini lįs amerikie

čių, matomai, nesupranta, ar ne
nori suprasti, ar gerbti meksi
kiečiu idealu.

Yra
3 po piclų. Suimtomis iki 1 po picl

ira- 
padaranli Wuerlembe- 

l Iracho 
’adinsis 

tuoju var- 
lijos manymu, 
tęsti senovės

u nz laisvę! *■ . 1 sako Chr. Se. Monitor,1 
bent vienas Į 

žmonės butu v 
nl savo šaliai 
tironvbės naš-

šiojė didžiulėje knygoje yra aprašyta visokie 
tikėjimai su daugybe paveikslų jų dievų, dievaičių, 
relikvijų, bažnyčių, šventinyčių ir tt.

Ši knyga yra reikalinga ypatingai tiems, kurie 
šiokiu ar kitokiu reikalu susiduria su tikėjimu.

Žmogus, neturintis šios knygos, nedaug ką te
galėtų pasakyt apie tikėjimus.

Knyga turi 1086 puslapius, gražiuos, tvirtuos 
apdaruos, kurių nugara ir kampai aptraukti skūra, 
šonai audimo, o ant nugaros auksuotom raidėm už
rašyta knygos vardas.

Tai yra stambus gilaus tyrinėjimo veikalas.
Kaina $5.00. >

Jos reikalaudami siųskite užsakymus drauge 
su pinigais į

priežasties/ir daugelis kitų, ku
rių vardus pavardės gailina pa
duoti. Skaitlius aukų, įtalpos 
nugalabintų tokių taikos virši
ninkų, paėmusių tiesos teismo 
galią į savo rankas, turbut, nie
kuomet nebus
man rodos, kad adv. F. C. Pier- 
ce turi sąrašą Vardų beveik 300 
žmonių.
,iIs visų pranešimų 

kariuomenės viršininkų, kurių 
paliudijimus gal galima gauti) 
išnaikinimas prasidėjo tuoju 
laiku. Dažnai buvo girdima 
šaukiant: “Mes turime padaryti 
šilą kraštą balto žmogaus kra
štu!” Nesunku butų priparody- 
li, kad daugelis pasiturinčių 
čiagimių texasiečių, meksikieti- 
nės kilmės buvo išguiti pabus
tų medžiotojų pasakiusių jiems: 
“Jei dar mes rasime- tave čia 
bėgiu penkių dienų, tai busi ne
gyvas”. Jie tokiu bildu priver
sti buvo parduoti savo nuosavy
bę už tiek, kiek jie gavo ir neš- 
dinos iš ten.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip iriminaliikuose 
taip ir civiliškuose teistu <ose, Daro 

visokius dokumetuus ir popie
Namų Ofisas:

1128 S. Maistai lt
Ant trečių lubų

Te). Drover 1310

tos ir sunku susižinoti su drau
gais kitose kolonijose, kada ap- 
švietos-propagandos darbas be
veik apsistojęs — LSS. Cleve- 
lando, Akrono ir Youngstowno 
kuopos savo neoficialiame susi
važiavime, Bedford, Ohio, nigs. 
8 <1., priėjo prie, to išvedimo, jo
goj būtinai reikalinga sutverti 
rajoną Ohio valstijoje. Neku- 
rios musų kuopos priklauso LSS. 
X.l Rajonui, bet dėl didelio to
lumo jos nieko jame negali veik
ti. Pav., praeitoj XI Rajono 
konferencijoj, Detroite, Mieli., 
Ohio valstijos LSS. kuopos ne
galėjo nei vieno delegato pasių
sti. O reikia pasakyt, kad De
troitas arčiausiai prie Ohio. O 
ką jau bekalbėti apie kitus Mich. 
kolonijas, kurios yra daug to
liau.

Todėl LSS. 244 kuopa savo 
susirinkime rūgs. 15 d., nutarė 
atsimesti nuo LSS. XI Rajono 
ir sutverti naują Rajoną Ohio 
v a 1 s t i j o j. Todėl šiuo atsi
šaukiame į gyvuojančias Ohio 
valstijoj LSS. kuopas: Clevclan- 
d o, Youngslox\Tio, T o 1 e d o, 
Spriengfield, Lima, (Kolumbus, 
Cincinnati ir Dayton (jeigu ran
dasi) apsvarstyti šį klausimą ar
timiausiuose savo susirinkimuo
se ir duoti mum atsakymą. Cle- 
veland ir Youngstcnvn kuopoms 
lapo pasiųsti laiškai, kitoms, čia 
pažymėtoms kuopoms, dar ne- 
pasiuntėm, kadangi neturime tų I 
kuopų sekretorių adresų. Mel- I 
džiame priduoti mums tų kuo- I 
pų adresus ir sykiu jų nuospren
džius: ar sutiktų prisidėt prie !

ruis < 
bes kareiviai, 
atskira vienetą; 
tik Paballijos 
Nors praeitais laikais jos ri
bos kartais paskęsdavo Len
kijos ribose, šalies individu
alybė niekados betgi nepasi
baigė, ir savo rase, savo kal
ba lietuviai iki šios dienos pa
silieka skirtinga nuo kilų.

Kada bolševikams nusilei
džiant, Vokietija tęsė toliau 
savo užgrobimus Baltijos 
provincijų, ji pasiskelbė, kad 
ji norinti “alsteigli Lietuvą 
kaipo nepriklausomą valsty
bę, susijungusią su Vokieti
ja amžinais, tvirtais ryšiais”. 
Kad parodžius, kokius tuos 
tvirtus ryšius ji turi ominėj, 
Vokietija ėmėsi toliau teikti 
jai kultūros malonių, įsodin
dama Lietuvą į Vokietiją kai
po pavaldingą jai. vokiečių 
princo valdomą, karalyste, 
šitokiam “pagirtinam” galui, 
Vokietija, nežiūrint atviras 
lietuvių opozicijos, dabai 
skelbia, kad ji Lietuvos I 
liumi 
rgo šeimynos princą“Kuriuo lai melu sausio 

mėnesyj, 1918, kai-kurie Ru
sijos kontr-rcvoliucionieriai, 
kuriems ėjosi apie diskredita
vimą sovietų vadovaujamų
jų žmonių, atsiuntė pulk. Ro
binsonui seriją “dokumen
tų”, kurie turėjo neva priro- 
dvli niekšiškus santykius 
tarp Vokietijos imperialistų 
ir sovietu.

“Dalis tų ‘dokumentų' buvo 
Sirija, kuri buvo Kerens
kio valdžios rankose apie lie
pos mėn. 1917, taigi laiku,! 
kada tai valdžiai labai rūpė
jo pasmerkti Trockį ir Leni
ną kaipo Vokiečių agentus. 
Kita tų ‘dokumentų’ dalis sie
kė jau periodo po bolševikų 
revoliucijos. Tai tie palįs do
kumentai, kuriuos dabar p. 
Sisson paskelbia.

“Mr. Robins ėmė dalyką 
tyrinėti. Tarp kilų, jis atsi
lankė ir pas p. Halperną, 
kurs liepos ir rugpjūčio me
nesiais, 1917, kaipo Kerens
kio valdžios prokuroras, ve
dė bylą prieš Trockį. P. I lel- 
pern pasisakė, kad praeitą 
liepos mėn. tokių ‘dokumen
tų’ jis turėjęs labai daug, bet 
pasirodę, kad visi jie buvo 
sufabrikuoti ir jis negalėjęs 
jais naudoties prieš bolševi
kus.

“Stropiai patyrinėjęs dar iš 
kitokių šaltinių, pulk. Robins 
įsitikino, kad ir kiti ‘dokiime-| 
ntai 
ti sovietų vyre 
mą, buvo taipja 
mi”.

Tikėjimu Istorija
Parašė P. D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE 

Teologijos Profesorius.
Lietuvių kalbon vertė J. LAUKIS.

žodžiai
), to vok iečių

choro” 
ie aneksionis- 
mčius Baltijos 

provincijų prijungimo, sako, 
kąd jie “neparodė nė kibirkš
ties išmanymo apie šventą ta
utų asmenybės verte”.

Yra neužginčijamu dalyku, 
kad už nedraugingumą ir vai
dus tarpe meksikiečių ir ameri
kiečių yra kalti medžiojamieji 
būriai, nes meksikiečiai laiko 
Suv. Valstijų kareivius savo ap- 

viešpą-' gynėjais ir turi su jais draugiš- 
.i kus prietikius.

Medžioklinės jogos ir kiti ci
viliai viršininkai daug nekaltų 
meksikiečių gyvasčių atėmė per 
taip vadinamuosius meksikiečių 
banditų užpuolimus; tamsus, 
bemoksliai meksikiečiai užsis
pyrė a t keršiu 11 amerikiečiams ir 
tas jų keršinimas parsiėjo nu
kentėti kareiviams.

Užimtų daug 
kol i

I užpuolimus 1915 
Į pagimdė i 
kad juos

Tnie Iranslalion filed w1ITi the post- 
inuslcr nl Cliirago, Sepl. 23, 1918, 
us i cųuired by Ihc act oi’ Oct. 6, 1917

Kas palaiko nesusipratimus 
tarp Amerikieč y Ir 

Mekskony.

įveriamo Rajono, ar ne? Jeigu 
kuopos nutars prisidėti, tai ma
lonėkite nubalsuoti ir busimai 
konferencijai vietą. Mes skiria- 
inc Cleveland, arba Akron. De
legatų galima rinkti nuo kiekvie 
uos 15 narių po vieną. Konfe
rencijai laikų •skiriamo 3 d. lap
kričio. Atsakymą malonėkite 

duoti ne vėliau 10 d. spalio š. m.
Tikėdamies, kad draugai šį 

sumanymą nuodugniai apsvars- 
tysite ir priimsite, pasiliekame.

LSS. 244 kp. Rajono Tvėrimo 
Komitetas:

T. Pilotas,
J. Budžinekas, 
M. Pūkis.

„„ , įSan Benitoje įimtos' 
turinti
karyba

savo tautiečių
kuriuos “rė-

Liotuvių
VVasliinglone”,

Tautos
vertus,
Lietuvos

Tuose dokumentuose minima, 
išskiriant|kad Slockhohno (Švedijoj) Ni- 

a Bank tarnavęs Vokiečių Val
stybės Bankui tarpininku išmo
kėjime pinigų Leninui, Troc

kini ir k. Dabar Nia Banko pre 
zidentas, Alof Asclibcrg, viešai 
tatai užginčija. Savo paskelbi
me, kaip Associated Press tele
grama nigs. 20 pa<hio<la, jis sa-

Ištisą praeitą savaitę Ameri 
kos laikraščiai daug vielos pa 
švente skelbimui visos eilės - 
keleto dešimčių 
kumentų 
no taipjau ir Naujienos utarniri- 
ko ir seredos laidose), kuriuos 
tūlas ponas S'sson surinkęs H il
si joj 1917-18 melais, ir kurie tu
ri parodyti, jog Busijos bolševi
kų valdži i ve»kįanti Vokietijos 
pinigais, etc. Aičiau į tuos po
no Sissono sugaudytus “doku
mentus” įsižiūrėjus reikia pasa
kyti, kač jų tikrumas labai abe
jotinas: kiirie-nekurie tų “doku
mentų”, adresuotų Žmonių Ko
misarams (pav. “dokumentas” 
No. 5) pažymėli datomis, kada 
bolševikai dar nebuvo picinę 
valdžios j savo rankas, o >o«lel 
nebuvo dar nė Žmonių Komisa-

Pasiėnio meksikietis papras
tai buva bemokslis ir lodei ne
užsilaiko hygieniškai. Dvide
šimts penki nuošimčiai pribui- 
šių paprastai žiuri į meksikietį 
kaipo į purviną, nesanilarų ap

sti meksi- 
nesusideda. 

visa, kas lik primena me- 
į ir jo papročius, ameri

kiečiai, visą gyvenimą maitina
mi teorijomis prišinimosi bak
terijoms, yra atkaru.

no vedėjos veikimą. ' 
vietos (Philadelpbijos) 
kuopos protestas prieš ją.” Tas 
protestas buvo adresuojamas m 
LMPS. organo vedėjai 
ypatai.

Laisvės Mylėtojas

Mindaugiu Ant 
du, kurs, Vokiel 
turėsiąs toliau 
karališką liniją.

Čia lai ir yra 
slracija to, ką 
nė skellalama, 
maišymas ir 
vos’l'sąs tolygus Lietuvos iš- 
liitoso'vhiiui, jos laisvei. Ta 
“laisve” įgijo formos, kad 
besimezganli respublika lapo 
pakeista monarchija made- 
in-Germany. Dalykas betgi 
ėjo dar toliau. Vokietija ne
paliovė gabenus tūkstančiais 
tvirtų vyrų iš Lietuvos į Vo
kietiją, kame jie, sunkiai dir
bdami amunicijos fabrikuo
se, giilety dar daugiau kultū
ros malonių patirt 
čiams kitu buvo I 

C 

spėka, palengvint 
materialių rupesčii

atimant iš jų nuosavybes 
ntą, dagi naminius daiktus.

Politinis Lietuvos padėji 
butų, ištikrųjų, juokiu 

jeigu jis neimtų taip tra 
is. Apie Vokietijos poli 

tikos kiaslingipną kai-ką pa 
reiškia 

1 

llardeni 
čių “G ra i k 
rašydamas

gi staigu iškėlė ją ir pastalė mas 
žymion vieton. Beveik nak- jos bolševikų nė nuo dabartinių 
čiai praslinkus lietuviai iški
lo Busijos šeimynoj kaipo at
skira tauta su savo tautinė
mis aspiraci jomis. Indo-a ri
jų rasės šaka, jie sakosi nesi- 
gimininoją nė su slavais, nė 
su teutonais. Todėl, kada 
Lietuva, kartu sli Ukraina, 
ryžosi pertraukti ryšius, ku
rie ją rišo prie maskviliškės 
imperijos, ir paskelbė savo 
naujai sutvertą respubliką, lai 
pasirodė, kad Europos 
ja susidėjo iš dirbtinu 
sulipdytų įvairių tautų 

palaikė lik 
Lietuva lai 
(ai nėra vien 

provincija.

Žemutiniu Bio Grande 
| piu gyvenantieji 

i c meksikiečiai 
vieni prieš 
ųai Įvyksta 
m 11 kilų ir 
likos pasienio 
pulkininkas II 
spyrė 
ai klausi uoli Tęxaso 
bei civilių viršininkų 
slarųjų buvo klausinėjamas ta
me dalyke. Amerikos pilietis 
Forto, kuris išgyveųo Meksikos

i pasienyje Bro\vnsvillėj 50 metų, 
.lis yra buvęs šerifh, apskričio j 
įrišėju ir mokyklų globėjų ta-

i rybos raštininku. Jo aiškinimas 
j yra toks:

Pasienio meksikiečiai yra ra- 
| minusi, laikiausi ir smagumus 
i mylintieji žmonės. Jie neužaii- 
I kščia nei vienam. Paprastai jie 
.yra malonaus budo ir pasirengę 
i pasidalinti paskutine duonos 
bandele su visai nepažįstamu 
jiems-. Moterims jokios baimės 
nuo jų nėra ir baisus pasakoji
mai apie nusidėjimus taip daž
nai atsitinkančius kitur Suv.

I Valstijose tarp jų vietos neturi. 
į Mergina gali ramiai 
j s vi t lės gatvėmis ar 
( vidunakle ir niekas 
ibius, 'tarp 1860' 
I kuomet ėjo karė, 
i skaitlius buvo 75 nuoš 
’ uis negu Dallase, Tex. ar kituo
se didesniuose miestuose. Bet 
visuomenėje susidedančioje iš 

.75 nuoš. meksikiečių yra pa
lis savo jkipro- 
čia ve piafįideda

pau- 
amcrikiečlai 

turi piktumą 
kilus. Tarp jų daž- 

užpuolimai vienų 
susišaudymai. Anie- 

kareivijų vadas 
.1. Slocum užsi- 

surusti to priežastį ir ėmė 
ūkininkų 
Tarp pa-

LS. Sąjungoje 
. ...r.'.Ti i - -i.iii. a ;.pn,i i't r.. a, » .-

“Naujienų” nr. 206, Skaityto
jų Balsuose, tilpo mano rašinė
lis antgalviu “Kažin ar bus. vie
toj.” Ten įsiskverbė, apgailė
tina, klaida. Pasakyta: “Skai-

PS. orga-
Tai buvo

LMPsi CENTRAL MANUFACTURING 
OISTRICT BANK
1112 \V. 35-ta gatve 
(l'cl. Drover 6310).

atdara dėl biznio nuo 9 ryto ik

VAKARAIS ’
Seredomiu ir SubatomitiMHio 6

8 vai. vakarei
Mane galite matyti banke, bet 

kalni atsiradus kreipkitės prie 
iiys j namus.

3343.Lowc avė.,
(Tol. Boulevard 9983)

1 floras, užpakali.j. Nuo 6 iki 10 
A. PKTRATIS.
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W. M. LAWHON, M. D.
Akių, Ausų, Nosies, Gerklės Ir 

Plaučių Specialistas

Rochester, N buvo paskirta* Kaudonanijani 
Kryžiui. Įdomu buvo matyti,

Darbininkų padėjimas. — Pra
kalbos.

AŠ per <laug melu atkreipiau specialę donia i š| 
rhkirą skvriu medicinos ir esu geriau prislren- . 
ges negu dauguma daktarų pasekmingam jūsų 
g\ ttymui. .
Aš gydau visas ligas ir silpnumus akių, tokius 
kaip silpnumas, vandenėtos akjs, apaugę vokai, 
skauduliai žvvzdžio, optiška nervų kliūtis arba 
bile kokia kita priežastis prasto regėjimo. 
Aš išJvIbėjau daug nuo aklumo.
\Š g\dau kreivas akis.be skausmą

Aš pritaikau akinius teisingai.
Kurtumas, triukšmas galvoje, ir visi ausų kėblu- 
n .ii gjdoma vėliausiomis moksliškomis meto- 
domis

Kataras ir jo komplikacijos nosyje ir gei klėje atkreipiamas ypatin-
I gos doinos. Nepraleisk neatkreipęs domus { dusulį, slogą ir bron- 
į ehito keblumus. Leiskite man išegzaminuoti jus, gal jus turite kokj 

plaučių silpnumą.
"Džiovą ga’ima išgydyti, jeigu teisingai gydysite išanksto.” Atei
kite | mano ofisą ir leiskite man išaiškinti jums svarbą teisingo 
užsilaikymo dėl AKIŲ, AUSŲ, NOSIES, GERKLES IR PLAUČIŲ.

Hoebesterio darbininkų gyve
nimas daug kuo skiriasi nuo,

bininkų gyvenimo. Ten nema
tysi darbininko, gyvenančio gra-

TAI YDA DYKAI.

kaip keletas senų taimerių, turiu 
čių daugiau kaip 60 metų, ga
lėjo žaisti ir šokti, taip kad jie, 
rodos, butu lik 20 metų. Tai kų 
reiškia gyvenimas ant tyro oro 
ir šviežas maistas!

Pas mus dažnai būva parengia 
mi šiokie tokie pasilinksmini
mai; susirenka ne tik lietuviai, 
bet daug ir amerikonų, kurie vi
si draugiškai su mumis gyvena.

šiomis dienomis \Voodboro 
apsigyveno dar keletas šeimynų. 
Tai rodo, kad musų žmonės pra
deda spies ties į vieną vietą ūki
ninkauti. Ir gerai jie daro.

—Woodbore gyvenantis.

Grand Rapids, Mich
Lietuvis druttiolis.

Patrūkimas Užmuša
* 7,000 Kas Metas

^Srjjtynl tulotfuniUi ypatų kasmet mirtie 
kurių lufdojirno certlfikatei paiymiti 

■■J’utruKimae". Kodėl T Todėl, kad tie ne- 
Inltninki apie aav. arba gal tik

lftydė«i UnklUH (iStlnimt to« Hirda, vl»ai 
nenaUnnt jo-i prle£n»tl«e. Kų darai tu? 
Ar tu uiMlIdidi neBiodamae paral»t| (tru- 
Hs'ų), prietaisų, ar kokiu ten nebūt var- 

I ilu ,1| vadintum ? Kad ir eerlnimlą, pa- 
ralstla tai tik tuolaikinis palengvinimai, 
• faliyVMH paramstis prie artuvandioj 
šierios ir nc-Ralima nuo jo tlkCtles dau
giau nea nuo vien mekani'ko paramsčio. 
Juostos spaudimas sulaiko kraujo cirku
liacija, tokiu būdų atimdamas nuo nusi* 

' ipnftjdsin muskulų tų, ko jie labiausiai 
|-eikalaujn maistų. <

Bet mokslą* iiradu būda, Ir koinųs pa- 
j ralAvio kentėtojus šioj Aalyj kviečiamas 

fadaryt DYKAI bandymų savo namuose.
LAPAO metodų, be abejonė*,—moksllfi- 

klųusiu, Iogi£klausin ir pasekminglausla 
pAsIgydymui nito patrūkimo u* visas ki
tas svietui žinomas metodas.
PLAhAO PAnUAKAlTr. kada jrersi prl- 
limpa prie kūlio, niekaip negali nusiirti 

‘nr nusikreipti i* vietos, todėl, negali nu.
brozdyt arba anybt. Minkyta kaip akso- 

1 mas- lengva pritaisyt—-pigi. Naudojimui 
laike <IhvI>9 ir miegant. Nčra diržų, snk- 

i Čių ar sprendžlrių pritaisytų.
ilžmok uždaryt patrūkimo prssivčrimų 

taip kaip gamta reikalauja, kad patrū
kimas NEGALĖTŲ nuslinkt Žemyn. Pri
sikišk savo vardų pavarde iiųndie pas: 

t PLAl’AO CO., Block 8060, St. Louis.
Mo.. dėl DYKAt Ižbandymo PLAPAO ir 

srelkalingų informacijų.

Paskolos $30 iki $300.
Legalč rūta :b/j% mėnesyje. 
Vyrui ar. moteriai,, dirbančiai 
ar užlaikančiai namą.

Ant rakando, piano, viėtro- 
Ioh, sttnkrovob fixture», veži-
>nų. automobilių, 
Bonds ir Ingurance PolicieH. 
Hkolinanfe Stobkyard’Ų, šapos 

<>ir dirbtuvės darbininkams, 
gelžkelio ir biznio žmonėms, 
klerku m ir tt.
Ateikite j ofisų ir mes viską 
smulkmeniškai išaiškinsime. 
Atdara utarninkais, ketvertais 
ir nubotomis iki 8 vai. vakare. 
Panedėliaia setedomis ir pėt- 
nyčiomis iki 6 vaL vakaro.

LOCAL LOAN COMPANY, 
1'hos. I*. Ker\vin, Mgr.

savo akis

W. M. Lawhon, M .D.
219 Š. Dcarborn St., (Prieš Pačtą) Chicago, III.

REIKIA AGENTŲ kiekviename mieste Suv. 
Vaisi. Amerikoje priiminėti užsakymus ir par- 
davoll šį naujai patentuotą TELEFO-DESK 
kielaicnain turinčiam telefoną arba deską. Yar- 
to.įama raštinėse, sankrovose ir namie. Paina- 

jo’naudingumą! 1) Telefono iltini alfabe- 
tiška i surašyta 500 yardų, atidaromas kaip 

rp I » g knygutė, užsidaro nematoma sprendžina. 2)
IClCTO’UCSk Dviems melams kartos kalendorius 2 spalvų. 

3> Pasižymėjimams lapeliai 100 lapų dėl atsiminimo. 4)Kasdieninis 
lukštas kalendorius dėl kiekvienos dienos (—365). 5) Paišelio laikytojas. 
6) Volelis tiri šaukimo telefonu — padaryta iš vieno šmoto iš vynioto 
plieno, juodas, I colių pločio, 10 colių ilgio —sveria 1 svarą, kaina $2.00. 
Agentai padaro $5.00 iki $20.00 į dieną. Tiktai vienas pavidalas siunčia
ma agentams, Užmokama kaip alsiimale. Išsiunčiama visur Suv. Valst. 
Amerikoj, apluikius $1.00. Antrašas:
TELEFO-MAM’FACTURER, 210 Temple Court Bldg., Chicago, III.

Ot, vieni laužui nuo viršaus iki 
apačiai aprūkę dūmais. Darbi
ninkų susipratimas irgi ant la
bai žemo laipsnio. Rochesteryj 
visai kas kita. Nors* tiesa, ir 
čia viešpatauja tie patįs kapitalo 
viešpačiai, vis dėlto darbininkai 
čia nelaip išnaudojami ir paver
gia m i. Darbo valandos daug 

trumpesnės negu kad Pittsburge. 
Dirbama tik po 8 valandas į die
ną, gi už viršlaikį užmoka pus
antro syk tiek kiek už paprastą
darbo valandą. Gyvenamosios I Šiomis dienomis į čia atvyko 
darbininkų vietos kur kas švarės Į naujas “visapasaulipis čampio-1 
nūs ir geresnės negu Pittsburge. I nas“, lietuvis “Leo Alexander.“

Nors lietuvių kolonija čia nėra | Atvyko jisai iš Baltimores, Md. 
taip skaitlinga kaip Pittsburge, I Ir žada eiti rjsties su visais, “ku
be t pittsburgiečiai toli gražu ne-1 rio tik nori." “Visapasaulinis 
gali prilygt rochesteriečiams. Į čampionas" žadąs čia apsibūti 
čia išsijuosusios veikia* visos Jrįs Į ilgesniam laikui.
srovės - socialistai, klerikalaiI Gerai, pažiūrėsime ką jisai, 

gali. O jisai šakosi išliesų ga-' 
nes ir Rusuose, iš kur jis

socinlistai, klerikalai 
ir “tautiečiai.” t \ '

Rugsėjo 14 vietine Liet. Mot.I'l8 
Progr. Sus. 26 kuopa surengė pra I 
kalbas. Kalbėjo dgė Z. Puišiu-j Sn*ejęH.

I tė, iš Boston, Mass. Kalbėtojai 
dar jaunutė ir moksleivė, bei j 
prakalbą pasakė interesingą ir Į 
rimtą. Kalbėjo apie moterų rci-1 
kalus, jų dabartinį padėjimą iri 
jų, kaipo darbininkių, pereigas, r Savo bendradarbių ir korės 
Ragino moteris šviestiem, skaityt I pondentų labai prašome, ką- 
darbininkiškus laikraščius ir i nors rašant, kiek galint prisilau 

kyli šių nurodymų:

P. GALSKIS
Notary Public

Užtvirtina visokius legališkas 
popieraš, priima a^drabdimą 

: nuo nelaimingų atsitikimų. Su
teikia geriausius advokatus dėl 
įvairių bylų visuose teismuose, 
nes bendradarbiauja prie ge
riausių advokatų.
Kreipkitės šiuo adresu:
1356 N. Hoyne Avė., Chicago. 

Tel. Ilumboldt 8360.i •, >-./ .. . ‘ ■ iž,.

.Pranešimas.
Kriaučių darbas rude
ninio sezono.
Siuvu ant orderio vyrų, 
moterų ir merginų dra
bužius. Valau, taisau ir 
prosinu.

Pranciškus Bailusis
; 617 W. 37th St., arti nuo 
Wallace st., Chicago

Tel. Drover 7058

Neužsitikėkit «avo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo. 

Aš turiu 15 metų patyrimą i- 
!faliu ištyrt jus akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą atlie
tu belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1841 So. Ashland Ava. Chlear-.
Kampas 18-tos gatvės 

S-čios lubos, virš Platt’o aptiek** 
Tėmykits j mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo * 
vai. ryto Iki 12 valandai dieną.

| Dr. A. R, Blumenthal Į

—Vietinis.

J SKAITYTOJUS IR 
BENDRADARBIUS.

CICERO, ILL.
I -------------

D R. A. MONTVID
.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

222* So. Learitt St
Kampas 22nd pL

Valandos: 6 iki • vakaro 
Phone Caofal 4626 

Nedčldieniaia lik pagal sutarti
Rezidencijos Telephone Albany **46

1553 W. Madison st.
Suite 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Phone Haymarket 2563

DOCTORROSS
Chicagos Specialistas

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

Privatiškas Negales.
_ - ^^^^35 So. Dearborn St. kampas Monro®,

n? R M DirCC CHICAGO, ILLINOIS UI. D. m. nu V V Room 506 ir 507 Crilly Bldg. Važiuok 
elevatorių iki Penkto augšto.

Valandos: Kasdien 9 iki 4. Ntdčldleniais 10 iki 1. Taipgi Panedė
lyj, Seredoje, Pėtnyčioje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

laikraščius ir 
stoti į LMPS. Į'rakalba žmo
nėms paliko. ......

Ant rytojaus, taigi rtigs. 15 <1., 
surengė prakalbus Liet. Sūnų ir
Dukterų Draugija. Tai buvo 

“tautiškos prakalbos“. Kalbėjo 
du svetiniu ponu — K J. Gele
žėlė ir P. Petronis. Apie pirmo
jo kalbėtojo “spyčių” nėra kas 
sakyti: skaitančioji visuomene 
jau spėjo patirti apie jo “gabu
mus.?* Fas žmogelis Spardėsi,1

- šukavo nė pats nežinodamas ką.

IPav., išniekino drg. B. Grigaitį, 
socialistus ir visa, Kas neturi tau

| tiško patento. Sakau, tas bied- 
| nas žmogiukas tai kaip tas amži

Inas žydas —• nuo socialistų prie j knygų užsisakymo, adreso per- 
“aidoblistų”, nuo “aidoblistų”I mainymo ir t. p. reikalais), 

I prie tautiečių ir tt. Nė ką ge-1 galima siųsti tame pat konver- 
| resnė buvo ir P. Petronio prakal Į te, kuriuo siunčiama raštai Re- 
Iba. Po spyčių, kada musų kar

žygiams reikėjo atsakyti į klau-
| simą “Kas išganys liaudį — so- 
| čia lizinas ar tautavikizmas”, tai 
■ jie, tarsi vandens įsi-ėbę, tylėjo...

, o ne
paišeliu.

m I -iI Rašyti kiek galint aiškiau.
f Rašyti tik aut vienos
I ros pusės.

Rašant, palikti klek 
platesnius tarpus tarp
— bent pusę colio.

I t ’ ' >
r. Kiekviename rašinyj, jei kas 
pasirašo slapyvardžiu, paduoti 
taipjau ir tikrąjį savo viirdį-pa- 
vardę ir pilną adresą.

Rašant biznio reikalais (kaip 
i I ve prenumeratos, skelbimų,

popic«

galint 
eilučių

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
• nt Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maieva malevojimui stubų išvidaus, po $1.40 už gal.
CARR BROS. VVRECKING CO.

B003-3039 S. Halsted St, Chtcaga, III.

ko nepasakyt.
—V. V. Vasys

Woodboro, Wis
Iš farmerių gyvenimo.

Nuosavybes 
Išsivystimas

Nuo Nuožmybės iki Civilizacijos.

3.

5.

Bendralaikinės nuosavybės formos.
Primityviškas komunizmas.
Šeimyna arba giminingasai kolektyviz
mas. .
Feudališka nuosavybė.
Buržuaziška nuosavybė.
ši knyga patartina būtinai perskaityti

kiekvienam darbo žmogui, nes ji duoda pa
matinį supratimą apie nuosavybės išsivy
stymą. Kaina 50c.

“N A U J 1 E N O S”
1840 So. Halsted St., Chicago, III

Pas mus šįmet biilvės labai 
gerai užderėjo. Farnieriai da
bar kasa ir kasdien prisikrovę 
pilnus vežimus veža į Woodbo
ro stotį ir pila tiesiai į karus. 
Siunčia į kitus miestus, kaip tai; 

| Miihvaukee, Cliicago ir St. Lo
tus. Už bulves l'armeriams yra 
tuoj apnlokanid tuoj ant stoties 
po $1.85 už 100 svarų. Tatai 
l'armeriams geras uždarbis iš 

bulvių. Kiti javai, beje, yra su
valyti. Abe.lndi, viskas užderė
jo garta gČhu.

Btigsėjo 10 d. įvyko farme- 
rių piknikas Woodbore, į kurį 
buvo pasirengę dalyvauti labai 
daug, ne tik lartneTių, bet ir iš 
aplinkinių miestelių. Į Woodbo 
rį mat iš visur geri keliai, tai 
paranku5 atvažiuoti. Bet netikė- ' 
lai tą dieną pasitaikė tas uždrau
dimas važinėt automobiliais. Iš 
tos tai priežAštiėš daugelis nega-1 
įėjo iš toliau atvažiuoti. Bet 
nors ne taip didelį skaitlių žmo
nių turėjome, išlaidos vistiek j 

r apsidengė, o ir pelnė liko, kuris

1 ' L ■? ■ . ' ‘I

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

Visokie rankraščiai -- kores
pondencijos ar šiaip straipsniai 

turi būt adresuojami tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne as

meniškai redaktoriaus vardu.
Laikydamies šitų nurodymų 

palengvinsite mums darbų; o 
taipgi bus galimą išvengti tų už
trukimų, kurie dažnai pasidaro 
dėl skaitytojų ncatskyrimo biz
nio reikalų nuo Redakcijos.

Žemaites Raštai

Karčs Metu

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

1810 So. Halsted St., 
Chicago.

Prie išsinarinimo ir Jsipjoviinui
Tuojau įtrink D-re Rkktcr’lo

PAIN-EXPELLER
Nuo 50 metų nesuvadžiojantia ir letuv- 

nikų numylėtas naminis būdas
Tikras tiktai su pažymėta marka 

“ĮKĄRĄ”
85c. Ir 65c. buteliukas visose aptlekose arba 

stačiai nuo
F. AD. RICMTBR A CO. 

74-80 Washlngton Street, New York, N. V

“Naujienų” Skaityto 
jų Domai.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Effzamžaaoja Dykai 
< Gyvenimas yra

< tuščias, kada pra 
nyksta regėjims.

JV/ M®8 vartojame 
pagerintą Oph-

P tbalmomėter. Y- 
W patinga doma at- 

s kreipiama i vai
kus. VaL: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. A ^hland Ar. kamp. 47 st 

Tekohone Yards 4117 
Boulevard 6487.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 
Prie šių kainų prisknitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 3?-ra GATVĖS

Pasitraukus “Naujienų” agentui .1. 
Matuliui, jo vielą užėmė A. Rudins- 
kas. Dabar Naujienų stotis bus 
140!) So. 4!)th avė. Taipgi galima 
gauti ir šiose vietose*: senojoj vie
toj 1437 S. 49 Ct., pas siuvėją J. Ba
lučių, 133!) So. 50111 avė.

Dabartinis Nauienų agentas
A. Rudinskas, 

1409 So. 49th avė.. Cicero,

Rezid. 93$ 8. Ashland Blvd. ChieagJ 
TelepMne Haymarket 1144 

DR. A. A. ROTH 
RŪSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

S pačia lis t aa Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisą*: 3354 S. Halated SU Chicag* 
Tclepbone Drevar 94SS

VALANDOS i 19—11 ryto; t—S mtoty

m.

Pramogai ir laiko praleidi
mui įsigykite '

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Salio St 
Telephone Central 6391 

Vakarais: 
2911 W. 22nd Street.

Telephone BoekwoU 6999

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

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

Knygyne, 1810 S. Halsted 
St., Chicago, III.

Telephone Yards 5032

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

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

P. A. Bakranas
Pirmos klesos saldainių, Ice Crea- 

m’o Sodos ir lengvų gėrimų, cigarų 
ir tabako. Taipgi turi automobilių 
patarnavimui.

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

Phone BduleVard 7351

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai 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 
18 doleriu.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų 'overkotu.

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

Atdaru kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

8,,GORDON
‘ ‘ . Chlear-' III.

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

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

SPECIALISTAS
Moteriškų, Vyrišku 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

DR. M. HERZMAN

50,000 Knygų
m. o. Vai*«ko Laidos LajSVeS Bondsai.

,perkamį už cash. Ėmei and Co., 710 
W. Madison, kampas Halsted gat., 
room 232, 2 ras augšlas, virš Famous 

• 10 Cloihing Store. Atdara vakarais iki 
.10 8. Nedėldioniais 10 ikil.

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

Gydo a&trias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, 'pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus. .

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halstod Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

APYSAKOS
Dvasiški Vadovai ir Parmazonai arba 

Baisumas Dievo Rūstybės
Galilėo Galilėjus
Iš Gyvenimo Bemokslio
Negyvėlės Meilė

DRAMOS
Gadynės Žaizdos -
Svetimas Dievas -
Saliamono Sapnas •
Vagįs •

DAINOS v f
Apgailestavimo Balsai
Dainos Vasaros Gražybių
Pasakos, Pritikimai, Veselijos ir

Giesmės- -
Vabalnikėną Dainos
Šlėktą Malonės arba 'M^juvka 

SVEIKATA
Mokslas, Sveikata 1r Kultūra
Teisingos Paslaptis - • '

j VISOKIOS KNYGOS
I Krikščionybė ir Socijalizmas

Bukite Tobuli
' Kultūriški Piešiniai
} Vadas Prie Moterystės
r Vadovas, arba mažas Žodynėlis 

lietuviškos ir angliškos kalbą
' Morališkas Kabalas arba Burtą

Knyga ‘ •
Reikaldnkite viiuose knygynuose 
ir sankrovose'; Perkup6idmš 
didelis nuošimtis. Katalogai 

i siunčiami dykai. <
M.G.VALASKAS 

j 373r*nlltigląn AV».

.251

.15

.101

.15,

.30

.25

.10

Chieago, m

INKVIZICIJA
AR ATPIRKIMAS

ŽMONIŲ nuo ŠĖTONO

paveikslų knyga

Apsimoka perskaityti 
kiekvienam

Kaina tik $1.25.

Galima gauti “Naujie

nų” Administracijoje. 

1840 So. Halsted St.,

Chicago, III.

Telephone Yards 5834.

Dr. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. Halated BU ChJeago.

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

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 6—1 va
kare. Tel. Canal 4967.

Tel Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.MIchniewicz 
faigusi Akušerijos Ko- 
įlėgiją; ilgai praktika
vusi Pcnnsylvanijos 
ptospltalėse ir Phila- 
dclphijoj. Pasekmin
gai patarnauju prie 
Igimdymh'. Duodu rodą 
iriHokiose ligose mote- 
IriinB ir merginoms. 
}.3118 So. Halsted Str. I (Ant antrų lubų) 
t- Chicagv.

Nuo G iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo rak.

akis.be
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BHaaB=saaBBBBBwrss=s====i===saEs=====s=a=5=s=sa5»i»iia^

Aštunto Rajono kon
ferencija-

l.SS. Aštuntas Rajonas vakar 
laikė savo bertaininę konferen
cijų Liuosybės svetainėje. Dele
gatų buvo, rodos, apie šimtas.

Reikalinga tečiaus pasakyti, 
kad iš visą Aštunto Rajono kon
ferencijų nepasekiningiausia 
buvo vakarykštė. Visą dieną 
delegatai barėsi, ginčijosi ir nie
ko gera nenutarė, taip kad už
darant konferenciją prisiėjo nu-

kurlink eina tūli musų r-r-revo- 
liucionieriai, netekusieji netik 
sveiko protavimo, o ir manda
gumo. į susirinkimus jie atei
na ne tuo tikslu kad svarstyt a- 
pie pasekmingesnį organizacijos 
darbą ir socialistų spėkų stipri
nimą, o kad padaryti iš jų jo- 
marką. Ir jie dar turi drąsos 
sakyt, kad “tie social-patriotai” 
yra kalti už organizacijos puo
limą! Prie progos čia turiu pa
sakyti. kad tūli ją jau senai da-

tarti “padaryt” dar vieną “extra 
konferencijų”!

Už ką gi delegatai ginčijosi? 
Sarmata pasakyti, bet griekas 
užtylėti — už “tuščią maišą”... 
Pirmas klausimas, užėmęs apie 
keturias valandas t laiko, buvo 
tūlos klaidos. įsibriovę Rajono 
finansų knygose. Po ilgų ir 
“karštų diskusijų” klausimą te- 
čiaus prisiėjo atidėti neapribo
tam laikui.

Antras “karštas klausimas” 
buvo — įsteigimas savaitinio 
laikraščio, kuris tarnautų “kle
bą kovos pozicijai”* kaip tatai 
pasakė tūlas sumanytojų. Tas 
laikraštis turėtą būti oficialiu 
Aštunto Rajono organu.

Ar Aštuntas Rajonas turi už
tektinai lėšų, ar tokio laikraščio 
leidimas apsimokėtą netik biz
nio, o ir idėjos žvilgsniu — kam 
čia galvoj! “Skyniininkams” 
juk reikia tokio daikto, iš kurio 
butą galima pilt kibirus pamaz
gų ant kitaip manančią drau
gų! Reikia “suėst” tas “Naujie
nas” (ko jie, žinoma, niekados 
neatsieks) ir “tarnaut” “klesų 
kovos pozicijai” — darant sui
rutę musą organizacijoj. Vis 
dėlto, nors bolsevikuojantis 
straksėtojai dėjo visas pastan
gas (trukdė jiems priešingus 
kalbėtojus ir tt.). didžiuma de
legatų jų sumanymą atmetė.

Pralaimėję vieną “mūšį” jie 
tuoj padarė naują ataką. Kaž
kokiu budu ant stalo atsirado 
“rezoliucija prieš ‘Naujienas* ”. 
Rezoliucijos autoriai (kurie ją 
“kepė” per porą su virš savai
čių) pasirodė pusėtini šeškai — 
bijojo padėti po ja savo para
šų. Tiktuoniet, kada buvo 
duota įnešimas atmesti ją be jo
kio svarstymo, atsirado keli, 
kur drįso prisipažinti ir padėt 
savo parašus. Toj “rezoliuci
joj” daroma Negražiausių prie
kaištą “Naujienoms” ir reika
laujama, kad Aštunto Rajono 
konferencija pasmerktų jas už 
rezoliucijos* autorių prasimany
mus Nelaimėjo ir čia: “rezo
liucija” buvo atmesta.

Ve, tai visas vakarykštės kon- 
jerencijos darbas. Tegul dabar 
draugai sprendžia, būtent

ro slaptų “konferencijų” ir ta
riasi, kaip sugriaut musų orga
nizaciją - išvejant iš kuopų 
“visus kontrrevoliucionierius 
menševikus”... Reikia todėl 
manyti, kad lai ne paskutinė 
“ataka’*. Užsispyrėliai darys 
visa, kad atsiekus savo negražių 
užpiacią. Aštunto Rajono na
riai turi pastot jiems kelią. Sa
vo straksejimu jie tikrai nepa
kenks nė “Naujienoms”, nė ta
riamiems “kontrrevoliucionie
riams menševikams”, o tik mu
są organizacijai. Sergėkime ją, 
sergėkime tą savo ilgų metu da
rbą. Neleiskime jiems skerečio- 
ties! '•—St. Strazdas.

bus pristatyti pirma spalio 20 <L, 
1918 in. Likusios, kurios var
totojui priklauso, bus pristaty
tos jam, kaip bus gauta kieto
sios anglįs po spalio 20 d., 1918 
m.

žaizdrai (furnaces). — 2. Kad 
vartotojai žaizdrą (karšto van
dens, karšto oro, guro ir ruko) 
negalės gauti ir verleiviai nega
lės pristatyti jiems kietąją ang
lių. kad vartojus juos tokiuose ( r
žaizdruose prieš spalio 20 d., 
1918 m., o po to ne pirmiaus 
kol tokis vartotojas nesukraus 
vartojimui minkštos anglies ly
gios vienam trečdaliui jo pjrme- 
snio metinio anglies suvartoji
mo. Minkštomis anglimis turi, 
būti kūrenama visuose žaizdruo
se iki Kalėdą, 1918 m., kad tuom 
u ž v t* ’lv 11 s kietas sal- 
t a m ž. i e m o s o r u i. 

Kas minkštą angliij dar neturi, 
turi pasirūpinti jas gauti, kol o- 
ras geras ir gatvės neužankšlos.

Buvo pervėlu: policistas nieku 
budu nebegalėjo pagauti “pabė
gusįjį” Overlandą.

Areštavo banditą.

Viename name, ant Indiana 
avė. policija areštavo tūlą asme
nį. Manoma, kad tai vienas tų 
innditų, kur andais apiplėšė Ar

go Stale .Lanką. Namo numerio 
ir areštuoto asmens vardo poli
cija neskelbia. ♦

lią, kurios jam pripuola, pusė 
jų turi būti pristatyta jam pirm 
spalio 20 d., 1918 m. ir lupk r 2o 
d., 1918 m., tai yra trisdešimts 
dieną iki jos bus galima vartoti 
žaizdruose. Likusioji pripuolan 
ti jos dalis bus jiems pristatyta 
po lapkr. 25 d. to vt.rteivio, ku
ris aprūpino anglimis vartotoją 
laiku nuo bal. 1 d., 1916 m. iki 
kovo 31 <1., 1917 m.

“Viskas gerai”

Veikiantysis policijos viršini
nkas Alcock paskelbė, kad Cbi- 
cagos kabaretuose dabar visa 
yra all righl. Užvakar jisai i>ats

kabaretą, bet nė viename neuž- 
tėmijęs to ištvirkimo, apie ku
rį dabar pradėta liek daug kal
bėti.

Influenza Chicagoj.

Kažin kodėl iki šiol niekas dar 
nepranešė apie Liet. Laisvės 
Fondo konferenciją, buvusią rug 
sėjo 15 dieną Meldažio svet... 
Nors aš paminėsiu. Vienas svar 
biausių konferencijos nutarimų 
buvo — prisidėti prie Chicagos 
Liet. Darb. Tarybos. Bet kadan
gi pavienės L. L. Fondo kuopos 
dar jaunos ir todėl jų finansiški 
reikalai stovi silpnai, tai nutaria 
prisidėti en corpore visam 
Chicagos rajonui. Reikalinga 
pažymėti dar ir lai, kad kilus 
klausimui apie prisidėjimą prie 
Ch. L. t). T. -r nesirado nė vie
no nario, kuris butų priešinęsis. 

Į Tai rodo, kad laisvamaniai lai- 
I kosi vienybėje. Čia nėra nė 
“kairiųjų’' ne “dešiniųjų”. Taip 
ir reikia. Kur vienybė, ten ir ga
lybe !

—J. Pinčiukas.

C.hicagoj pradeda siausti in
fluenza. Praeitą subatą jau bu
vo keli susirgimai. Manoma tė
čio us, kad liga veikiai bus "su
valdyta”. * '

Del sužinojimo kareivių 
adresų.1

Gobšai.

■ąHRS

ASMENŲ JIEŽKOJIMAI
Pajieškau savo draugo Antano Av- 

gaičio, Kauno gub., Raseinių pavie
to, Pajurės parapijos. Kuisių sodos.

Antanas Dumblauski, 
Camp 15, Wenchester \Vis.

Panedėli#, Rugsėjo 23, 1918.

RAKANDAI
850 NUPIRKSI $230 Victrok, gl«5 

paimsi mano $500 pianą. Rakandai 
pigiai, vartoti 90 dieną. Rezidenci
ja 3222 Jackson Blvd., arti Kedzfe 
avė.

NAMAI-ŽEM®
Pajieškau savo sūnaus, Juozo, 8 

melų amžiaus, išbėgo praeitą sere- 
dą. Rugsėjo 18 d. pietų laike. Gel
tonais plaukais, ant kaktos verpė- 
takas, rausvu nauju svederuku, mė
lynos kclniukės ir kepuriukė. Jeigu 
kas patėmytmnėte, tuojaus pristaty
kite man arba į policijų.

Mrs. Barbora Petkienė, 
1622 So. Morgan str., Chicago.

PARDAVIMUI labai pigiai 4 ka
mbarių namelis su maudyne ir gę
sti. Su vienu arba dviem lotais ir 
dideliu vištoms yardu. 1
6828 S. Oakley avė., Chicago, III.

NAMALŽEMfi
DOBILŲ ŽEMĖ UKES

Pajieškau savo giminaičių Grabo- 
svskių, Kauno gulx, Raseinių pav. 
Skaudvilės parapijos, Kondročhj 
kaimo, tai yra Motiejaus Grabow«- 
kio šunų; turiu svarbų reikalą. Ma
lonėkite kuo greičiaus atsiliepti lai
šku.

Tonv Grabowskv, 
1339 S. 5111h avė., Cicero, 111.

Vladislovas Briedis, Kauno gub. 
Panevėžio pavieto Sidabravo par., 
Pakeršinią kaimo, prašau atsišauk
ti visu savo pažįstamą arba giminią, 
norinčią susirašyti su manim. Ma
no adresas.
3200 Wallace si., Chicago, III.

Trur trnnjlntion filed xvith the p^st- 
master at Chicago. Sept. 23, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Kaip gauti anglis.
Suv. Valstiją Kuro Administra
cijos nurodymai Cook apskri
čio visuomenei, kaip gauti kie

tos anglįs.

Paskaida. — Nei vieniems na
mams neprivalo trukti kuro at
einančią žiemą, jei bus prisilai
koma kuro administracijos nu
rodymu.

šešiosdešimts šeši ir du treč
daliai nuošimčio kietąją anglių 
suvartotą nuo balandžio 1 d„
1916 m. iki kovo 31 d., 1917 m. 
yra paskiriama Cook apskričio 
vartotojams.

t aigi vienas trečdalis kietųjų 
anglių turės būti pakeistas mink 
šiomis anglimis.

Nurodymai. — Kietosios ang
lįs nėra pristatytos taip, kaip bu
vo įsakyta. Musą priederme y- 
ra žiūrėti, kad žmonėms netruk
tu. Taigi mes nurodome vertei- 
viams ir vartotojams.

Krosnįs. — 1. Kad vartotojai 
šildomą krosnių, virtuvių kros
nių ir kepamųjų ir vandens šil
dančiųjų, kurie nuo balandžio 1 
d., 1916 m. iki kovo 31 d., 1917 
m. vartojo kietas anglis, galės 
dabar savo užsisakymus duoti 
tam verteiviui, kuris jam parūpi
no anglis minėtu laiku nuo bal. 
1 d., 1916 m. iki kovo 31 d.,
1917 m. Visi jų pareikalavimai 
iki 2 ton. kiekvienam,priskaitani 
tas anglis, kurias jie jau turi,

'■ .............................. <in . ........... ........................

Šildytuvai. — 3. Kad vartoto
jai, turintieji Spencer šildytuvus, 
Nevvporl kaistuvus ir kitas toms 
panašias šildymo įtaisas, varto
jusias bokvito dydžio kietąsias 
anglis ir py dydžio koksus nuo 
bal. 1 (I., 1916 m. iki kovo 31 d., 
1917 m., gali gauti ir verleiviai, 
kurie aprūpino tokius vartoto
jus minėtu laiku, dabar gali pri
statyti trečdalį vartotojo metinio 
pareikalavimo tųjų rųšių, kurios 
vartojamos tose įtaisose. Kuo
met visi vartotojai minėtomis šil 
dymo įtaigomis bus aprūpinti 
vienu trečdaliu viso jų metinio 
pareikalavimo bokvyto dydžio 
anglimis ir py dydžio koksais, tą 
syk antras trečdalis lokio dieti
nio parupinimo gali būti jiems 
pristatytas ir tiek minėtųjų ang
lių rųšių jiems užteks.

Verteivfai
ri nepriimti jokių užsisakymų 
nuo tą vartotoją, kurie neėmė 
iš ją tarp bal. I d., 1916 m. ir 
kovo 31 d., 1917 m.; vartotojai 
su užsisakymu turi eiti pas tuos 
verteivius, kurie juos aprūpino 
tuom laiku.

Užsisakymai.
turi imti visus užsisakymus nuo 
tą vartotoją, kurie buvo ją ko- 
stumeriais tarp bal. 1 d., 1916 m. 
ir kovo 31 <1., 1917 m. ar nuo 
nauju, gyventoją tuose namuose, 
į kuriuos jie vežė anglis tuo lai
ku.

Kietos anglįs. — 6. Kietąją an
glių vartotojai, kurie negali gau
ti verteivią priimančių ją užsi
sakymus, arba, kurie nesuranda 
tų, kurie pristatydavo anglis į 
ją gyvenamą namą tarp bal. 1 d., 
1916 m. ir kovo 31 d., 1917 m., 
arba kurie pirko nuo tokią, ką 
dabar nesiverčia tuo, turi paduo
ti savo užsisakymą su pridera
mu paliudijimu šitam ofise, an- 
4 ros lubos, Kimball Building, 

306 Wabash Avė., Chicago. — 
Bąymoifd E. Durhani, Federalis 
Koralo Administratorius, Illino- 
juje.

Namą savininkai tiesiog ne
žmoniškai pradeda apsieiti su sa
vo nuomininkais.

Pajieškau PIRK 1'1 namą. Be ski
rtumo kur jis butą — Chicagoje ar
ba apielinkėje. Meldžiu greitai pra
nešti laišku arb;i ypatiškai.

Juozas Žolynas,
•i 1.30 Maplevvood avė-., Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARSIRANDAVO.IA ruimai pavie

niam vaikinui, su valgiu arba be — 
ar vedusiai porai, kurie dar neturi 
savo rakandu..
3240 Einerald Avė. Chicago

Mes savinam&s apie 100,000 akrų 
puikios ūkės Žemės Menominee 
viete, Upper Peninsula Mlchigan’o, 
arti Green Bay krantų, kuriuos tąes 
pardavojame ukėms po 40 akrų, ir 
augščiau. žemė yra su moliu, tin
kanti abelnai ukininkystei, kvie
čiams, miežiams, avižoms, rugiams 
bulvėms, cukriniams burokams ir tt. 
čia ūkininkai turtėja versdamiesi 
pienininkyste ir augindami kiaules 
ir avis. Ten yra puikus keliai, ge
ros mokyklos, bažnyčios, kaimišką 
prisiuntimo krasa, geri kaimynai ir 
viskas yra arti kas reikalingu. Apsi
gyvenusiam nėra taksų per penkis 
metus. Kodėl neįdėti savo pinigų 
į gerą žemę, kur jie bus saugus ir 
aprūpins ateitį. Eikite ant ūkės,

I kuomet jus busite prisirengę, bet 
pirkite dabar, kuomet Ši gera žemė 
parduodama pigfaL

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

Mes galime duoti juras gerus nu
rodymus.

S. CRAWFORD k SONS 
I 645 First National Bank Building, 

Chicago, III.

L Vertei via i tu-

5. Verleiviai

Prakalbos su Paveikslais
Rengia Lietuvių Laisvamanių Federacija V 

Kalbės M. X. Mockus

Šiandien, Rugsėjo 23čią, 1918
BRIGHTON PARK APIELINKĖJE

3925 S. Kedzie avė. ir 39th Place

Matė ir leido pavogt savo 
automobilių.

Ponas G. Metzger niekuomet 
nesitikėjo, kad kas nors drįstų 
kėsintieji ant jo nuosavybės, na- 
ujtj^ir gražaus Overlando. Tatai 
užvakar pamatęs nepažįstamą

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

Visi vietos lietuviai nepamirškite atsilankyti, nes turė
site progą pamatyti puikią paveikslą ir išgirsti M. X. Moc
kaus kalbą. Kviečia KOMITETAS.

jisai taip nustebo, kad nė nepa- 
mislijo apie jo sustabdymą, kol 
jis nuvažiavo visą bloką ir u- 
mai užsisukęs už kampo dingo. 
Tik vėliau ponas Metzger “atku-

True translation filed wtth the post- 
master'at Chicago, III., July 19 1918

I as feifulred by the act of Oct. 6, 1917. 

Gimines ar pažįstami vyrą, 
tarnaujančių Suvienytąjį! Val
stijų kariumenčj, jeigu norėtų 
su jais susirašyti, bet nežino a- 
dreso, gali adresą Sužinot kariu
omenės valdyboje, paklausus ten

Randas Jauhai£keiįu Paklausimas reikia a- 
kelintų sykiu jie kelia, o apžm- dre9Hot si|nip. The Adjutant Ge. 
rėt jų nenori. Pav., užstojus šal- neral of the Army> W!lshing. 
tesniam orui t. v. “steam heat” Lon p 
liauni savininkai atsisako “duot C H
šilumos”, taigi apkūreni kam
barius. Delei to butą daug su
sirgimą. Ypač serga kūdikiai. 
Daugelis nuomininką * via bar 
kreipėsi j miesto valdžią, idant 
ji darytą šiokią tokią rodą,'Rei
kalą paėmė į savo rankasHšM6j-

Pranešimai

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

BRIDGEPORT
šis ir tas.

Rugsėjo 19 ir 20 dd. Mildos 
svetainėje buvo surengta prakal 
bos. Rengė'Vielinė Liet Laisva
maniu Federacijos 12 kuopa pa
dedama Federacijos centrtY. Kal
bėjo plačiai paskilbusis kunigų 
neprietelis, M. X. Mockus. Pir
mą vakarą žmonių susirinko a- 
pie trįs šimtai,1 antrą — keturi.

Čia nematau reikalo pakarto
ji! kalbėtojaus žodžius. Gana 
bus pasakius, kad jo kalba žmo
nėms patiko ir kad kalbėtojas 
turi daug tinkamų paveikslų “iš 
paties Rymo”. Kiekvienas turė
tą juos pamatyti. Pamatys kiek 
skiriasi Kristaus vietininkas nuo 
to paties Kristaus, kuris kadaise 
vaikščiojo basas ir pusalkanis 
negręstapris.Jerozolitnos gatvė
mis. Jo vietininkas dabar turi au
kso karietas ir deimantais išso
dintą karimą.Nuo karščių ir dar
ganų jį dengia puikus Vatikano 
rūmai. Sakau, pamatys ir su
pras kam yra reikalinga tos pa-

Cicero. — LMPS. 43 kuopa turės 
ekstra susirinkimą utarninke, rugp. 
24, 7:30 v.v., M. Jankaičio svet., 4837 
W. 14th Ht. Visi nariai malonėkite 

—Valdyba
W.‘ 14th gt. Visi nariai 
atvykti. • /

'p
LMPS. 29 kp. veikalo 

geiona” repeticija bus 
rūgs. 27, 7:30 vai. va k. 
svetainėj, 1822 Wabansia avė 
jai malonėkite atsilankyti paskirtu 
laiku. —Komitetas.

“Graži Ma- 
pčtnyčioj, 

, Liuosybčs 
Lošė-

Rockford, III. LMPS 5 kuopos Su
sirinkimas įvyks rūgs. 25 d., 7:30 v. 
vakare, 101. S. Malu st. Svetainėje. 
Malonėkite visos narės laiku atsi
lankyti, nes yra daug svarbių reika
lą aptarti. —Rašt. Ona Valiukienė.

Smulkus Skelbimai

RANDĄI
ATIDUODAMA rendon puikus 5- 

kių kambarių fialas kampiniame na
me. Pečiu šildomas. Renda visai ne
brangi. Pasimatykite su savininku. 
Tel. Drover 1376.

Anton Prazsky, 
2856 Einerald avė. Chicago

REIKIA DARBININKĄ

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI 

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

adresais: 
116-122

NEGIRDĖTA NAUJIENA!
Parsiduoda.du namai, ant vieno 

loto. Priekio namas su krautuve. 
Krautuvėje randasi ir “fixtures” 
dėl grosernės ir bučernės. Ant an
tro augšto yra 9 ruimai; apačioje 5 
ruimai ir štora*. Antras namas ant 
2. augštų ir )>o keturis ruimus kiek
viename augšfe. Mediniai namai. 
Kaina $2200. Priežastis pardavimo— 
savininkas turi eiti kariuomenėn. 
Atsišaukite antrašu:

M. (r. Valatkas,
373 Kensington avė., Chicago (Ken- 
sington), Ilk, Phone Pullman 3417

Norintis pirkti gali įmokėti tik 
$300.00 arba $500.00.

PARSIDUODA graži farma 70 li
kerių su viskuo ir kuliamomis ne
šinomis, arba galima mainyti į na
mą. Atsišaukite į

i 2837 S. Emerald avė., arti Halsted 
Street, * Chicago

105-107

N. DEARBORN ST. 
arba

SO. JEFFERSON ST.

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

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

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rūšies darbininką — į fabrikus, j ka
syklas, į ukius, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrą, taip motery ir vai
ką, kaip amatininką, taip papra
stiems darbams.

REIKALINGAS knygve- 
dis tuojaus, vyras arba mer
gina, turi būtį gerai apsipa
žinęs su tuo darbu. Atsišau
kite tiktai laišku, pažymė
dami, kiek norite pradinės 
mokesties ir tt.

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

PARDAVIMAI 
MES GARSINAME TIKTAI 

BERGENUS
'į virtas 9 augštų mūrinis namas, 

2—6 kambarių flatai, gesas. maudy
nės ir tt. Augšto akmens Deisniefi- 
tas, didelis užpakalinis purčius, Vis
kas gerame sutvarkyme. Emerald «- 
ve., arti 33-čios gatvės. Tiktai $5000. 
Dalį įmokėjus, likusius išmokėti.

Ignatius Chap and Co., 
31st ir Wallace sts., Vienintėliai 
agentai.

PARDAVIMUI pigiai kampas 38- 
tos gatvės ir So. Albany avė., 66x125 
pėdų, 2 sankrovi, 2 flatai. Rendos 
$80 mėnesyje. Galima pastatyti ant 
66x93 pėdų tuščio. $3000 reikalauja
ma.

C. Iverson.
4921 Kimball avė., Chicago

AUTOMOBILIAI

nėja tamsiems žmonėms stebė
tinai augšta kaina...

Pirmą vakarą auką nerinkta. 
Nebūtą rinkta ir antrą, bet kad 
žmonės sutiko, tai ir rinkta. Mat 
kalbėtojui priminus apie, juodą
ją klerikalą pastangas užsmaug
ti kiekvieną laisvesnį žodį ir pa
klausus ar publika pritaria lais
vamanių kovai prieš tuos progre 
so tramdytojus ir ar sutiktų pa-

dimo reikalui —visi sutiko. Tuoj 
buvo padaryta kolekta. Surin
kta $39.55. Tai yra stipri “kul
ka” apsigynimui \nuo juodųjų 
“kramolos malšintojų.”

Beje, toje pat svetainėje, tu
rėjo įvykt dar ir trečios prakal
bos. Bet kadangi tą dieną (pe-

kuopos draugiškas vakarėlis, tai 
laisvamaniai nenorėjo pastoti 
kuopicčiam^kclią ir atsisukę

to” ir pradėjo šaukti “karau!!” nuo prakalbų. Prakalbos bus

Smulkiems paaiakeibimama kalno..
1 colfa, ayk|, 5t centų; dedant 
tų pati skelbimą Ilgiau, ui kiek
vieną kartą colia vletoe 25 centai.

Šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
priemone tiek biznio tiek dar
bo žmonoms Įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie įieš
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir tt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija, 1840 S. Halsted 
st.. asmeniškai, pačtu, arba te
lefonu: Canal 1506.

REIKIA jaunų merginų dėl sulan
kstymo ir sudėjimo pačios siunti
nių. Pastovus darbas.

Robson Bros.,
2845 W. 19th st., Chicago

PARDAVIMUI pigiai adtomobi- 
lius “Pecker”, 1914 mptą. 7 sėdynių. 
Mažai vartotas. Turiu eiti j kariuo
menę.
1727 S. Union avė., Cbicagn

" w j. 1 ■

MOKYKLOS

-r
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajicškau savo vyro Kazimiero 

Gedmino, kuris prasišalino rugpjū
čio 9, 1918. Jis yra 33 m. amžiaus 
juodų plaukų .rudų akių. Paeina iš 
Kauno gub., Šiaulių pav., Gruzdžių 
volosties, Dargaičių sodos. Kas a- 
pie jį žinotumėt, meldžiu pranešti.

Ona Gedminienė, 
1818 Striiig St., Chicago, III.

Pajieškau savo pusbrolio Kazimie
ro Galinausko, paeina iš Kauno g., 
Šiaulių pav. ir parapijos, Šilinių so
džiaus. Meldžiu atsišaukti ar kas ki
tas 
h).
802

praneškite, turiu svarbų reika-

Joe Andriškunas,
8th st., Waukegun, III,

REIKALINGA iečių traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 40c. į va
landą, 10 ir 11 vai. darbas.

Consmners Co., 
35th st. and Norimai avė., Chicago

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos. tYpewriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
— istorijos, geografijos, politiškos 

lomijos, jpnitfystčs, dalHaraSys-

REIKIA gerą įvirtą moterų dėl 
dirbtuvės darbo. Gera mokestis.
901 18lh st., Chicago, III.

nos i 
ekonomuos, jpl 
lės.

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

REIKIA žmogaus važiuoti elevei- 
teriu ir dirbti į išsiuntinėjimo kam
barį.

I' ‘ '■

16111 and Fisk sis.,

Turi suprasti angliškai.
Roos Mfg. Co., 

Chicago, III.

REIKALINGI 3 bučeriai. Geriau
sia užmokestis. Trumpos valandos 
darbo (cash biznis). Platesnių 
formacijų atsišaukite ypatiškai 
ba per laišką greitu laiku .

The Butchers
1209 Carson St., S S Pittsburgh

in- 
ar-

Pa.

REIKALINGAS bučeris. Atsišau
ki! tuojaus. Valandos: 4 ryto iki 6 
vai. vakare.

Alex Sicila,
3706 Houston avė., So. Chicago, III. 

Tel. 838.

REIKIA prie ofisą namo janito- 
riaus. Turi mokėti apsieiti su žemo 
spaudimo boileriais. Gera mokestis.

J. .1. McNarney,
4191 S. Halsted si., Chicago, III. 

Atsišaukite užpakalyj namo.

PARDAVIMUI

VALENTINE DRE88MAKING 
COLLEGE8

6205 So. Halsted st, 2467 W. M»- 
dison, 1850 N. Wells St

137 Mokyklos Suv. Valstijos* 
Siuvimas, Petrenų Kirptais, D*- 
signing, dėl biznio ir namo. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai Gvąrantvo- 
ta išmokinti jus pasiūti autaa ai 
$10. Phone_Seeley 1049

SARA PATIK, Pirmialakl

Drapanų Skitai
Darymas pelreną, kir- 

rJ? Pimus, pritaikymas ir 
drapanų siuvimas. Leu- 

tgval išmokiname trum- 
IjcCfc M pu laiku, dieną ir vaka- 

rais.
SPECIALIS SKYRIUS 

mokinimui elektra siuvamomis ma
šinomis. Už šį darbą apmokama 
nuo $15 iki $30 savaittįe. Lengvai 
išmokstama. Mažos išlaidos, Atei
kite dienomis ir vakarais.

MASTER SEWING SCROOL
J. F. Kasnicka, Prezidentas.

PARDUODU grosernę labai pigiai 
su namu arba be namo. Randa pigi. 
Namas naujas, 3 metai statytas, 4 pa- 
gyveninių po 4 kambarius, 5-tas biz- .
niui. Savininkas važiuoja ant ūkės. H . Šalie hL, Prie* ( 4ty Ralį. 
A. K., 817 W. 34lh PJace., Chicago Atsišaukite ant 4-tn< Bugštu,




